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ЗМІСТ
3

18
Грантові програми у
сфері економіки та
підприємництва

32
Грантові програми у
сфері науки,
інновацій,
ІТ-технологій

35
Грантові програми у
сфері
енергоефективності

36
Грантові програми у
сфері культури та
туризму

47
Грантові програми у
сфері охорони
здоров' я

53
Грантові програми у
сфері освіти,
стажування

71
Постійнодіючі
грантові програми

Грантові програми у
сфері соціального
розвитку
та демократичних
ініціатив

КОНКУРС
СОЦІАЛЬНИХ
ПРОЕКТІВ

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62386/bull/

Регіональний офіс Фонду ім. Фрідріха
Еберта
«Діалог
Східна
Європа»
запрошує
представників
громадянського
суспільства
з
Азербайджану,
Вірменії,
Білорусії, Грузії, Молдови та України подавати
заявки на фінансування своїх проектів».
П’ять
кращих
проектних
пропозицій
отримають
фінансову
підтримку
до
5 000 євро.
Пріоритетні напрямки:
- соціально-екологічна трансформація;
-політичні і соціально-економічні аспекти
гендерної справедливості
Громадські
організації,
суспільні
ініціативи, аналітичні центри, дослідницькі
інституції

Дедлайн: 11.09.2020

КОНКУРС
МАТЕРІАЛІВ ПРО
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
2020
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/60419/

У щорічному Всеукраїнському конкурсі
журналістських робіт «Реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади» можуть взяти матеріали
у номінаціях: онлайн-публікація, стаття в
друкованому
ЗМІ,
радіоматеріал,
відеоматеріал.
Призовий
фонд:
І
премія
–
20 000 грн, ІІ премія – 15 000 грн, ІІІ премія –
10 000 грн

Журналісти

Дедлайн: 30.09.2020

ГРАНТОВА
ПРОГРАМА МАТРА НА
ПІДТРИМКУ
РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62042/

У 2021 році Програма буде націлена на
розробку
концептуальних
записок
Чернігівською, Сумською та Харківською
областями України щодо
зміцнення
громадянського суспільства, з особливим
наголосом на участь молоді в сферах
демократії, верховенства закону і реформ,
щоб внести свій внесок в соціальні
перетворення, більш стійкі відносини між
урядом і громадянами, поліпшення законності
і безпеки. Максимальний бюджет проекту 150 000 євро
Організації громадянського суспільства,
зареєстровані в Україні
Дедлайн: 01.10.2020

ДРУГИЙ ЩОРІЧНИЙ
КОНКУРС
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ
РОБІТ
«СУД ЛЮДСЬКОЮ
МОВОЮ»
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=druhyjschorichnyj-konkurszhurnalistskyh-robit-sudlyudskoyu-movoyu

Цілі Конкурсу:
підвищити
поінформованість
та
обізнаність
населення
України
щодо
судоустрою, реалізації судової реформи,
суспільно важливих судових справ;
збільшити рівень зацікавленості та довіри
населення до судової влади;
сприяти
утвердженню
принципів
верховенства
права,
прав
людини
і
демократії,
громадського
контролю
та
відповідальності;
сприяти розвитку судової журналістики в
Україні
Журналісти, блогери, які висвітлюють
судову
тематику,
а
також
студенти
спеціальності «Журналістика»

Дедлайн: 30.09.2020

ФОНД СХІДНА
ЄВРОПА
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС ГРАНТІВ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/

Фонд Східна Європа в рамках реалізації
Програми USAID РАДА оголошує конкурс
на реалізацію проєктів, спрямованих на
розбудову спроможності співпраці народних
депутатів України з виборцями в рамках
округу, розвиток парламентської просвіти,
комунікування реформ і публічні консультації,
ґендерне інтегрування на рівні округів,
моніторинг діяльності парламентських комітетів.
Максимальний розмір гранту – 1 000 000 грн
для однієї організації. Початок діяльності – не
раніше 15 жовтня 2020 року
Офіційно зареєстровані
громадянського суспільства
Дедлайн: 24.09.2020 (23:59)

організації

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ
ПАРТНЕРСТВА В
ІНІЦІАТИВІ
«КРАУДФАНДІНГ
ДЛЯ МЕДІА»
Детальніше
https://www.irf.ua/contest/konkurs-idej-dlyapartnerstva-v-inicziatyvikraudfanding-dlya-media/

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити
практику фінансування значущих
суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу –
залучення коштів від громадян, створення
нових можливостей підтримки для медіа.
Мета - зміценння зв’язків ЗМІ з їхніми
аудиторіями, формування навколо медіа
сталих спільнот

ЗМІ

Дедлайн: 07.09.2020

КОНКУРС “COVID-19:
СТІЙКІСТЬ ТА
СПРОМОЖНІСТЬ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА”
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkursblack-sea-trust-covid-19-stijkist-ta-stalisthromadyanskoho-suspilstva

Black
Sea
Trust
for
Regional
Cooperation (BST) за підтримки ЄС
оголошує конкурс, який має на меті посилити
потенціал
українських
організацій
громадянського суспільства та незалежних
медіа для протидії негативному впливу
спалаху COVID-19.
Тематичні напрямки:
1. Гранти швидкого реагування
2. Гранти на розвиток демократії

Організації громадянського
суспільства, зареєстровані в Україні

Дедлайн: 15.09.2020

ОПЕРАТИВНІ
ГРАНТИ

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/92

Це гранти для громадських організацій,
що допоможуть впоратися з наслідками
пандемії COVID-19. Учасники отримають до
11 000 доларів на проєкт в одному з двох
напрямів:
- мобілізація соціальної підтримки. Наприклад,
на серію подій з експертами, що допоможуть
ГО адаптуватися до змін або подію, де ви
разом розробите механізми подолання кризи.
- діджиталізація. Наприклад, на закупівлю
техніки й програмного забезпечення для
віддаленої роботи або курси цифрової
грамотності для активістів і волонтерів

Громадські організації, що офіційно
зареєстровані в Україні
Дедлайн: 15.09.2020
(о 23:59 за київським часом)

КОНКУРС ГРАНТІВ
ДЛЯ ПРОТИДІЇ
КОРОНАВІРУСУ
«ЛЮДЯНІСТЬ І
ВЗАЄМОДОПОМОГА»
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/59018/

Проекти конкурсу мають стосуватися
сприяння попередженню поширення,
подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії
коронавірусу в Україні через інформування,
координацію, забезпечення базових потреб,
горизонтальну
самоорганізацію
людей
заради взаємодопомоги. Середня вартість
проектів становитиме 50 тисяч гривень, проте
Фонд
розгляне
усі
подані
ініціативи
незалежно від їх масштабності
Громадські ініціативи
Дедлайн: 31.12.2020
Заявки приймаються на постійній основі і
розглядаються в порядку надходження від
однієї до п’яти діб

ГРАНТОВА ПРОГРАМА
НА ПІДТРИМКУ
ІНІЦІАТИВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovaprohrama-na-pidtrymku-initsiatyvhromadyanskoho-suspilstva-ta-media-usferi-protydiji-koruptsiji-2

Програма «Підтримка організацій-лідерів
у протидії корупції в Україні ―ВзаємоДія!‖»
передбачає подання заявок на реалізацію
проєктів, які мобілізують суспільство на
запобігання корупції, розроблення аналітичних
матеріалів щодо механізмів підвищення
обізнаності
та
виховання
цінностей,
спрямованих на запобігання корупції

Зареєстровані українські неприбуткові
організації
громадянського
суспільства
(громадські спілки, волонтерські організації,
благодійні фонди, аналітичні центри, наукові
установи, а також інформаційні агентства)
Дедлайн: до 31.01.2021

КОНКУРС ГРАНТІВ
ВІД ПОСОЛЬСТВА
СЛОВАЧЧИНИ
В УКРАЇНІ

Проектні пропозиції повинні відповідати
Стратегії Словацької Республіки щодо
співробітництва в цілях розвитку на 20192023 роки. Проекти повинні бути пов'язані з
секторами: освіти, здоров'я, громадянського
суспільства,
продовольчої
безпеки
і
сільського господарства, інфраструктури та
сталого використання природних ресурсів

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/58920/

Неприбуткові організації, некомерційні
суб'єкти і місцеві органи влади

Дедлайн: 15.10.2020

МІНІ-ГРАНТ НА
ПІДТРИМКУ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Детальніше
http://cd-platform.org/mozhlivostifinansuvannya

Платформа «Маркетплейс» надає
підтримку у вигляді міні-гранту. Кошти
цього гранту можуть бути використані на
оплату послуг тренерів, консультантів, коучів
чи менторів. Послуги мають бути спрямовані
на зміцнення або основних організаційних
спроможностей, або отримання спеціальних
навичок, які дозволяють організаціям
громадянського суспільства ставати більш
ефективними, незалежними та життєздатними

Організації громадянського суспільства

КОНКУРС ГРАНТІВ З
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkurshrantiv-z-orhanizatsijnoho-rozvytku /

Метою Ініціативи є покращення умов
діяльності для громадянського
суспільства та зміцнення інституційної
спроможності організацій громадянського
суспільства для підвищення
самозарадності громадянського сектору в
Україні

Громадські та благодійні організації
України

Дедлайн: до 01.12.2020
Засідання відбуваються щомісяця, заявки
приймаються постійно

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
ГРАНТ ДЛЯ
МОЛОДІЖНИХ
ЦЕНТРІВ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/

Грант надається на впровадження нової
програми «Democracy Defenders in UA».
Ця програма акумулює в собі досвід молодіжних центрів та громадських організацій Данії,
Вірменії, Грузії, Німеччини, Чехії та України
для того, щоб допомогти молоді бути активнішою та мати змогу локально впливати на
прийняття політичних та громадських рішень.
Її мета - активізувати молодь та запропонувати інструменти для впливу молоді на прийняття рішень. Це може допомогти громадам
інтенсивніше розвиватися, підсилити вже
діючі проєкти та навчити молодь відстоювати
демократичні цінності
Молодіжні центри, громадські
організації

КОНКУРС
ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ
ДЛЯ
ПРАВОЗАХИСНИЦЬ
Детальніше
https://www.uwf.org.ua/news/11417

Мета конкурсу - підтримка подорожей,
щоб забезпечити можливість участі
активісток у національних, регіональних та
міжнародних заходах, присвячених захисту
прав жінок та дівчат

Молоді активістки-правозахисниці,
віком від 18 до 30 років з досвідом
перебування у правозахисному русі не більше
2 років, які мають українське громадянство і
наразі проживають в Україні

Дедлайн: протягом 2020 року

EU4BUSINESS: ВІД
СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ

Детальніше
http://www.eu4business.eu/uk/programme/e
u4business-vid-strategiyi-do-diyi

Головною метою проекту є підтримка
реформ, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності
та
поліпшення
бізнес-середовища
в
країнах
Східного
партнерства.
Зокрема,
посилення
інституційної бази, надання державної
підтримки приватному сектору та поліпшення
бізнес-середовища та ін.

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 2017-2020

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
СТАРТАПІВ

Детальніше
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapivprijmaie-zayavki-na-finansuvannya/

Фонд надає безповоротну фінансову
допомогу стартапам на початкових
стадіях розвитку. Стартапи на стадіях preseed можуть отримати грант на суму $25 000,
стартапи на стадіях seed – грант на суму
$50 000. Таким чином, один стартап, який
розвивається, може поступово отримати два
гранти загальною сумою $75 000

Стартапи

Дедлайн: впродовж 2020 року

EU4BUSINESS:
МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ
ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Детальніше
http://www.eu4business.eu/uk/programme/e
u4business-merezha-centriv-pidtrymkybiznesu-v-ukrayini

Програма спрямована на підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення
доступу до фінансування для українських
МСП шляхом надання консультацій та
зміцнення потенціалу, а також на підготовку до
фінансування від ЄБРР та інших фінансових
установ.
Крім
того,
програма
сприяє
створенню мережі з 15 центрів підтримки
бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП
в отриманні належного фінансування та ноухау для розвитку бізнесу

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 2016-2020

ІНІЦІАТИВА
EAST В РАМКАХ
ПВЗВТ (ЄІБ)
Детальніше
http://www.eu4business.eu/uk/programme/p
rograma-initiative-east-v-ramkah-pvzvt

Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі
(ПВЗВТ)
сприяє
зміцненню
потенціалу
приватного сектору, зокрема МСП, для
конкурування на місцевих та міжнародних
ринках. Метою ініціативи є розширення
доступу
до
фінансування
у
вигляді
поліпшених умов кредитування; підтримки
мікрофінансових установ у забезпеченні
фінансування для місцевих мікропідприємств
та надання адресної фінансової та технічної
допомоги пріоритетним виробничо-збутовим
мережам в агрохарчовій галузі

Малі та середні підприємства
Дедлайн: 2016-2021

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ФОНД ДЛЯ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ
ЄВРОПИ (EFSE)
Детальніше
http://www.eu4business.eu/uk/programme/y
evropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyiyevropyefse?destination=programmes%3Fpage%3
D1

Фонд має на меті сприяння економічному
розвитку
та
процвітанню
шляхом
додаткового сталого фінансування насамперед
мікро- та малих підприємств та приватних
господарств через відповідні місцеві фінансові
установи
Малі та середні підприємства,
приватні господарства

Дедлайн: 2009-2021

ЄВРОПЕЙСЬКА
МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
(EUROPEAN
ENTERRISE
NETWORK, EEN)
Детальніше
https://ucci.org.ua/internationalprojects/ievropieis-ka-mieriezhapidpriiemstv-european-enterprise-networkeen

EEN - найбільша в Європі мережа
підтримки підприємництва - створена
Європейською комісією у 2008 році та працює
в рамках Програми ЄС COSME.
Торгово-промислова палата України, як
учасник консорціуму «EEN-Україна», пропонує
використати потенціал Європейської мережі
підприємств з метою розширення інвестиційних
та торговельних можливостей українських
підприємств і надає разом із регіональними
торгово-промисловими палатами наступні
послуги у країнах - учасницях EEN: пошук
партнерів-інвесторів;
пошук
інноваційних
технологій; пошук партнерів для створення
спільних підприємств та для налагодження
імпорту й експорту товарів
Суб'єкти МСБ

ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

Детальніше
http://www.eu4business.eu/uk/programme/z
hinky-ubiznesi?destination=programmes%3Fpage
%3D1

Програма допомогає малим та середнім
підприємствам під керівництвом жінок в
отриманні доступу до фінансових ресурсів та
ноу-хау, необхідних для розвитку. ЄБРР надає
доступ до фінансових ресурсів через
відкриття кредитних ліній із залученням
місцевих банків, призначених для МСП під
керівництвом жінок, а також надає бізнесконсультації, щоб допомогти підприємствам
стати більш конкурентоспроможними. Крім
того,
програма
пропонує
тренінги,
наставництво та іншу підтримку для надання
можливості
жінкам-підприємцям
ділитися
досвідом та навчатися один в одного

Малі та середні підприємства під
керівництвом жінок
Дедлайн: 2016-2022

ПРОГРАМА
«ІН’ЄКЦІЇ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ
БІЗНЕСУ»

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62321/

Програма проходить в рамках діяльності
Центру розвитку малого і середнього
бізнесу на виконання проєкту «Центр
гендерної культури як платформа для
розширення прав і можливостей жінок та
молоді». Програма спрямована на підтримку
малого і середнього бізнесу, яким керують
жінки, для відновлення і розширення їх
підприємницької діяльності під час та після
карантинних обмежень, пов’язаних з Covid-19.
Загальна сума фінансування програми
складає 18 тисяч євро, сума коштів на
підтримку одного бізнесу складає від 1 до 3
тис. євро
Жінки-підприємці

Дедлайн: 27.09.2020 (до 23:00)

ПІЛОТНИЙ
АКСЕЛЕРАТОР ЄС:
ФІНАНСУВАННЯ,
КОУЧИНГ І
МЕНТОРСТВО ДЛЯ
ІННОВАЦІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Детальніше
http://bit.ly/3cfQsvl

Це акселератор для інноваційних малих
та середніх підприємств, що прагнуть
масштабувати бізнес. Учансики отримають до
2,5 мільйонів євро грантових коштів і до 15
мільйонів євро інвестицій. Гроші потрібно
вкласти у прототипування, мініатюризацію,
масштабування,
дизайн,
тестування,
тиражування, розробку пілотних продуктів та
інші активності, що перетворять ідею на
готовий продукт, що підкорюватиме інвесторів
і ринки
Малі та середні підприємства

Дедлайн: 07.10.2020
(о 18:00 за київським часом)

БІЗНЕССТАЖУВАННЯ В
КАНАДІ
Детальніше
https://ru.studyqa.com/internships/view/can
ada-business-internship

Програма пропонує максимально повне і
поступове занурення в канадську
бізнес-індустрію завдяки двом складовим:
- теоретичний поглиблений курс введення в
сферу на базі коледжу;
- практична частина - стажування в канадській
компанії
Фахівці, які мають бізнес-освіту,
віком від 19 та володіють англійською мовою
(Upper-Intermediate)
Дедлайн: документи необхідно
подавати за 2-3 місяці до дати початку.
2020 р.: 28 вересня / 9 листопада
2021 р.: 28 cічня / 18 лютого / 30 березня /
11 червня / 6 Липня / 17 августа /28 вересня /
9 листопада

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ
ПАРТНЕРСТВА В
ІНІЦІАТИВІ
«КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ
СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА»
Детальніше
https://www.irf.ua/contest/konkurs-idej-dlyapartnerstva-v-inicziatyvi-kraudfanding-dlyasoczialnogo-pidpryyemnycztva/

Цією ініціативою Міжнародний Фонд
«Відродження» прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив
шляхом краудфандінгу – залучення коштів від
громадян. Фонд прагне підтримати нові
стартапи
та
зміцнити
діючі
соціальні
підприємства,
популяризувати
соціальне
підприємництво
та
створити
позитивну
практику
залучення
соціальними
підприємствами
коштів
спільноти.
Максимальна
сума,
яку
Фонд
дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи,
становить 150 000 гривень

Стартапи та соціальні підприємства
Дедлайн: 07.09.2020

ГРАНТИ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ УЧАСТІ У
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ЗАХОДАХ
МОДИФІКАЦІЯ
Детальніше
https://sme.gov.ua/support_programs/progr
ama-usaid-konkurentospromozhnaekonomika-ukrayiny-granty-dlya-pidtrymkyuchasti-u-torgovelnyh-zahodah/

Програма USAID «Конкурентоспроможна
економіка України», яка реалізується
компанією
«Кімонікс
Інтернешнл
Інк.»,
приймає грантові заявки на впровадження
діяльності,
спрямованої
на
організацію
торгових місій, зокрема на відвідування та
участь у виставках та торговельних шоу.
Сума кожної грантової угоди становитиме
орієнтовно 1 250 000 грн

Суб`єкти
малого
і
середнього
підприємництва / діючий бізнес; організації
підтримки бізнесу (членські бізнес асоціації,
громадські організації, благодійні фонди тощо)
Дедлайн: 30.09.2020

ПРИЙОМ КОНЦЕПЦІЙ
СУБГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
ДОРОБКИ/ПЕРЕРОБКИ
ПЛОДООВОЧЕВОЇ,
М’ЯСНОЇ, МОЛОЧНОЇ АБО
РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=pryjomkontseptsij-subhrantovyh-proektivdorobkypererobky-plodoovochevojimyasnoji-molochnoji-abo-rybnojiproduktsiji-dlya-vdoskonalennya-partnerstviz-mikro-malymy-ta-serednimypidpryjemstvamy

Програма USAID з аграрного і сільського
розвитку(AГРО)
запрошує
подавати
концепції субгрантових проектів доробки/
переробки плодоовочевої, м’ясної, молочної
або рибної продукції для вдосконалення
партнерств із мікро-, малимита середніми
підприємствами (ММСП)

Приватні підприємства або фізична
особа-підприємець, офіційно зареєстровані в
Україні; належать до категорії мікро, малих,
середніх підприємств; мають щорічний оборот
не менше 500 000 грн

Дедлайн: до 05.10.2020

УКРАЇНСЬКОГОЛЛАНДСЬКА
ПРОГРАМА СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ДЛЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ
БІЗНЕСУ
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=ukrajinskohollandska-prohrama-staloho-rozvytkudlya-predstavnykiv-biznesu

Мета Програми - впровадження сталого
розвитку в бізнес-моделі компаній, яка
складається з дводенного онлайн-інтенсиву,
індивідуальних коуч-сесій з експертами зі
сталого розвитку та серії онлайн-зустрічей
учасників. Тривалість Програми - 1,5 місяці.
Основні теми програми: модель сталого
бізнесу/сталих проєктів; основні ресурси,
активності та партнерства; взаємовідносини із
клієнтами; структура витрат та потоки
надходження
доходів;
соціальний
та
екологічний вплив: позитивний та негативний;
соціальні
інновації;
переведення
проєктів/бізнесу в онлайн
Малі та середні підприємства
Дедлайн: до 20.09.2020

НОВИЙ КОНКУРС
ГРАНТІВ «ІННОВАЦІЇ
В ЗАЛУЧЕННІ
МІСЦЕВИХ
РЕСУРСІВ»
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=novyjkonkurs-hrantiv-innovatsiji-v-zaluchennimistsevyh-resursiv

Мета конкурсу - сприяти зміцненню
фінансової життєздатності громадських
та благодійних організацій через просування
інновацій в залученні місцевих коштів. Конкурс
включає два лоти:
Лот 1. Гранти для розробки, адаптації та
пілотування
моделей
та
інструментів
фандрейзингу.
Лот 2. Гранти для зміцнення екосистеми та
промоції
культури
залучення
місцевих
ресурсів серед українських ОГС

Організації громадянського суспільства

Дедлайн: до 15.10.2020 включно

КОНКУРС КРАЩА
ІННОВАЦІЙНА
РОЗРОБКА

Детальніше
http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=400
209&tp=0

На конкурс приймаються інноваційні
розробки (винаходи), розроблені за
останні 5 років (незалежно від їх участі в
інших
конкурсах),
інноваційні
розробки
(винаходи), які впроваджені у виробництво та
роботи, що знаходяться на стадії розробки
або впровадження у виробництво, у тому
числі захищені патентом (свідоцтвом).
Участь у конкурсі безкоштовна.
Організатором конкурсу є Департамент
розвитку економіки та сільського господарства
Чернігівської облдержадміністрації
науковці, інженерно-технічні
працівники та винахідники, також
приймаються колективні інноваційні розробки
(винаходи)
Дедлайн: 25.09.2020

МІНІ-ГРАНТИ НА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
І МОЛОДІ В МЕЖАХ
ІНІЦІАТИВИ MEET
AND CODE
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/60642/

Головна

мета
європейської
ініціативи
Meet
and
Code
продемонструвати, наскільки цікавим є
цифровий світ, та надихнути дітей і
молодь на його вивчення. У 2020 році на
грантову підтримку зможуть претендувати
винятково події, заплановані в онлайнформаті. Події мають відбутися між
1 вересня та 31 жовтня 2020 року. Розмір
кожного окремого міні-гранту – 8000
гривень. Кожна організація може подати
декілька заявок і отримати до 3-х мінігрантів або 24000 гривень.
Організації громадянського
суспільства
Дедлайн: 10.09.2020

ФІНСЬКОУКРАЇНСЬКИЙ
ТРАСТОВИЙ ФОНД
Детальніше
http://saee.gov.ua/uk/content/finlandukraine-trust-fund

Фонд забезпечує грантове
фінансування
для
стимулювання
співпраці
двох
країн
у
сферах
енергоефективності
та
відновлюваної
енергетики

Малі та середні підприємства, органи
місцевого самоврядування

Дедлайн: до 2021

WHAT NEXT:
КОНКУРС
МИСТЕЦЬКИХ РОБІТ

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/91

Це конкурс мистецьких робіт, що
запрошує художників з України, Польщі та
Великої Британії дослідити тему майбутнього.
Переможці
візьмуть
участь
в
інтердисциплінарній виставці What Next, що
пройде у Великій Британії, Польщі та Україні у
2021-2022 роках. Головний медіум виставки —
фотографія, але вітаються й інші форми, що
спираються на сенсорний досвід. Подавайте
інсталяції, звукові роботи й об’єкти, пов’язані з
фотографією. Кількість проєктів від одного
митця не обмежена
Митці та творчі групи з України,
Польщі та Великої Британії віком 18 р. і старші
Дедлайн: 24.09.2020
(о 12.59 год за київським часом)

ТРИВАЄ
ФОТОКОНКУРС
«ВІКІ ЛЮБИТЬ
ПАМ’ЯТКИ»
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=tryvajefotokonkurs-viki-lyubyt-pamyatky

Метою
конкурсу
є
створення
якнайповнішої бази фотографій пам’яток
для ілюстрування ними Вікіпедії та інших
вікіпроєктів. Протягом вересня всі охочі
зможуть подати фото об’єктів культурної
спадщини з усіх регіонів України та
позмагатися за призи в кількох номінаціях.
Фотографії нерухомої спадщини можуть бути
зроблені будь-коли, головне, щоб це були
власні роботи

Участь у конкурсі можуть взяти всі
охочі

Дедлайн: до 30.09.2020

КОНКУРС
СЦЕНАРІЇВ
“ЄДНІСТЬ У
СВОБОДІ”

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkursstsenarijiv-dlya-molodi-ednist-u-svobodi

Представництво
Фонду
Конрада
Аденауера в Україні (Київ) у співпраці з
Центром «Ейдос» оголошує конкурс сценаріїв
анімаційних короткометражних фільмів у
рамках «Тижнів Німеччини в Україні» на тему
«Єдність і свобода – вчора й сьогодні – в
Україні, Німеччині та Європі». Опишіть свою
ідею у вигляді концепції чи сценарію
анімаційних
короткометражних
фільмів
тривалістю до 10 хвилин. Три найкращі ідеї
будуть реалізовані за підтримки Фонду

Молоді українці віком до 25 років

Дедлайн: до 13.09.2020

КОНКУРС ТВОРЧИХ
ДИТЯЧИХ ТА
ЮНАЦЬКИХ РОБІТ

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkurstvorchyh-dytyachyh-ta-yunatskyh-robit-natemu-ya-hordyj-tym-scho-ukrajinets-zrodu

Благодійна
організація
„Благодійний
фонд „ЛІРОС‖ організовує конкурс
дитячих робіт, присвячений 206 річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка та дню пам’яті
Кобзаря
–
159-й
роковині
від
дня
перепоховання Т.Г.Шевченка.

Всі діти України. Вони будуть поділені
на п’ять вікових груп: до 6 років, 7 – 9, 10 – 12,
13 – 15, 16 – 18

Дедлайн: 22.09.2020 (о 18 год)

ГРАНТОВІ
ПРОГРАМИ ПРОЕКТУ
«КУЛЬТУРА
ЗАКОННОСТІ»
Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/59052/

В рамках проекту «Культура законності»,
що впроваджується Центром культурного
менеджменту оголошуються конкурси грантів:
1. Конкурс мистецьких проектів.
2. Програма національних обмінів.

юридичні особи усіх форм власності
(включно з ФОП)

Дедлайн: заявки приймаються на
постійній основі до 30.06.2021 року

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС
ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЯХ
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk
yj-molodizhnyj-konkurs-innovatsijnyhprojektiv-rozvytku-turyzmu-na-silskyhterytoriyah-prodovzheno-do-15-zhovtnya

Мета конкурсу - залучення молоді до
розробки та впровадження проєктів
місцевого економічного розвитку, підтримка
підприємницької та інноваційної проєктної
діяльності та популяризація сільського
туризму
як
дієвої
форми
соціальноекономічного розвитку сільських територій.
Конкурс проводиться в рамках проголошення
2020 року Роком розвитку туризму в регіонах
та на сільських територіях і передбачає
врахування кризових явищ, пов’язаних з
пандемією
Молоді люди віком 16-35 років –
школярі, студенти, аспіранти, представники
органів
місцевого
самоврядування,
громадських організацій тощо.
Дедлайн: до 15.10.2020

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ
ПАРТНЕРСТВА В
КРАУДФАНДІНГОВІЙ
ІНІЦІАТИВІ «КУЛЬТУРА.

СПІЛЬНОТА»
Детальніше
https://www.irf.ua/contest/konkurs-idej-dlyapartnerstva-v-kraudfandingovij-inicziatyvikultura-spilnota/

Цією ініціативою Міжнародний Фонд
«Відродження» прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив
шляхом краудфандінгу – залучення коштів від
громадян.
Громадські
організації,
які
реалізують проекти у сфері культури та
залучають
кошти
спільноти
отримають
додаткові можливості для реалізації своїх
ідей. Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме
у
межах
цієї
ініціативи,
становить 150 000 гривень
Громадські організації

Дедлайн: 07.09.2020

МІЖНАРОДНИЙ
АРХІТЕКТУРНИЙ
КОНКУРС

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/70

Фундація Жака Ружері під егідою
Міністерства культури Франції проводить
конкурс візіонерських архітектурних проєктів,
що наблизять людство до ідеї сталого
розвитку. Призовий фонд - 30 000 євро. Також
учасники отримають консультації з експертами
Фундації, що допоможуть допрацювати проєкт
та приймуть участь у церемонії нагородження
в Інституті Франції у Парижі
Архітектори, дизайнери, інженери,
проєктувальники міст, митці з різним рівнем
знань: науковці, професіонали, студенти.
Заявку подають як команди, так і індивідуальні
учасники
Дедлайн: 01.10.2020
(01:00 за київським часом)

ГРАНТ НА
МІЖНАРОДНІ
КОПРОДУКЦІЇ

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/88

Це грант на проєкти у сфері театру,
музики,
танцю
і
перформативних
мистецтв, створені у співпраці українських та
німецьких митців. Учасники можуть отримати
до 25 000 євро на ідею, яку мріють втілити,
але не можуть профінансувати виключно
власними силами. Роботу над проєктом
потрібно
зафільмувати
для
короткого
документального ролика для сайту GoetheInstitut
Українські та німецькі професійні митці

Дедлайн: 16.10.2020
(00:59 за київським часом)

ОНЛАЙН-РЕЗИДЕНЦІЇ
ДЛЯ КОМАНД
МУЗИКАНТІВ

Це онлайн-резиденція Goethe-Institut для
тандемів і команд музикантів, що
працюють
над
спільним
міжнародним
проєктом. Кожен учасник команди отримає по
1 200 євро, які можна витратити на
дослідження, створення музики, роботу над
концепцією
та
втіленням
проєкту,
препродакшн та онлайн-ініціативи. Проєкт
потрібно закінчити до кінця 2020 року

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/81

Тандеми та команди сольних артистів
та невеликих ансамблів. Один з учасників
команди має бути з Німеччини
Дедлайн: 31.12.2020
(23:00 за київським часом)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ОНЛАЙН-КОНКУРС

Трьохтижневий онлайн-конкурс для всієї
України оголошений
Громадською
організацією «Культурно-освітня платформа
―Сенс‖» в рамках проєкту «Розмаїття
культурно-історичної спадщини нашої землі» .
Переможць отримає подарунок - настільну
історичну гру про історію нашої країни

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk
yj-onlajn-konkurs-vyhraj-komplektnastilnoji-istorychnoji-hry

Дедлайн: до 13.09.2020

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА В
ЛІКУВАННІ ДІТЯМ
Детальніше
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista
nce/detail.php та
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista
nce/instruct.pdf

Фонд надає індивідуальну допомогу в
лікуванні дітям: з онкогематологічними
та рідкісними хворобами;
з нирковою недостатністю, які потребують
пересадки нирки;
пацієнтам Національної дитячої лікарні
"ОХМАТДИТ".
Допомагає придбати вартісні ліки, оплатити
лікування дитини за кордоном, коли
об’єктивно неможливо отримати лікування за
бюджетні кошти

Дедлайн: постійно

ПРОГРАМА ГРАНТІВ
ІЗ ГРОМАДСЬКОГО
МОНІТОРИНГУ
ДОСТАВКИ
ТА НАЯВНОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62276/

ПРООН запрошує до участі у Програмі
на отримання малих грантів. Мета:
1. Отримати дані щодо доставки та наявності
ліків, закуплених ПРООН та іншими
спеціалізованими організаціями за бюджетні
кошти МОЗ, до складів та закладів охорони
здоров’я у регіонах: своєчасність доставки та
наявність ліків для пацієнтів.
2. Зміцнення потенціалу неурядових, зокрема
пацієнтських організацій, щодо захисту прав
найвразливіших груп пацієнтів на доступ до
медикаментів, визначених законодавством
безкоштовними

Громадські організації та благодійні
фонди

КОНКУРС
ПАРТНЕРСЬКИХ
СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ
ПРОЄКТІВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
ТА ЗМЕНШЕННЯ
ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/61692/

Мета
конкурсу
–
реалізація
економічних і соціальних проєктів для
протидії та полегшення наслідків пандемії
коронавірусу на території України. Територія
проведення конкурсу – 22 області України, в
т.ч. Чернігівська. Сума наданого гранту від
600 000,00 грн до 800 000,00 грн.

Неурядові та благодійні організації у
партнерстві з бізнесом та/або владою

Дедлайн: 11.09.2020 (до кінця доби)

ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ
НАЦИСТСЬКИХ
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/57847/

Мета програми - покращення життєвої
ситуації колишніх українських жертв
нацистських переслідувань. Програмою
передбачено:
- оперативне видалення катаракти;
- слухопротезування;
- забезпечення медикаментами та
допоміжними медичними та гігієнічними
засобами;
- санаторно-курортне лікування
Колишні в’язні нацистських таборів,
гетто, нацистських тюрем,
примусові працівники промисловості та
сільського господарства, діти, які
були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти,
народжені у неволі
Дедлайн: програма діє протягом
2020-2021 рр.

ВІДКРИТА БАЗА
СТАЖУВАНЬ ДЛЯ
МЕДИКІВ
Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/mgateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlyamedikiv/
та
https://www.mgate.org/ua/search

M-gate.org - це відкрита база стажувань,
курсів, грантів та інших навчальних
програм для медиків всіх спеціальностей.
Зараз на платформі розміщена інформація
про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких
безкоштовні та доступні для українців.
База щоденно оновлюється, додаючи нові
можливості та корисну для медиків
інформацію.
Також є можливості для навчання медиків в
Україні та за кордоном

Медики всіх спеціальностей

Дедлайн: постійно

ДОПОМОГА У WEB
ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ
COVID-19
Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/dopom
oga-u-web-dlyavolonteriv-covid-19/

Безкоштовне створення web порталу,
для відслідковування інформації по
потребам медичних закладів регіонів України,
закупкам, за умови, надання підтвердження
своєї діяльності, яка є узгодженою з
медичними закладами, владою вашого міста
чи регіону

Волонтери

КОНКУРС НА УЧАСТЬ
У ПРОЄКТІ
«ПРИХОВАНІ
СПОГАДИ.
ПРОДОВЖЕННЯ»
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-nauchast-u-projekti-pryhovani-spohadyprodovzhennya

Мета проєкту: ознайомити освітян з
інтерактивними ресурсами для роботи з
історичними
подіями,
надати
методики
створення навчальних модулів на основі цих
інструментів, спільно розробити підходи,
якими зможуть користуватися інші вчителі.
Участь у проєкті безкоштовна, організатори
беруть на себе витрати на проживання,
харчування та проїзд на всі заходи проєкту

Педагоги закладів загальної середньої
освіти та тренери позашкільних курсів

Дедлайн: 16.09.2020

ПРАВОВА ОСВІТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Академія праці, соціальних відносин
і туризму в рамках проекту для осіб з
інвалідністю ―Вір у себе!‖ запрошує отримати
вищу освіту за спеціальністю ―Право‖ за кошти
Фонду соціального захисту інвалідів.
Є можливість навчатися за бакалаврськими та
магістерськими програмами заочної форми
навчання

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=zahystysvoji-prava-bezkoshtovna-pravova-osvitadlya-lyudej-z-invalidnistyu

Особи з інвалідністю

Дедлайн: до 15.10.2020

PROMETHEUS
ВІДКРИВАЄ
РЕЄСТРАЦІЮ НА
ГАРВАРДСЬКИЙ
ОНЛАЙН-КУРС З
ОСНОВ
ПРОГРАМУВАННЯ
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/

Безкоштовний онлайн-курс дає
можливість отримати сучасні знання з
програмування. Він складається з відеолекцій
викладачів
Гарварду
та
інтерактивних
практичних
завдань,
що
дозволяють
закріпити отримані знання

Курс розрахований як на новачків, так і
на тих слухачів, які вже мають
невеликий стартовий досвід в програмуванні

Дедлайн: всі матеріали курсу та
можливість отримати сертифікат
доступні постійно

ШКОЛА
СПРОМОЖНИХ
ГРОМАД
Детальніше
https://unrpp.school/

Програмою розвиту ООН (ПРООН) в
Україні відкрито навчальну онлайнплатформу «Школа спроможних громад», аби
зробити місцеве врядування ефективнішим
та
сприяти
процвітанню
громад.
Представники місцевого самоврядування та
активні мешканці громад зможуть отримувати
нові знання, не полишаючи власних домівок
та не наражаючи своє та здоров’я своїх
близьких
на
небезпеку
можливого
інфікування коронавірусом.

Представники
органів
місцевого
самоврядування, громадських організацій

ВИЩА ОСВІТА ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЯМИ
“МЕНЕДЖМЕНТ” ТА
“ТУРИЗМ”
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=otrymajprofesiyu-u-sferi-turyzmu-nova-mozhlyvistdlya-lyudej-z-invalidnistyu

Академія праці, соціальних відносин
і туризму в рамках проекту для осіб з
інвалідністю ―Вір у себе!‖ запрошує отримати
вищу освіту за спеціальностями ―Менеджмент‖
(з фокусом на менеджменті туризму) та
―Туризм‖ за кошти Фонду соціального захисту
інвалідів

Особи з інвалідністю

Дедлайн: до 15.10.2020

MITACS GLOBALINK
RESEARCH
INTERNSHIP –
ОГОЛОШЕНО НАБІР
НА 2021 РІК
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=mitacsglobalink-research-internship-oholoshenonabir-na-2021-rik

Mitacs
запрошує
студентів
університетів
на
науково-дослідне
стажування в Канаді у 2021 році.
Заявку необхідно заповнювати онлайн. До
онлай-заяви додаються документи:
- CV з описом ваших наукових інтересів;
- рекомендаційний лист від наукового
керівника з вашого університету;
- виписка з оцінками англійською мовою

Студенти 3 курсу університетів

Дедлайн: до 23.09.2020

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ВІДБІР НА 12-ИЙ
ВІДКРИТИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РЕФОРМ

Відкритий університет реформ (ВУР) - це
освітній проєкт для проактивної молоді,
яка прагне дізнатися більше про реформи та
долучитися до їх втілення.
ВУР проведе 12 онлайн-занять впродовж
трьох місяців.
Участь у навчанні безкоштовна.
Початок навчання: 3 жовтня 2020 року

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk
yj-vidbir-na-12-yj-vidkrytyj-universytetreform-rozpochato

Проактивна та відповідальна людина
до 25 років, яка проживає на території
України; студенти чи випускники закладів
вищої освіти

Дедлайн: до 08.09.2020

ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ
ЛІКАРІВ ТА
МЕДСЕСТЕР
«СУЧАСНИЙ ДОГЛЯД
ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ»
Детальніше
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/80

Онлайн-курс
познайомить
з
інноваціями
у
виходжуванні
новонароджених та недоношених дітей у
перинатальних
центрах,
неонатологічних
відділеннях, відділеннях анестезіології та
інтенсивної терапії. Вісім лікарів з ЄС
поділяться ефективними рішеннями, які вони
застосовують на практиці, та розкажуть про
сучасні підходи, що впроваджуються у їхніх
медичних закладах. За успішне навчання
учасники
отримають
сертифікат,
що
визнається МОЗ

Медики і медичні сестри
Дедлайн: 15.09.2020
(о 15:00 за київським часом)

СТИПЕНДІЯ GAUDE
POLONIA ДЛЯ
МОЛОДИХ МИТЦІВ І
ПЕРЕКЛАДАЧІВ
ПОЛЬСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/90

Це стипендійна програма Міністра
культури та національної спадщини
Польщі. Учасники матимуть змогу поїхати до
Польщі, щоб познайомитися з культурою
країни і реалізувати проєкт під кураторством
визнаних митців і культурних інституцій.
Розмір стипендії - 3750 злотих щомісяця.
Програма триватиме з 1 лютого до 31 липня
2021 року.
Фахівців віком до 40 років, що
працюють з кіно, фотографією, збереженням
спадщини, літературою, перекладом,
музикою, візуальним мистецтвом, театром,
критикою та мають знання польської мови
щонайменше на початковому рівні
Дедлайн: 15:10.2020
(23:59 за київським часом)

ПРОЄКТ
«УКРАЇНА –
НОРВЕГІЯ»
Детальніше
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-

%E2%80%93-norvegiya/

Основу проекту складає перепідготовка
і соціальна адаптація
військовослужбовців та членів їхніх
сімей в Україні
Військовослужбовці Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Державної
спеціальної служби транспорту, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, що
мають вислугу не менше 10 років і звільнені у
запас протягом 7 років, що передують року
участі у проєкті. Також учасниками проєкту
можуть бути військовослужбовці, що
підлягають звільненню у поточному році.
Участь в проєкті можуть брати дорослі члени
сімей вищезазначених категорій
військовослужбовців

ОНЛАЙН
ЄВРОВІКТОРИНА2020

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=nastav-chasvyhravaty-razom-iz-onlajn-evroviktorynoyu2020

Представництво ЄС проводить онлайн
вікторину про Європейський Союз.
Дізнавайтесь ще більше про цінності,
інституції та життя в ЄС, культуру і спорт,
інновації та розвиток Євросоюзу, про знаних
українців в об’єднаній Європі. Вікторина
розбита на п’ять тематичних напрямки,
учасники, які їх пройдуть, отримають
електронний сертифікат. А 100 найкращих
гравців у кожній категорії отримають
спеціальні подарунки від Представництва ЄС
в Україні

Усі бажаючі
Дедлайн: 16.09.2020

СТИПЕНДІЙНА
ПРОГРАМА
DOCUMENTA ARCHIV
У НІМЕЧЧИНІ

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/89

Це спільна стипендіальна програма
Goethe-Institut, documenta archiv та
Університету Касселя. Програма розпочнеться
1 жовтня 2020 року і триватиме до 31 березня
2021 року. Протягом шести місяців у Касселі
учасники матимуть доступ до архіву,
бібліотеки та колекцій documenta archiv.
Працівники
інституції
допоможуть
зорієнтуватися у величезній колекції та
порадять щодо побутових питань, що
виникатимуть в Німеччині

Молоді науковці, митці та куратори,
які знають німецьку мову щонайменше на
рівні B1/B2
Дедлайн: 07.09.2020
(о 23:59 за київським часом)

НАБІР НА ПРОГРАМУ
“INNOVATION IN
GOVERNANCE FOR
URBAN NATUREBASED SOLUTIONS”
(ШВЕЦІЯ)
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=nabir-naprohramu-innovation-in-governance-forurban-nature-based-solutions-shvetsiya

Програма Лундського університету у
Швеції
зосереджена
на
питаннях
управління та лідерських інноваціях у сфері
екорішень
для
поліпшення
міського
середовища. Програма включає:
- підготовчі онлайн завдання курсу;
- триденний воркшоп у Тбілісі (Грузія);
- серія навчальних модулів онлайн;
- 7-денний модуль у Лунді (Швеція);
- завершальне завдання у рідній країні.
Участь у програмі безкоштовна

Дедлайн: до 15.09.2020

SCHWARZMAN
SCHOLARS

Детальніше
https://schwarzman.studyqa.com/?utm_sou
rce=telegram&utm_medium=post&utm_ca
mpaign=post_0707

Програма дає найкращим студентам
світу
можливість
розвивати
свої
лідерські навички та професійні зв'язки за
допомогою річного ступеня магістра в
Університеті Цінхуа в Пекіні

Учасники - студенти, віком від 18 до 29
років з рівнем англійської мови – Advanced.

Дедлайн: 22.09.2020

CТИПЕНДІЙНА
ПРОГРАМА ВІД IOCA
ARMA NOSTRA НА
КУРСИ В BEETROOT
ACADEMY
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/62439/

Стипендії надаються, щоб забезпечити
нові та стабільні економічні можливості
для сімей та молодих людей, чиї життєві
умови погіршилися через війну. Навчання
починається восени

Переселенці з тимчасово окупованих
територій: Донецької, Луганської областей та
Криму (зареєстровані на вказаних територіях
31.12.2013 або пізніше); Люди, чиї батьки
загинули або були поранені в АТО;
Учасники бойових дій; Громадяни/постійні
мешканці Білорусі яким довелося залишити
країну 2020 році;
народжені 01.01.1998, або пізніше, а також
якщо в тебе (під опікою) є дитина (підопічний),
народжений/а 01.01.2004 або пізніше
Дедлайн: заявку необхідно надсилати
вже зараз

КОНКУРС
ОПОВІДАНЬ «OPEN
WORLD»-2020

Детальніше
https://litcentr.in.ua/news/2020-11-01-12482

Метою
конкурсу
є
популяризація
української культури через художню
літературу.
На конкурс приймаються прозові твори
українською
мовою,
які
раніше
не
оприлюднювалися.
Тема творів: вільна.
За умови безкоштовної участі автор надає
одне оповідання. Автор може надати два або
більше текстів при сплаті оргвнеску у
розмірі 100 грн. за кожен додатковий твір

Вік учасників: 18 та старші

Дедлайн: 01.11.2020

MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
Детальніше
https://www.edx.org/school/mitx

Массачусетський технологічний інститут
відкрив безкоштовний доступ до своїх
курсів. Більшість проектів представлені без
дедлайну, тому пройти їх можна в будь-який
час. На сайті представлено більше 10 різних
напрямків: від дизайну і мистецтва до
медицини і комп'ютерних наук. Також студенти
можуть отримати підтверджуючий сертифікат
за невелику плату

Студенти

СТИПЕНДІЇ ІМЕНІ
ФУЛБРАЙТА ДЛЯ
МОЛОДИХ
ВИКЛАДАЧІВ ТА
ДОСЛІДНИКІВ
Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=stypendijiimeni-fulbrajta-dlya-molodyh-vykladachivta-doslidnykiv-frdp

Відкрито прийом заявок для участі у
щорічному конкурсі на здобуття стипендій
ім. Фулбрайта для молодих викладачів та
дослідників — FULBRIGHT RESEARCH AND
DEVELOPMENT
PROGRAM:
Проведення
досліджень в університетах США тривалістю
від 6 до 9 місяців
Особи віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі; аспіранти
та дослідники, які ще не мають наукового
ступеня; кандидати наук; адміністратори
вищих навчальних закладів; співробітники
науково-дослідних
установ;
журналісти;
фахівці з бібліотечної, музейної та архівної
справи; спеціалісти у сфері управління
культурою;
працівники
громадських
організацій (НДО)
Дедлайн: 01.11.2020

ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ
WORLD WIDE
STUDIES

Детальніше
https://worldwidestudies.org/

Програма «Всесвітні студії» пропонує
підтримку молоді України для
отримання магістерського ступеню у
найкращих університетах світу, в галузях, які
Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними
для подальшого розвитку України, а саме:
аграрні науки, екологія та охорона
навколишнього середовища, публічне право,
державне управління, альтернативна
енергетика, інженерія та технології

Громадяни України віком до 35 років

Дедлайн: з 1 лютого до 15 травня

FULBRIGHT
GRADUATE STUDENT
PROGRAM
Детальніше
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/stu
dent.html

Навчання
в
американських
університетах від одного до двох років
на здобуття ступеня магістра. Галузі
спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні,
технічні та природничі дисципліни.
Умови гранту:
оплата навчання в університеті
щомісячна стипендія
медичне страхування
квиток в обидва боки
Студенти старших курсів, випускники
ВНЗ, які мають українське
громадянство, проживають в Україні та
володіють англійською мовою на рівні
достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі
Дедлайн: до 16 травня щороку

ФОНД КЛИЧКО

Детальніше
http://www.klitschkofoundation.org/projects/

Проєкти Фонду сприяють розвитку
спортивної інфраструктури міст
та найвіддаленіших селищ України та
покликані створити дітям умови для занять
спортом та ведення здорового способу життя

Діти шкільного віку, їх батьки,
тренери, персонал дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та інших спортивних
закладів, секцій, вчителі та адміністративний
персонал шкіл, члени місцевих громадських
організацій

Дедлайн: протягом року

ГРАНТОВА
ДОПОМОГА ПО
ПРОЄКТАХ ЛЮДСЬКОЇ
БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ
«КУСАНОНЕ»
Детальніше
http://www.ua.embjapan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Програма фінансової допомоги для
проектів розвитку призначається для
задоволення різноманітних потреб країни.
Особлива увага приділяється проектам у
таких сферах: медична допомога; освіта;
надання допомоги прошарку населення, що
терпить нужду; суспільний добробут;
навколишнє середовище

Місцеві та міжнародні неурядові
організації (незалежно від
країни приналежності), лікарні, початкові
школи, науково-досліджувальні інститути та
інші неприбуткові організації
Дедлайн: до 31.03 кожного року

ПРОГРАМА
«КРЕАТИВНА
ЄВРОПА»
Детальніше
https://www.culturepartnership.eu/ua/publis
hing/creative-europe/about-creative-europe

Програма спрямована на підтримку
культурного, креативного та
аудіовізуального секторів та проєктів, що
дають можливість подорожувати, охоплювати
нові аудиторії, обмінюватися практичними
навичками та вдосконалюватися

Українські організації у сфері культури
та креативності або кіноіндустрії, які
мають статус юридичної особи протягом
2 років

Дедлайн: постійно

COSME
(COMPETIVENESS
OF SMALL AND
MEDIUM
ENTERPRISES)
Детальніше
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє
розвитку малого та середнього
підприємництва, покращує бізнес-клімат і
поширює підприємницьку культуру. Програма
складається із 25 підпрограм, які
класифіковано за трьома напрямками:
полегшення виходу на зовнішні ринки;
поліпшення умов для
конкурентоспроможності;
формування культури ведення бізнесу
Український малий та середній
бізнес, громадські організації,
установи, агентства регіонального розвитку,
освітні заклади. Будь які українські бізнесасоціації, профспілки, кластери, органи
державної влади
Дедлайн: постійні відкриті конкурси

HORIZON 2020

Детальніше
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/program
mes/h2020

Програма зосереджує основне
фінансування на трьох пріоритетних
напрямках: передова наука, лідерство у
промисловості, суспільні виклики

Українські науковці, малі і середні
підприємства, промислові
підприємства

Дедлайн: постійні відкриті конкурси

ГРАНТИ МАЛИМ ТА
СЕРЕДНІМ
ПІДПРИЄМСТВАМ
ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ
БІЗНЕСУ
Детальніше
www.ebrd.com/knowhow

Гранти малим та середнім підприємствам
надаються для часткової оплати послуг
консультантів з метою допомогти
підприємствам трансформувати їх бізнес

Малі та середні підприємства

Дедлайн: постійно

ГРАНТИ ВІД
НАЦІОНАЛЬНОГО
ФОНДУ ПІДТРИМКИ
ДЕМОКРАТІЇ
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНИХ
ЦІННОСТЕЙ
Детальніше
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

Фонд фінансує програми направлені:
пропагувати і захищати права людини та
верховенства права;
підтримувати свободу інформації та незалежні
ЗМІ;
зміцнювати демократичні ідеї та цінності;
сприяти зростанню відповідальності та
прозорості дій влади;
зміцнювати ОГС;
зміцнення демократичного політичного процесу
та демократичних інститутів;
заохочувати громадянську освіту;
підтримувати демократичне розв'язання
конфліктів;
зміцнювати розвиток всеохоплюючої ринкової
економіки

Неурядові організації, серед яких
можуть бути громадські організації,
асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації
Дедлайн: постійно

ПРОГРАМА ФОНДУ
РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ
ЗМІ - 2020
Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/57549/

Програма підтримує вільних і незалежних
ЗМІ в Україні та допомогає українським
журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над
проєктами, пов'язаними з медіа

Незалежні засоби масової інформації
(друковані, радіо, телевізійні та
електронні)

Дедлайн: постійно

КОНКУРС
ПРОЄКТІВ ФОНДУ
СПРИЯННЯ
ДЕМОКРАТІЇ
Детальніше
https://ua.usembassy.gov/uk/educationculture-uk/democracy-grants-uk/

Фонд здійснює фінансову підтримку
проектів, які сприяють розвиткові
громадянського суспільства та підвищують
громадську активність в Україні. Тематика:
- розвиток громадянського суспільства;
- верховенство права та реформа в галузі права;
- прозорість органів влади;
- громадська підтримка освітніх ініціатив;
- вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру
в суспільстві;
- права людини, у тому числі права меншин,
людей з інвалідністю та жінок;
- громадянська освіта;
- розвиток виборчої системи;
- протидія торгівлі людьми

Українські неприбуткові та неурядові
організації (громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні
центри)
Дедлайн: постійно

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА
СТАРШИХ
ЕКСПЕРТІВ SES

Детальніше
https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та
www.dzentrum.com.ua

SES - це Фонд німецької економіки з
міжнародного співробітництва, який
здійснює активну діяльність по всьому світу.
Експерти SES безоплатно передають свої
знання та підвищують кваліфікацію колег по
професії в усьому світі. Вони володіють
знаннями з більш ніж 50 галузей економіки,
крім того високою соціальною
компетентністю, готовністю пристосуватися
до місцевих умов, і часто хорошим знанням
іноземних мов
Малі і середні підприємства, органи
комунального управління, палати і
економічні об'єднання, соціальні та медичні
установи, а також організації, що працюють в
сфері освіти і підвищення кваліфікації
Дедлайн: постійно

ERASMUS FOR
YOUNG
ENTREPRENEURS
Детальніше

http://chamber.cn.ua/ru/services/land
та
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentre
preneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.re
g_form
та http://erasmusplus.org.ua/

Програма Erasmus надає можливість
поїхати на стажування до однієї з країн ЄС
з метою отримання досвіду ведення бізнесу.
Можливість закладам вдосконалити навички
управління міжнародними проєктами, покращити
організаційний потенціал, відкрити нові
горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як
на організаційному, так і на індивідуальному
рівнях для свого закладу та студентів, викладачів
і працівників, модернізувати освітні програми,
запровадити нові методики викладання і
навчання, запровадити дисципліни англійською
та іншими іноземними мовам і т.д.
- підприємці-початківці (стаж ведення
господарської діяльності до 3-х років або
громадяни, які планують розпочати власний
бізнес);
- заклади вищої освіти.
Дедлайн: постійно

ГРАНТИ ВІД
«ГЛОБАЛЬНОГО
ФОНДУ
ДЛЯ ЖІНОК»
Детальніше
http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/

Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі
від $500 до $20 тис. на загальний
розвиток діяльності жіночих об’єднань

Жіночі об`єднання, чия діяльність
спрямована на поліпшення становища
жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами
США

Дедлайн: постійно

ГРАНТИ
МІНІСТЕРСТВА
ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ ЕСТОНІЇ
Детальніше
https://vm.ee/en/activitiesobjectives/development-cooperation-andhumanitarian-aid

Міністерство закордонних справ Естонії
надає можливість мікрофінансування
проектів на суму до 15 000 євро для покриття
повної або часткової вартості проекту.
Проекти повинні бути пов'язані з однією з
наступних галузей: освіта; охорона здоров'я;
мир і стабільність; розвиток демократії і
верховенство закону; економічний розвиток;
екологічно
сприятливий
розвиток;
інформування громадськості та глобальна
освіта

Українські НУО або урядові / місцеві
органи влади
Дедлайн: постійно

КОНКУРС
СЕКТОРАЛЬНОЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ
ВІД PACT
Детальніше
http://kam.gov.ua/ua/st/pg/5022093490849
3_p18/print/page/

Метою
програми
є
підвищення
обізнаності та рівня участі громадян у
громадській діяльності на національному,
регіональному та місцевому рівнях. Розмір
грантів становить до 50 тисяч доларів США.
Пріоритети: антикорупційна діяльність; судова
реформа;
євроінтеграція;
залучення
громадськості до реформи системи надання
адміністративних послуг в регіонах внаслідок
децентралізації; інші реформи, зокрема
пенсійна, медична,освітня

Організації громадського суспільства

Дедлайн: постійно

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД
"ВІДРОДЖЕННЯ"

Детальніше
https://www.irf.ua/grants/contests/

Місія Міжнародного фонду "Відродження"
фінансово й організаційно сприяти
становленню
відкритого,
демократичного
суспільства в Україні шляхом підтримки
значущих для його розвитку громадських
ініціатив

Громадські організації, громадські
спілки, благодійні фонди тощо

Дедлайн: постійно

ГЛОБАЛЬНИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ
ФОНД

Детальніше
https://www.globalinnovation.fund/

Глобальний
інноваційний
фонд
є
незалежною глобальною некомерційною
організацією, яка інвестує в соціальні
інновації, які спрямовані на поліпшення життя
і можливості мільйонів людей в країнах, що
розвиваються

Команди з соціальних підприємств,
комерційних фірм, некомерційних організацій,
державних установ і дослідників у всіх
відповідних секторах

Дедлайн: постійно

ПОЛЬСЬКА
ДОПОМОГА

Пріоритети діяльності:
- гуманітарна та військова допомога
- енергозбереження
- інше

Детальніше
https://www.polskapomoc.gov.pl/

Дедлайн: постійно

ТРАСТОВИЙ ФОНД
«ФІНЛЯНДІЯУКРАЇНА»
Детальніше
https://www.nefco.org/fund%20mobilisation/funds-managed-%20bynefco/finland-ukraine-trust-%20fund/

Трастовий
фонд
надає
грантове
фінансування для розвитку співпраці в
галузі енергоефективності, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів
джерел енергії у виробництві електроенергії
та тепла і в мережах централізованого
теплопостачання.
Метою
Цільового
фонду
є
сприяння
співробітництву між Фінляндією та Україною

Малі та середні підприємства

Дедлайн: до кінця 2021 року

VISEGRAD FUND

Детальніше
https://www.visegradfund.org

Пріоритети діяльності:
- культура
- наука і дослідження
- молодіжні обміни
- транскордонне співробітництво
- розвиток туризму

Організації, які прагнуть
знаннями та розвивати інновації

ділитися

Дедлайн: постійно
Існує три регулярних викликів заявок,
відкритих за 30 днів до крайнього терміну
подачі заявок 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Тел. (0462) 67 50 16,
E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка, 7

