


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Організатор: Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС  

 

Адресат:   громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є 

членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп 

 

Тематика: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних  

                  реформ, активізація членів Платформ до скоординованих дій  

                  щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію,  

                  ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ 

 

Терміни:  16.01.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49825/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49825/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

Організатор: Фонд Демократії Організації Об’єднаних Націй 

 

Адресат:   організації громадянського суспільства  

 

Тематика: можливість фінансування проектів, спрямованих на  

                  просування та підтримку демократії 

 

Терміни:  15.01.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/50103/  

https://gurt.org.ua/news/grants/50103/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ФОНДУ BEARR TRUST 

Організатор: Фонд BEARR Trust 

 

Адресат: неурядові організації, громадські об'єднання, 

                некомерційні організацій 

 

Тематика: прагнення запобігати або стримувати насильство по  

                  відношенню до жінок і дівчаток  

 

 Терміни:  01.02.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/50183/  

https://gurt.org.ua/news/grants/50183/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОРПУС МИРУ США ВІДНОВЛЮЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК  

ЩОДО СПІВПРАЦІ 

 

Організатор: Американське урядове агентство Корпус миру США 

 

Адресат: громадські організації та органи місцевого самоврядування 

  

Тематика: американські волонтери передаватимуть досвід відповідно до 

наступних задач проекту: 

- зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б  

сприяло організаційному розвитку; 

- покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами; 

- сприяти злагодженій взаємодії між організаціями та їхніми партнерами 

 

Терміни:  31.01.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=korpus-myru-ssha-vidnovlyuje-pryjom-zayavok-

schodo-spivpratsi  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 

ІІІ  РАУНД  

Організатор: Програма «U-LEAD з Європою»  

 

Адресат:  об’єднані територіальні громади  

 

Тематика: можливість отримати інституційну, матеріальну та 

                  спеціальні види допомог  

 

Терміни: 31.01.2019 року 

 

Детальніше про умови:  https://tsnap.ulead.org.ua/zayavka-na-

uchast/?fbclid=IwAR3JdoMzflICK-BCBIyAshIruLtxhjgNPnwFRnePNhILroRQ1c2n9IV4Ctg    та      

  

 https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Pravyla-ta-umovy-uchasti-u-

vidbori_Raund-3_15.11.2018-.pdf  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТ НА ПОЇЗДКУ В БРАЗИЛІЮ 

Організатор: компанія Bayer 

 

Адресат:  молодь від 18 до 25 років, яка вільно володіє 

                 англійською мовою 

 

Тематика: можливість потрапити на молодіжний саміт у Бразиліїї, 

                  який допоможе делегатам впровадити їхні ідеї в життя 

 

Терміни: 10.01.2019 року 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/48539/   

https://gurt.org.ua/news/grants/48539/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НОВИЙ НАБІР НА EAP CIVIL SOCIETY FELLOWSHIPS 2019  

Організатор: ЄС 

 

Адресат:  активісти громадянського суспільства  

 

Тематика: можливість брати участь у тренінгах та інших заходах з  

                  нарощування потенціалу, а також реалізувати  

                  індивідуальний проект до 5000 євро 

 

Терміни:   31.01.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=novyj-nabir-na-eap-civil-society-

fellowships-2019   
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

УРЯДУ США - «ОСВІТА»  

 Організатор: Посольство США в Києві  

Адресат:  українські організації, що мають статус неурядових і  

                 неприбуткових, а також фізичні особи  

Тематика: - проекти, що підтримують впровадження освітніх реформ в 

Україні, залучаючи компоненти американської системи освіти; 

-проекти, що фокусуються на підтримці та інституціоналізації академічної 

доброчесності в українських освітніх установах; 

- проекти чи події, організовані та проведені в українських освітніх установах, 

за участю американських експертів із сталого економічного розвитку, 

виборів/демократичних реформ, прозорості, підприємництва, лідерства 

та/або інновацій; 

- освітні проекти та програми, що розвивають тему жіночого підприємництва 

та лідерства в сферах комерції, фінансів та економіки; та інші   

Терміни:  заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів:  

23.11.2018 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 1  

11.03.2019 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 2  

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49016/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49016/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 

ЗМІНИ В УКРАЇНІ» (9 ХВИЛЯ) 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою»  

 

Адресат:       неприбуткові організації громадянського суспільства  

 

Тематика:     зростання залучення організацій громадянського суспільства до 

процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади 

щодо секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди 

про асоціацію в таких секторах як правова, конституційна, 

судова та виборча реформи, фінансування політичних партій, 

реформа державного управління, охорона здоров’я, охорона 

довкілля, енергетика, транспорт, земельна реформа, технічні 

бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки 

продуктів харчування 

Терміни: 10.08.2018 та 31.01.2019   

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45772/  та  

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336  

http://gurt.org.ua/news/grants/45772/
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ 

Організатор: Європейська Комісія 

 

Адресат:  будь-яка юридична особа або група юридичних осіб,  

                 створена у країнах-членах ЄС або в країнах, пов'язаних з  

                 дослідженням та інноваційній програмі Horizon 2020  

 

Тематика: розробка інноваційних та стабільних рішень щодо  

                  мобільності для людей похилого віку (65+) 

 

Терміни: 28.02.2019  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ 

Організатор: Посольство Королівства Нідерландів в Україні 

 

Адресат:  організації громадянського суспільства 

 

Тематика: підтримка ініціатив громадянського суспільства  

                  щодо зміцнення демократичних процесів, зміцнення 

                  верховенства закону і контролю за здійсненням реформ 

 

Терміни: 11.02.2019  

 

Детальніше про умови:  http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra  

http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra
http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra
http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra
http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra
http://www.jet.com.ua/uk/matra-kap/programa-matra


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ ІНІЦІАТИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат:  зареєстровані українські неприбуткові організації  

                 громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські  

                 організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові  

                 установи, а також інформаційні агентства) 

 

Тематика: реалізація проектів, які мобілізують суспільство на запобігання 

                  корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів 

                  підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо  

                  запобігання корупції тощо  

 

Терміни: по мірі надходження до 17.06.2019 року. 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/48342/   

https://gurt.org.ua/news/grants/48342/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 

УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні 

 

Адресат:  внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської 

                 областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській  

                 області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років 

  

Тематика: підтримка самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо 

                  переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема  

                  колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до  

                  уразливих категорій населення 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/  та  

http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zi-

zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІНІ-ГРАНТ НА ПІДТРИМКУ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Платформа "Маркетплейс"  

 

Адресат:   організації громадянського суспільства  

 

Тематика: кошти 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 ОГС ставати більш 

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

Детальніше про умови: 
https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October%20grants.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October grants.pdf?dl=0


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 

Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та  

                      національний партнер Український жіночий фонд  

 

Адресат:   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 

 

Тематика:  підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі 

активісток у національних, регіональних та міжнародних 

заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця 

ініціатива триватиме 2 роки.  

 

Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/news/11417  

https://www.uwf.org.ua/news/11417


  Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

ГРАНТ НА СТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ  

ІЗ ПЕРЕРОБКИ ФРУКТІВ 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  

 

Адресат:   малі і середні агропідприємства  

 

Тематика: можливість одержання гранту, спрямованого на поліпшення 

                  існуючих або створення нових сучасних потужностей для  

                  переробки фруктів 

 

Терміни: 18.01.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/49838/   

https://gurt.org.ua/news/grants/49838/


Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: 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. 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-

strategiyi-do-diyi  

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


Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: 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 ноу-хау 

для розвитку бізнесу 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  
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ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ) 

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк  

 

Адресат: малі та середні підприємства 

 

Тематика: 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; підтримка мікрофінансових установ у 

забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання 

адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-

pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN) 

Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва 

 

Адресат: суб'єкти МСБ 

 

Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей 

                 українських підприємств  

               

Детальніше про умови: https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-een   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: допомага 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 виділення 

кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом 

жінок, а також надає бізнес-консультації, 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               

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-

biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС IT-ПРОЕКТІВ 

OPEN DATA CHALLENGE 

Організатор: Open Data Institute (Лондон) 

 

Адресат: розробники, стартапери, дизайнери, дослідники та 

                громадські активісти  

 

Тематика: можливість отримати інвестиції та експертну підтримку 

                  найкращих міжнародних спеціалістів з відкритих даних  

                  для реалізації проекту  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/  та  

https://odc.in.ua/form/   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://odc.in.ua/form/


ІНДЕКС МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

Організатор: Business Community School та Ресурсний Центр Бізнесу в 

рамках Програми ―Індекс МСБ України 2018‖ 

 

Адресат:   підприємці та власники малого бізнесу  

 

Тематика: річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу в  

                  формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг,  

                  консультації з ведення бізнесу. 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6u

OBFAh5w/viewform  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6uOBFAh5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6uOBFAh5w/viewform


ПРОГРАМА WESTERWELLE YOUNG FOUNDERS 

Організатор: Фонд Вестервелле 

 

Адресат:   молоді підприємці 

 

Тематика: 6-місячна програма для молодих підприємців спрямована на 

                  те, щоб пов'язати молодих засновників з усього світу один з 

                  одним, а також допомогти їм у подальшому розвитку їх 

                  підприємницьких навичок 

 

Терміни: 08.01.2019  

 

Детальніше про умови: https://www.science-community.org/ru/node/199036  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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Грантові програми у сфері енергоефективності 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ОСББ НА 

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ 

Організатор: Східноєвропейський фонд енергоефективності та 

довкілля E5P 

 

Адресат:   українські ОСББ  

 

Тематика: можливість отримання кредиту на утеплення будинку і  

                  отримання 40% компенсації при поверненні кредиту  

 

Терміни: протягом року  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/   

та  http://www.iqenergy.org.ua/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/
http://www.iqenergy.org.ua/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТІВ  

У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Організатор: Посольство США в Києві  

 

Адресат:  українські організації, що мають статус неурядових і  

                 неприбуткових, а також фізичні особи  

 

Тематика:  - проекти, присвячені виконавському й образотворчому 

мистецтву (музика, танець, театр, література, кіно, фотографія та відео); 

- проекти, присвячені галерейним виставкам живопису, скульптури, 

фотографії, інших артефактів, карикатур і подібних творів; 

- лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські фахівці в 

галузі музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно, відео. 

 

Терміни: заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів:  

23.11.2018 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 1  

11.03.2019 року - кінцева дата подання заявок на Цикл № 2  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49014/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49014/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

НАЦІОНАЛЬНА БІЄНАЛЕ РОЗШУКУЄ  

ХУДОЖНИКІВ ТА ХУДОЖНИЦЬ 

Організатор: Міністерство культури України  

 

Адресат: художники/художниці віком до 35 років та офіційні чи неофіційні 

                творчі об’єднання (вік більшості учасників групи — до 35 років) 

 

Тематика:  відібрані за результатом конкурсу роботи художників будуть  

                   представлені в експозиції основної програми Бієнале у 

                   Харкові з 17 вересня до 31 жовтня 2019 року  

 

Терміни:    09.03.2019  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/50036/  

https://gurt.org.ua/news/competitions/50036/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРУ 

Організатор: Британська Рада, Програма Culture Bridges  

 

Адресат: фахівці та організації культурного сектору 

 

Тематика:  гранти надаватимуться у трьох категоріях.  

Проекти міжнародної мобільності - фінансують поїздки до країн ЄС  

(і навпаки) до 4 000 євро. Проекти національної співпраці - надають 

фінансування до 10 000 євро на реалізацію спільних проектів 

українських інституцій із щонайменше двох несуміжних областей 

України. Проекти міжнародної співпраці - підтримують спільні проекти 

культурних операторів з України та країн ЄС грантами до 50 000 євро. 

 

Терміни:  09.01.2019 - на гранти міжнародної мобільності 

                 31.01.2019 - на проекти національної та міжнародної співпраці 

 

Детальніше про умови:http://culturebridges.eu/   та  https://gurt.org.ua/news/grants/49419/   

http://culturebridges.eu/
http://culturebridges.eu/
http://culturebridges.eu/
http://culturebridges.eu/
https://gurt.org.ua/news/grants/49419/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС ВІД SONY 

Організатор: SONY  

 

Адресат:   молодь віком від 12 до 19 років та студенти, які 

навчаються на денному відділенні фотографії 

 

Тематика: необхідно надати серію знімків (від 5 до 10), кожен знімок 

повинен супроводжуватися коротким описом. Фотографи-

переможці зможуть поїхати в Лондон на церемонію 

нагородження, де й отримають призи    

 

Детальніше про умови: http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-

sony/  

http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд ―Крона‖ 

 

Тематика: 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 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php  та   

 http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf   

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


PROMETHEUS ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ НА ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ 

Організатор: Фонд BrainBasket 

 

Адресат: курс розрахований як на новачків, так і на тих слухачів,  

                які вже мають невеликий стартовий досвід в програмуванні 

 

Тематика: можливість отримати сучасні знання з програмування 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/


КОНКУРС TEACHERTALKS ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Організатор: видавництво National Geographic Learning та 

                      компанія Лінгвіст 

 

Адресат: вчителі чи викладачі англійської мови 

 

Тематика: можливість прийняти участь у найбільших та найяскравіших 

                  конференціях України, отримати відзнаку переможця та  

                  підручники для подальшої роботи 

 

Терміни:   15.03.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-

anhlijskoji-movy-2   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ 

ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ ―СПІЛЬНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ‖ 

Організатор: Міністерство освіти і науки України разом з Фондом  

цивільних досліджень та розвитку США (―CRDF Global‖)  

 

Адресат:  українські науковці 

 

Тематика: науково-дослідні проекти за програмою «Спільні наукові 

проекти» на період 2018–2019 років будуть стосуватися наступних 

галузей: 

- аграрні науки (хвороби рослин, які загрожують безпеці продовольства 

або мають високі економічні наслідки); 

 - альтернативна енергетика, включаючи фотовольтарику та біопаливо 

 

Терміни:   28.02.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-naukovo-doslidnyh-

ukrajinsko-amerykanskyh-proektiv-za-prohramoyu-spilni-naukovi-proekty   
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КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  

ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019-2020 рр. 

Організатор: Міністерство освіти і науки України та Федеральне 

Міністерство освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки 

Німеччина 

  

Адресат: науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та 

підприємств 

 

Тематика: проектні пропозиції приймаються відповідно до таких 

пріоритетних  напрямів: біотехнології;технології ефективного 

використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті технології; 

наукові дослідження в сфері охорони здоров’я та медичні технології; 

інформаційні та комунікаційні технології;нові матеріали та технології 

виробництва 

Терміни: 14.03.2019 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-ukrajinsko-nimetskyh-

naukovo-doslidnyh-proektiv-dlya-realizatsiji-u-2019-2020-rr   

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

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ  

НА ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ 

 

Організатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  

 

Адресат:  фізичні або юридичні особи  

 

Тематика: допомога винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки,  

                  корисні моделі, які потім ляжуть в основу бізнес-моделі для  

                  втілення на практиці 

  

Терміни: 30.09.2019 

 

Детальніше про умови: https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/   

https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/
https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/
https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/


НАУКОВИЙ ОБМІН В РАМКАХ ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 

ПРОЕКТУ З ВИВЧЕННЯ ЛІСІВ 

Організатор: Швейцарський федеральний інститут лісових, снігових  

                      та ландшафтних досліджень  

 

Адресат: аспіранти, кандидати наук і магістри, представники  

                некомерційних організацій, віком до 40 років, які вільно 

                володіють англійською мовою  

 

Тематика: можливість підвищити кваліфікацію і поглибити знання в 

                  екології та управлінні лісами 

 

Терміни:   31.01.2019 

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=naukovyj-obmin-v-ramkah-

shvejtsarsko-ukrajinskoho-proektu-z-vyvchennya-lisiv  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=naukovyj-obmin-v-ramkah-shvejtsarsko-ukrajinskoho-proektu-z-vyvchennya-lisiv
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УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА ОГОЛОШУЄ  

СТАРТ НАБОРУ СТУДЕНТІВ 

Організатор: Українська академія лідерства 

 

Адресат: випускники шкіл та коледжів віком від 16 до 18 років  

                з усіх регіонів України 

 

Тематика: можливість пройти 10-місячну програму лідерства, отримати 

                  доступ до лекцій і занять з найкращими українськими та 

                  іноземними професорами; прийняти участь у міжнародних  

                  проектах і освітніх експедиціях до країн ЄС та Ізраїлю 

 

Терміни:   до 01.03.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/49744/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/49744/


СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ЛІДЕРІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Європейський Союз  

 

Адресат: молоді лідери громадянського суспільства 

 

Тематика: можливість взяти участь в тренінгах та інших заходах з  

                  нарощування потенціалу, реалізувати індивідуальний  

                  проект на суму до 5000 євро, а також отримати стипендію  

 

Терміни:   31.01.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/49976/   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/49976/


СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ  

У COLLEGE OF EUROPE 

Організатор: College of Europe  

 

Адресат:  випускники університетів  

 

Тематика: можливість отримати стипендії для здобуття післядипломної  

                  освіти. Стипендія покриває академічні витрати, проживання,  

                  харчування та транспортні витрати 

 

Терміни:   16.01.2019 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/49510/   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/49510/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ ВІД OPEN  SOCIETY  FOUNDATIONS 

Організатор: Інститут  Відкритого  Суспільства  

 

Адресат:   журналісти, активісти, академіки та практиканти із різних 

                  сфер, які здатні творити ідеї та реалізовувати їх 

 

Тематика:  можливість отримати стипендію у розмірі  

                   80 000 – 100 000 доларів 

 

Терміни:    04.02.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/49314/   

https://gurt.org.ua/news/grants/49314/


КОНКУРС «КРАЩИЙ СТУДЕНТ УКРАЇНИ» 

Організатор: ВМГО «Студентська республіка», НДЛМ за підтримки 

Міністерства молоді та спорту України, оргпідтримки 

Міністерства освіти і науки України  

Адресат: студенти  

Тематика: конкурс проводиться у 10 номінаціях: 

                  кращий студент-підприємець України; 

                  кращий студент-профспілковий активіст України; 

                  кращий студент України (комплексна характеристика); 

                  кращий студент-аналітик України; 

                  кращий студент-громадський діяч України; 

                  кращий студент-дизайнер України; 

                  кращий студент-медійник України; 

                  кращий студент-науковець України; 

                  кращий студент-програміст України; 

                  кращий студент-спортсмен України. 

Терміни:  25.01.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/48889/  

та  http://studrespublika.com/regorgkomitet_ksu-2018.php  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/competitions/48889/
http://studrespublika.com/regorgkomitet_ksu-2018.php
http://studrespublika.com/regorgkomitet_ksu-2018.php
http://studrespublika.com/regorgkomitet_ksu-2018.php


СТИПЕНДІАЛЬНА  ПРОГРАМА  ОКСФОРДСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

Організатор: Оксфордський університет  

 

Адресат: студенти денної форми навчання 

 

Тематика: можливість отримання стипендії протягом тривалості всієї  

                  програми Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and 

                  Leadership Programme, яка повністю покриває плату за  

                  навчання і всі обов'язкові внески університету 

 

Терміни:   11.01.2019 

 

Детальніше про умови: http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-oksfordskogo-

universiteta-oxford-weidenfeld-and-hoffmann-scholarships-and-leadership-

programme-2/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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ПРОГРАМА ITEC ВІД ПОСОЛЬСТВА ІНДІЇ 

Організатор: Посольство Республіки Індія в Україні  

 

Адресат:   кандидат може працювати або в державному або  

                  в приватному секторі 

 

Тематика: у рамках програми ITEC (Indian Technical and Economic  

                  Co-operation Programme) індійською стороною на безкоштовній 

                  основі проводяться навчальні курси в Індії 

 

Терміни:   навчальні курси у 2018-2019 рр.  

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji
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https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ЗА 

ПРОГРАМОЮ  MBA – SEED GRANT WNISEF 

 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

 

Адресат:   учасники програми MBA 

  

Тематика:  можливість отримання SEED Grant, якщо учасники погоджуються 

повернутися після навчання в Україну, щоб жити та працювати тут 

щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання, вміння та навички 

у трансформацію своєї країни. 

 

Детальніше про умови: http://seedgrant.org/app_process  та http://seedgrant.org/  

http://seedgrant.org/app_process
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ У НІМЕЧЧИНІ 

Організатор: GIZ   

 

Адресат: підприємці     

 

Тематика: дигіталізація підприємств та виробництва; роботизація на 

                  виробництві та в сфері послуг, промислова автоматизація;  

                  адитивне виробництво (3D-друк); безпілотний транспорт –  

                  автомобілі, навантажувачі, літальні апарати, їх застосування, 

                  в т.ч. в промисловості та сільському господарстві; смарт  

                  енергоефективність, технології зберігання та передачі даних 

                  та інше  

                  Перебування в Німеччині: 24.03.-18.04.2019 в м.Целлє (Celle) 

 

Детальніше про умови: 
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-

%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/  

https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%83-2019-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/


Тренінги  

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС ОГОЛОШУЄ НАБІР НА  

EU STUDY DAYS (ЄВРОШКОЛИ) У 2019 РОЦІ 

Організатор:  Представництво Європейського Союзу в Україні,  

Український освітній центр  

 

Адресат: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ  

                (які закінчили університет не більше, ніж три роки тому)  

                з усіх регіонів України 

 

Тематика: можливість дізнатися більше про Європейський Союз  

                  та відносини між ЄС та Україною від ключових експертів  

                  у цій сфері. Участь у Єврошколі є безкоштовною.  

 

Терміни:   Взяти участь можливо лише в одній сесії на вибір: 

7–10 лютого у Житомирі; 15–18 березня у Сумах; 19–22 квітня у 

Тернополі; 21–24 червня у Сєвєродонецьку; 19–22 липня в Одесі 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/49858/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/49858/


Тренінги  

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

«ШКОЛА 3.0. ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ» 

Організатор:  Центр інноваційної освіти Про.Світ  

 

Адресат: об’єднані територіальні громади 

 

Тематика: розвиток автономії шкіл та їх організаційної культури 

 

Терміни:   15.01.2019 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/50041/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/50041/


Тренінги  

КЛІМАТИЧНО-МИСТЕЦЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ 

Організатор:  програма Culture Bridges, що фінансується 

Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні 

у партнерстві з EUNIC — Мережею національних інститутів культури 

Європейського Союзу 

 

Адресат: митці візуального, аудіального і перформативного мистецтва, 

дизайну, кінематографії, хореографії, прози, поезії, музики та інших 

медіумів; науковці, які займаються систематичними науковими 

дослідженнями актуальними для екосистем і/або місцевих громад в 

Україні, та працюють в освітніх установах, третьому секторі, науково-

дослідницьких центрах, академіях та аналітичних центрах;  

активісти, які задіяні (волонтерство чи робота) у профільних екологічних, 

кліматичних, природничих чи урбаністичних громадських організаціях 

 

Тематика: пошук нових ідей та способів взаємодії митців, активістів і 

науковців України задля привернення уваги суспільства до зміни клімату.  

Терміни:   20.01.2019 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/50171/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/50171/


Постійнодіючі грантові програми 

ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ WORLDWIDESTUDIES 

Організатор:  Фонд Віктора Пінчука  

 

Адресат:       громадяни України віком до 35 років  

 

Тематика:   отримання магістерського ступеню у найкращих 

                    університетах світу  

 

Терміни:      з 1 лютого по 15 травня кожного року 

 

Детальніше про умови: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/ 

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД «МОНСАНТО» 

Організатор: компанія «Монсанто» 

 

Адресат:       громадські організації   

 

Тематика:    - надання базової освітньої підтримки, спрямованої на 

покращення освіти в сільських громадах; 

                     - забезпечення критичних потреб громад за рахунок 

розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до 

чистої води, громадської безпеки 

 

Терміни:      1 січня - 28 лютого  

                    1 липня - 31 серпня   

 

Детальніше про умови: www.monsantofund.org/grants/international  та 

http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx  

http://www.monsantofund.org/grants/international
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД КЛИЧКО 

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко   

 

Адресат:     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   

 

Тематика:    проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям  

умови для занять спортом та ведення здорового способу життя  

 

Терміни:      протягом року  

 

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org  

 

http://klitschkofoundation.org/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії   

 

Адресат:   місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно 

                  від громадянства), лікарні, початкові школи, науково 

                  досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації  

 

Тематика:   Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

                    медична допомога 

                    освіта 

                    спорт 

                    допомога  

                    надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

                    суспільний добробут  

                    навколишнє середовище 

Терміни:   до 31.03. кожного року   

 

Детальніше про умови: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html  

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»  

Організатор: ЄС   

 

Адресат:  українські організації у сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість  

                   подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися  

                   практичними навичками та вдосконалюватися  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-

europe/about-creative-europe  

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ  

СЕКТОРУ (FASEP) 

Організатор: FASEP  

 

Адресат:   домашні господарства та фірми   

 

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)  

або технічної допомоги 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-

doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та http://www.economie.gouv.fr/  

 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://www.economie.gouv.fr/


Постійнодіючі грантові програми 

ІННОВАЦІЙНІ ВАУЧЕРИ  

Організатор: ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр  

                      фінансування трансферу технологій зі зміни клімату  

                      за фінансової підтримки ЄС   

 

Адресат:  українські компанії, що працюють на ринку кліматичних 

                 технологій  

 

Тематика:  Програма Інноваційні Ваучери дозволяє українським 

                   компаніям фінансувати впровадження кліматичних інновацій  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://climate.biz/aboutprog/  

http://climate.biz/aboutprog/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ЗАЯВОК У РАМКАХ ПРОГРАМИ 

«ВІДКРИТІ ДВЕРІ» 

Організатор: конкурс  проводиться в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною 

організацією Пакт  

 

Адресат:   українські організації громадянського суспільства  
 

Тематика: підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 

ініціатив  українських ОГС, спрямованих на задоволення виникаючих 

потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-

dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij  

 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij


Постійнодіючі грантові програми 

COSME (COMPETIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – 

європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу    

 

Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації, 

установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які 

українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної 

влади  

Тематика: 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 

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme     

  

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


HORIZON 2020 

Організатор: Європейський  Союз  

 

Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства,  

                промислові підприємства  

 

Тематика: Програма зосереджує основне фінансування на 

                  трьох пріоритетних напрямках: передова наука,  

                  лідерство у промисловості, суспільні виклики  

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше про умови: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-

group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-

group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-

group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc   

 

Постійнодіючі грантові програми 



Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ 

Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства  

 

Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг  

                  консультантів з метою допомогти підприємствам  

                  трансформувати їх бізнес   

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


Постійнодіючі грантові програми 

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Організатор: Швейцарське бюро співробітництва в Україні  

Адресат: українські неурядові організації з адекватною організаційною 

структурою і належним фінансовим досвідом. Державні органи та 

комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього 

погодження з боку програми. 

Тематика: основні області підтримки малих проектів: 

- здоров’я; 

- місцеве самоврядування та децентралізація; 

- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП); 

- стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування; 

- соціальні послуги; 

- культурні заходи. 

Терміни: постійно  

Детальніше про умови: 
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-

%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/  та 

https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view  

http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

                      та АТ «Ощадбанк» 

  

Адресат: українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни,  

у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів,  

а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп  

 

Тематика: кредитування соціальних підприємств за низькими 

відсотковими ставками  

 

Терміни:  постійно 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/31960/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31960/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Організатор: Національний фонд підтримки демократії   

 

Адресат:       неурядові організації, серед яких можуть бути громадські   

                      організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

 

Тематика:     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 організації громадянського суспільства; 

                      зміцнення демократичного політичного процесу та  

                      демократичних інститутів; 

                      заохочувати громадянську освіту; 

                      підтримувати демократичне розв'язання конфліктів; 

                      зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової економіки 

 

Терміни:       постійно  

Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en  та  
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048  

http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Організатор: Посольство США  

 

Адресат:  українські неурядові неприбуткові організації   

 

Тематика: програма надає гранти на проекти, які спрямовані  

                  на розвиток та освіту у громадянському суспільстві,  

                  зокрема такі, що сприяють стабільності неурядових 

                  організацій 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/41975/ 



Постійнодіючі грантові програми 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОВНОЇ АБО 

ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії  

  

Адресат:     урядові або місцеві органи влади; НУО 

 

Тематика:   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 

 

Терміни:    постійно 

Детальніше про умови:  http://vm.ee/ru та http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 

http://vm.ee/ru
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ - 2016 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

організаціям, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа  

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31605/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки    

Адресат:   українські неприбуткові та неурядові організації (громадські 

організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри) 

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 

 

Терміни:  постійно   

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-

grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ SES 

Організатор: громадська організація Німеччини    

 

Адресат:   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  

 

Тематика: експерти 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  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html та  www.dzentrum.com.ua  

http://www.dzentrum.com.ua/


Постійнодіючі грантові програми 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS  

Організатор: ЄС  

Адресат:  - підприємці-початківці (стаж ведення господарської діяльності до 

3-х років або громадяни, які планують розпочати власний бізнес); 

                 - заклади вищої освіти.   

Тематика: - можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  з метою 

отримання досвіду ведення бізнесу; 

                  -  можливість закладам вдосконалити навички управління  

міжнародними проектами, 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. 

Терміни:  постійно. Наразі оголошено конкурси Програми Еразмус+ на 2019р 

на напрями КА1: Міжнародна кредитна мобільність (2,5 млн. євро), КА2: 

Розвиток потенціалу вищої освіти (2 млн. євро) і Жан Моне (0,5 млн. євро). 

 

Детальніше про умови: http://chamber.cn.ua/ru/services/land  та   http://erasmusplus.org.ua/  

http://chamber.cn.ua/ru/services/land
http://erasmusplus.org.ua/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ ЖІНОК» 

Організатор: Глобальний фонд для жінок 

 

Адресат: жіночі об`єднання, чия діяльність спрямована на поліпшення 

                становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США  

 

Тематика: Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на  

                  загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ПРООН - 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ  

Організатор: ПРООН за фінансової підтримки Міністерства  

                      закордонних справ Данії 

 

Адресат: організації громадянського суспільства України 

 

Тематика: покращення діалогу між організаціями громадянського  

                  суспільства та органами влади, який можна реалізувати   

                  протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН в  

                  обсязі не більше, ніж 30 тис USD.  

 

Терміни:Проект реалізується  протягом 2017-2022 рр. 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39123/   

http://gurt.org.ua/news/grants/39123/

