
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗА  ДЕТАЛЬНОЮ  ІНФОРМАЦІЄЮ  ЗВЕРТАТИСЯ: 

(0462) 67 50 16, E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET 

#ВІДКРИТІ_КОНКУРСИ  

СЕРПЕНЬ  2021  



ЗМІСТ 

3 

Грантові програми у 

сфері соціального 

розвитку та 

демократичних ініціатив 

19 

Грантові програми у 

сфері економіки та 

підприємництва  
 

24 

Грантові програми у 

сфері науки, 

інновацій,                           

ІТ-технологій  
 

27 

Грантові програми у 

сфері екології та 

захисту довкілля  

28 

Грантові програми у 

сфері культури та 

туризму 

38 

Грантові програми у 

сфері охорони 

здоров' я  

43 

Грантові програми у 

сфері освіти, 

стажування 

58 

Постійнодіючі  

грантові програми 



КОНКУРС «КРАЩІ 

ПРАКТИКИ 

МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ» 

         Цьогоріч конкурс Мінрегіону за підтримки  

         Ради Європи  проходитиме за такими  

тематичними блоками: 

1. Згуртованість громади. 

2. Організація системи надання медичних 

послуг на місцевому рівні в контексті реформи 

системи охорони здоров’я. 

3. Реалізація проектів стратегічного розвитку. 

 

 

      

 

               Органи місцевого самоврядування 

всіх рівнів 

 

 

 

 

         Дедлайн:   до 30.09.2021 

Детальніше 

https://decentralization.gov.ua/news/13569  

https://decentralization.gov.ua/news/13569


КОНКУРС  

МІНІ-ГРАНТІВ 

«ЄВРОПЕЙСЬКЕ 

МЕРЕЖУВАННЯ 

ТА СПІВПРАЦЯ» 

         Конкурс спрямований на посилення  

         спроможності українських організацій 

громадянського суспільства – партнерів МФ 

«Відродження». Направлений на участь у 

міжнародній співпраці та мережуванні на 

європейському рівні: розвиток співпраці та 

партнерства з європейськими аналітичними 

центрами, громадськими мережами, 

коаліціями, платформами. 

Розмір гранту – 100 000 – 120 000 грн. 

Максимальний термін реалізації проєкту – 6 міс. 

 

           Громадські організації, спілки, асоціації, 

товариства та інші об’єднання, що отримали 

грантову підтримку від МФ «Відродження» у 

2020-2021 році 

 

 

         Дедлайн:  02.09.2021 

                           04.11.2021 

                   

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/68445/  

https://gurt.org.ua/news/grants/68445/


КОНКУРС 

«КРАУДФАНДІНГ  

ДЛЯ МЕДІА» 

        Міжнародний фонд «Відродження» прагне  

        зміцнити практику фінансування 

значущих суспільних ініціатив шляхом 

краудфандінгу – залучення коштів від 

громадян. Мета конкурсу – зміцнення зв’язків 

ЗМІ з їхніми аудиторіями, формування 

навколо медіа сталих спільнот. 

Максимальна сума, яку Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 200000 гривень 

 

 

            Громадські організації, спілки, асоціації, 

товариства та інші об’єднання, зареєстровані 

відповідно до українського законодавства як 

неприбуткові або благодійні організації 

 

 

         Дедлайн: 01.09.2021 

                          01.11.2021          

Детальніше 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-

kraudfanding-dlya-media-2/  
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ, 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ 

БУДЕ НАДАВАТИСЯ 

ФІНАНСОВА 

ПІДТРИМКА У 2022  

         Мета конкурсу – державна підтримка  

         ініціатив, проєктів та заходів громадських 

об’єднань ветеранів, спрямованих на 

соціальну адаптацію та працевлаштування 

учасників АТО/ООС, започаткування ними 

власної справи, психологічна допомога 

ветеранам, членам їх родин та членам сімей 

загиблих, формування позитивного образу 

ветерана в суспільстві, підняття рівня 

національно-патріотичного виховання, 

розвиток фізичної культури і спорту серед 

ветеранів війни та членів їх сімей 

 

                            

             Громадські об’єднання ветеранів  

війни, жертв нацистських переслідувань та 

жертв політичних репресій, які зареєстровані 

відповідно до вимог законодавства 

 

         Дедлайн:  до 30.09.2021 

Детальніше 

https://www.kmu.gov.ua/news/minveteraniv-

ogolosheno-konkurs-proektiv-rozroblenih-

gromadskimi-obyednannyami-veteraniv-

dlya-realizaciyi-yakih-bude-nadavatisya-

finansova-pidtrimka-u-2022-roci  
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ 

У РАМКАХ 

ПРОГРАМИ МАЛИХ 

ПРОЕКТІВ У 2021-

2022 В УКРАЇНІ 

        Конкурс спрямований на підтримку прав  

        людини, розширення участі в 

демократичних процесах, гендерну рівність та 

повагу до меншин. 

Проектна робота буде здійснюватися у 

вересні 2021 р. – березні 2022 р. 

Мінімальна сума фінансування  -  

15 000 фунтів стерлінгів. 

Максимальна  сума фінансування –  

30 000 фунтів стерлінгів 

 

 

 

             Організації громадського суспільства 

 

 

 

          Дедлайн: 11.08.2021  

          (17.00 київський час)  

Детальніше 
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ПРОТИДІЯ COVID-19: 

ГРАНТИ ДЛЯ 

ГРОМАДСЬКОГО 

СЕКТОРУ 

         Це гранти, що допоможуть протистояти  

         викликам пандемії та продовжувати 

працювати на благо громад в умовах жорстких 

карантинних обмежень. Учасники можуть 

отримати до 480 000 гривень на проєкт в 

одному з таких напрямів:  

- адвокація; 

- надання послуг для підвищення стійкості 

громад, включно з вразливими групами 

населення; 

- об’єднання зусиль організацій 

громадянського суспільства.  

Тривалість проєкту: від трьох до 12 місяців 

  

            Організації громадянського суспільства 

            

       

        Дедлайн: прийом проєктних пропозицій  

        триває постійно, заявки розглядаються 

        щомісяця 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/119  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/119
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/119


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС 

МАТЕРІАЛІВ ПРО 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ -

2021 

         Це - наймасштабніший  конкурс  від 

        Міністерства  розвитку громад та територій  

України.  На  участь  у  конкурсі  претендують  

матеріали у номінаціях: онлайн-публікація; 

стаття в друкованому ЗМІ; радіоматеріал;  

відеоматеріал. Переможці Конкурсу отримають   

грошові премії: 

І премія – 20 000 грн, ІІ премія – 15 000 грн, 

ІІІ премія – 10 000 грн, а також матимуть 

можливість взяти участь у міжнародному 

заході 

 

 

 

             Журналісти  

 

 

 

         Дедлайн: 30.09.2021          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk
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2021  
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КОНКУРС МІНІ-

ГРАНТІВ «ПІДТРИМКА 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ 

РОЗСЛІДУВАНЬ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА 

МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ» 

        Конкурс направлений на підвищення  

        рівня участі органів громадянського  

суспільства у реалізації антикорупційної  

реформи на місцевому рівні в північній  

частині України: Чернігівській, Сумській та  

Харківській областях. 

Протягом 2021 – 2022 років проєкт має на меті 

досягнути три головні цілі: 

• посилити спроможність ОГС протидіяти 

корупції; 

• підвищити обізнаність громадськості щодо 

антикорупційної реформи; 

• посилити громадський контроль за 

діяльністю місцевої влади 

 

            Організації та медіа з Чернігівської,  

Сумської та Харківської областей 

 

 

         Дедлайн:  20.08.2021          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

mini-hrantiv-pidtrymka-antykoruptsijnyh-

rozsliduvan-na-rehionalnomu-ta-

mistsevomu-rivnyah  
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ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС «ДІЄВІ 

ІНСТРУМЕНТИ 

ФАНДРЕЙЗИНГУ» 

         Метою грантового конкурсу є підвищення  

         рівня сталого фінансування організацій 

за допомогою підтримки під час впровадження 

дієвих та ефективних інструментів 

фандрейзингу. 

Тематики грантового конкурсу: 

1. Фандрейзингові кампанії 

2. Залучення людей до постійної підтримки 

організацій. 

Розмір гранту — до 300 тис грн 

 

 

 

              Некомерційні організації 

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 15.08.2021  

          (до 23:59 включно) 

 

Детальніше 
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II ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ МЕДІА 

«НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ 

VS НАРКОПОЛІТИКА: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ В 

УКРАЇНІ» 

         Всеукраїнський конкурс, створений для  

         більш широкого інформування 

населення України про сучасні методи 

профілактики та лікування наркозалежності з 

акцентом на особливості впровадження та 

розширення лікування у  медичних закладах, 

надання замісної підтримувальної терапії, 

збільшення доступу наркозалежних пацієнтів 

до комплексних послуг державної програми з 

профілактики ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту С, 

туберкульозу, проблеми дотримання прав тих, 

кого торкнулася проблема наркозалежності 

 

 

               Представники національних і 

регіональних ЗМІ  

 

 

 

         Дедлайн:  12.11.2021 (18:00)           

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=ii-

vseukrajinskyj-konkurs-dlya-media-

narkozalezhnist-vs-narkopolityka-problemy-

ta-shlyahy-jih-vyrishennya-v-ukrajini  
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КОНКУРС 

СТИПЕНДІЙ ДЛЯ 

БЛОГЕРІВ: 

РОЗМАЇТТЯ 

РОМСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ 

        Мета конкурсу: підтримати блоги, що  

        містять контент на тему життя ромів в 

Україні та їх внеску в розвиток українського 

суспільства: культура, життя громад, культура, 

освіта, зайнятість, діяльність правозахисників 

тощо, що сприяє зміні наративів та 

подоланню стереотипів щодо цієї етнічної 

меншини, посилює згуртованість, 

взаємоповагу й толерантність у суспільстві. 

Розмір цільової стипендії складає–2700грн/міс 

Стипендія надаватиметься до кінця 2021 року 

 

 

             

            Блогери як ромського, так і не 

ромського походження 

          

 

        Дедлайн: 14.08.2021  

Детальніше 
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romskoyi-kultury/  
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КОНКУРС 

СТОРІМЕЙКЕР 

        «СторіМейкер: Школа громадянської  

        журналістики» оголошує конкурс на 

найкращу статтю, відеосюжет, блог про 

волонтерські ініціативи та громадські 

організації, а також їхніх найяскравіших 

представників, що зробили значний внесок у 

збереження національної єдності, 

незважаючи на руйнівні тенденції пандемії 

COVID-19 

 

 

             

            Громадянські журналісти, волонтери, 

блогери, представники громадських 

організацій          

 

 

 

        Дедлайн: 31.10.2021  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

storimejker-covid-19-vyprobuvannya-

lyudyanosti-v-epohu-pandemiji  
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ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА ―МОРЕ 

МОЖЛИВОСТЕЙ‖ 

        Програма USAID ―Мріємо та діємо‖ сприяє  

        розвитку лідерського потенціалу молоді 

(віком 10–35 років) і формує основану на 

цінностях українську ідентичність. 

Загальний обсяг фінансування - 300 000 

доларів США на проєкти з максимальним 

строком до 12 місяців. Максимальна сума 

одного гранту не повинна перевищувати  

100 000 доларів США 

 

 

 

              Зареєстровані українські неурядові 

організації    

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 30.09.2021  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=podovzhenn

ya-hrantovoho-konkursu-more-

mozhlyvostej  
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ПРОГРАМА  

«ГРОШІ ЗА РОБОТУ» 

        Програма надає можливість виконання  

        тимчасових суспільно-значущих робіт/ 

послуг за матеріальну винагороду (наприклад: 

допомога самотнім людям похилого віку; 

прибирання території; проведення майстер-

класів для вразливих груп населення; роботи, 

спрямовані на реагування ситуацій, 

пов’язаних з COVID19 тощо). 

Територіальність - місто Київ, Київська, 

Вінницька, Житомирська, Черкаська, 

Чернігівська області 

 

 

              Особа, яка на даний час не 

працевлаштована та не перебуває на обліку в 

Державній службі зайнятості  

   

 

        Дедлайн: щомісяця протягом 2021 року 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/66108/  

https://gurt.org.ua/news/grants/66108/


МІНІ-ГРАНТ 

"ПОШИРЕННЯ 

ВЖИВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В УКРАЇНІ" 

         Програма міні-грантів від американської  

         фундації "Я розмовляю українською" 

ставить метою поширити вживання української 

мови в Україні. Пітримуються проєкти, які 

стануть каталізаторами для дедалі більшого 

вжитку української мови в будь-якій сфері:  

в освіті, в бізнесі, в культурних заходах,  

в соціальних мережах тощо. 

Розмір гранту: до 100000 грн 

 

 

 

 

             Організації  та окремі особи 

 

 

 

 

          

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/mini-

grant-poshirennya-vzhivannya-ukransko-

movi-v-ukrani/  
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МІНІ-ГРАНТ НА 

ПІДТРИМКУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

         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  

 

 

Детальніше 

http://cd-platform.org/mozhlivosti-

finansuvannya 

http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya


ЄВРОПЕЙСЬКА 

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN 

ENTERРRISE 

NETWORK, EEN) 

        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 

Детальніше 

https://ucci.org.ua/international-

projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-

een 
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

         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 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   

 

             Малі та середні підприємства під  

             керівництвом жінок  

 

 

         Дедлайн: 2016-2022 

Детальніше 

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home

&country=UA&language=uk  

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=UA&language=uk
https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=UA&language=uk


БІЗНЕС-

СТАЖУВАННЯ В 

КАНАДІ 

         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. 

 2021 р.:   17 серпня / 28 вересня /  

 9 листопада 

Детальніше 

https://ru.studyqa.com/internships/view/can

ada-business-internship 

https://ru.studyqa.com/internships/view/canada-business-internship
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КОНКУРС 

«КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

         Конкурс оголошено Міжнародним  

        фондом «Відродження» в рамках проєкту 

―EU4USociety‖ у співпраці з Європейським 

Союзом. Мета конкурсу – 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 200000 гривень 

 

            Громадські організації, спілки, асоціації, 

товариства та інші об’єднання, зареєстровані 

відповідно до українського законодавства як 

неприбуткові або благодійні організації 

 

 

         Дедлайн: 01.09.2021 

                          01.11.2021          

Детальніше 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-

kraudfanding-dlya-soczialnogo-

pidpryyemnycztva-2/  
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КОНКУРС МАЛИХ 

ГРАНТІВ 

DREAMACTIONS 4.0. 

         Мета конкурсу: підтримка громад  в  

         процесі їх трансформації та розвитку 

шляхом надання мікрогрантів та освітнього 

компоненту. 

Конкурсом передбачено надання грантів у 

розмірі до 100 000 грн кожному з п’ятьох 

переможців 

 

 

 

            Зареєстровані на території малих та 

середніх (50-100 тис.ос.) міст України 

юридичні особи (в тому числі ФОП, КП та ін.) 

та громадські організації 

 

 

 

 

         Дедлайн: 24.09.2021 

         (18:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

malyh-hrantiv-dreamactions-4-0  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dreamactions-4-0


КОНКУРС ―ЦИФРОВІ 

ПРАВА ТА ІННОВАЦІЇ 

В ПРАВІ‖ 

         Мета конкурсу: надати підтримку  

         організаціям громадянського суспільства 

для захисту прав людини в умовах поширення 

використання цифрових технологій. 

Лоти конкурсу:  

Лот 1. Цифрові права. 

Лот 2. Технологічні інновації в праві. 

Оптимальний розмір гранту: 500 000–600 000 грн 

             

 

              Громадські організації, спілки,  

асоціації, товариства та інші об’єднання,  

зареєстровані відповідно до українського  

законодавства як неприбуткові або благодійні  

організації 

 

 

 

        Дедлайн:  15.09.2021 

        (18:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-

prava-ta-innovacziyi-v-pravi/  

https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС НАУКОВИХ 

РОБІТ  

       Метою Всеукраїнського конкурсу наукових  

       робіт «Соціально відповідальне ведення 

бізнесу – складова сталого розвитку» є 

підтримка обдарованої молоді та створення 

умов для її творчого зростання, активізація 

науково-дослідної роботи молоді, зокрема з 

проблематики соціального відповідального 

ведення бізнесу 

 

             

 

              Здобувачі вищої освіти та молоді  

учені України 

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  до 30.09.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsk

yj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-

vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-

staloho-rozvytku  

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-sotsialno-vidpovidalne-vedennya-biznesu-skladova-staloho-rozvytku


УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 

СТАРТАПІВ 

         Український фонд стартапів (УФС) – це  

          загальнодержавна інвестиційна 

програма, яка надає фінансування 

українським підприємцям. Місія – 

підтримувати інноваційні проекти та 

допомагати українським підприємцям 

створювати успішні глобальні компанії. 

Розмір гранту може становити від $25 000 до 

$75 000 

            

 

 

 

              Підприємці 

 

 

 

        Дедлайн:  заявки приймаються на     

        постійній основі 

Детальніше 

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayi

nskyj-fond-startapiv/  

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/


КОНКУРС 

«СПРИЯННЯ УЧАСТІ 

УКРАЇНИ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ЗЕЛЕНОМУ КУРСІ» 

         Конкурс спрямований на підтримку  

         громадянського суспільства у реагуванні 

на виклики деградації довкілля та зміни 

клімату, сприяння формуванню відповідальної 

національної екологічної та кліматичної 

політики з урахуванням пріоритетів 

Європейського зеленого курсу. 

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн. 

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн. 

 

 

              Громадські організації, спілки,  

асоціації, товариства та інші об’єднання,  

зареєстровані відповідно до українського  

законодавства як неприбуткові або благодійні  

організації 

 

 

          Дедлайн:  22.09.2021 

Детальніше 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-

spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-

yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/  

https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/


ГРАНТ НА 

МІЖНАРОДНІ 

КОПРОДУКЦІЇ 

        Це грант на проєкти у сфері театру,  

        музики, танцю і перформативних  

мистецтв, створені у співпраці українських та  

німецьких митців.  

Учасники можуть отримати: 

від 10 000 до 25 000 євро на втілення проєкту; 

до 1 000 євро на фільмування  

документального ролика про роботу над  

проєктом  

 

 

 

             Тандеми українських та німецьких 

професійних митців   

 

 

 

         Дедлайн:  30.09.2021 

         (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/88  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/88
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/88


ОНЛАЙН-КУРС 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГРАНТИ ДЛЯ 

КУЛЬТУРНИХ ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ПРОЄКТІВ» 

         Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою  

         пояснює кожен етап подачі на грант 

«Креативної Європи» — програми ЄС, в 

рамках якої українські організації можуть 

отримати до 2 000 000 євро на культурні й 

креативні проєкти. Учасники дізнаються, як 

обрати конкурс для себе, знайти міжнародних 

партнерів, заповнити заявку і скласти звітність               

 

 

             Представник маркетингової агенції, 

рекламної компанії, дизайн-студії, дизайн-

продакшену, музею, креативного хабу; 

організатор культурних заходів; працівник ІТ 

або геймдев-індустрії, кіновиробництва, 

театральної індустрії 

 

 

         Дедлайн:  01.04.2023  

         (о 23.59 за київським часом)          

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/133  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/133
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/133


ГРАНТИ 

ДОФІНАНСУВАННЯ 

НА КУЛЬТУРНІ 

ПРОЄКТИ 

        Це гранти на підтримку культурних 

        ініціатив, що залучають кошти громади. 

Ви можете отримати до 200 000 гривень, що 

покриють половину витрат на реалізацію 

проєкту. Другу половину потрібно зібрати 

впродовж шести місяців на 

«Спільнокошті» або іншій краудфандінговій 

платформі.  

 

 

        

 

            Громадські та благодійні організації з 

усієї України 

 

 

 

 

        Дедлайн:  01.09.2021   

        (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/130  

https://biggggidea.com/
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/130
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/130


КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА: 

ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ 

        Це можливість отримати до двох  

        мільйонів євро на масштабний 

культурний проєкт, створений у співпраці 

щонайменше трьома організаціями з 39 країн 

світу. Над проєктом учасники працюватимуть 

до чотирьох років. Він може стосуватися 

одразу кількох напрямів у сфері культури та 

креативних індустрій або бути 

міждисциплінарним 

 

        

 

            Команди організацій, де кожен 

учасник представляє сектор культури і 

креативних індустрій та мають юридичну 

особу 

 

 

        Дедлайн:  07.09.2021   

        (о 18:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/240  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/240
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/240


КОНКУРС 

«КУЛЬТУРА. 

СПІЛЬНОТА» 

        Мета конкурсу – надати додаткову  

        підтримку ініціативам та проєктам у 

сфері культури, які здатні залучати кошти від 

громадян шляхом краудфандінгу. 

Одна і та сама організація не може 

претендувати на підтримку у загальному 

обсязі більше ніж 60 000 євро протягом 

реалізації проєкту «EU4USociety». 

Максимальна сума, яку Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 200000 гривень. 

 

 

             Громадські організації, громадські 

спілки, благодійні фонди 

 

 

 

        Дедлайн:  01.09.2021 

                          01.11.2021           

Детальніше 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-

spilnota-2/  

https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/


КОНКУРС ДЛЯ 

КОМПОЗИТОРІВ 

ІМЕНІ МАУРІСІО 

КАГЕЛЯ 

        Це конкурс фортепіанних композицій,  

        написаних для дітей і молоді.  

Композиція повинна бути сучасна, 

інноваційна, тривати від 6 до 15 хвилин, 

написана не раніше, ніж два роки тому та  

не виконувалась раніше.  

Переможець отримає: 

6 000 євро за перше місце. 

4 000 євро за друге місце. 

3 000 євро за третє місце 

 

 

 

             Композитори, що народилися після  

3 вересня 1981 року 

 

 

 

        Дедлайн:  03.09.2021                

       (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/184  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/184
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/184


КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА: 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ 

ПАРТНЕРСТВА 

        Це можливість для українських медіа  

        втілити великий міжнародний проєкт, що 

змінить журналістику на краще.  

Разом з щонайменше двома організаціями з 

39 країн світу учасники можуть проводити 

журналістські тренінги і програми обміну, 

пропонувати невеликі гранти, тестувати нові 

технічні рішення чи починати дискусії про 

покращення редакторських стандартів. Над 

проєктом працюватимуть до двох років років. 

Грант покриє більшу частину витрат - до 80%. 

 

            Українські організації, 

що представляють некомерційне, державне 

або приватне медіа, журналістський фонд, 

медіа-асоціацію або освітню організацію, 

орієнтовану на професіоналів ЗМІ 

        

        Дедлайн:  26.08.2021                 

        (о 18:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/246  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/246
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/246


ПРОГРАМА  

ПОРЯТУНКУ 

КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

         Це програма порятунку культурної  

        спадщини, що постраждала або може 

постраждати від техногенних катастроф, 

стихійних лих або збройних конфліктів. 

Програма може профінансувати евакуацію 

об’єктів, закупівлю матеріалів та обладнання, 

дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії 

для підвищення обізнаності про об’єкти 

культурної спадщини під загрозою. Учасники 

також можуть отримати допомогу з 

проведення тренінгів для рятувальників 

культурної спадщини  

 

 

             Організації різних типів: приватні, 

неприбуткові, урядові 

 

 

        Дедлайн:  31.12.2021                 

        (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/115  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115


ПОШИРЕННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ХУДОЖНІХ РОБІТ 

        Це гранти на переклад художньої  

        літератури. Учасники отримають до 300 

000 євро, щоб ознайомити українських читачів 

з відбірними творами європейських авторів 

або перекласти українську літературу, щоб 

промотувати за кордоном. Є можливість 

обрати одразу декілька книжок — від 5 до 

безкінечності. Грант покриє до 60% витрат на 

переклад, видавництво, дистрибуцію та 

промоцію книг в паперовому, електронному 

або аудіоформаті  

 

 

            Видавництва, які мають юридичну  

            особу та зареєстровані понад два роки 

 

 

 

        Дедлайн:  30.09.2021                 

        (о 18:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/241  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/241
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/241


КОНКУРС 

ОПОВІДАНЬ «OPEN 

WORLD»-2021 

        Метою конкурсу є популяризація  

        української культури через художню 

літературу. Кожні два роки буде опублікована 

збірка творів переможців. 

На конкурс приймаються прозові твори 

українською мовою, які раніше не 

оприлюднювалися. До участі не допускаються 

оповідання, опубліковані в Інтернеті, на 

папері, у вигляді аудіокниги тощо. 

Тема творів: вільна. Твори повинні 

відповідати жанровим характеристикам, 

властивим оповіданню. 

Фінансові нагороди: Перше місце: 10 000 грн; 

2 місце: 7500 грн; 3-е місце: 5000 грн 

 

 

            Учасники, віком 18 р. та старші 

 

 

        Дедлайн:  01.11.2021                 

         

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438  

https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438
https://litcentr.in.ua/news/2021-11-01-13438


ІНДИВІДУАЛЬНА 

ДОПОМОГА В 

ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

         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  

Детальніше 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/detail.php  та   

 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/instruct.pdf 

 

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


ПРОГРАМА ГРАНТІВ 

ІЗ ГРОМАДСЬКОГО 

МОНІТОРИНГУ 

ДОСТАВКИ  

ТА НАЯВНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ  

ЗАСОБІВ 

        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. Зміцнити потенціал неурядових, зокрема, 

пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до 

медикаментів, визначених  законодавством 

безкоштовними 

 

 

             Громадські організації та благодійні 

фонди 

 

 

 по   Дедлайн:  до 31.03.2022 року 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/  

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/


ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

НАЦИСТСЬКИХ  

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

         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  

       2021 р. 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/  

 

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/


ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ 

          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  

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/m-

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/            та         https://www.m-

gate.org/ua/search 

 

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
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https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
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https://www.m-gate.org/ua/search
https://www.m-gate.org/ua/search
https://www.m-gate.org/ua/search


ДОПОМОГА У WEB 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

COVID-19 

         Безкоштовне створення web порталу  

         для відслідковування інформації по 

потребах медичних закладів регіонів України,  

закупках, за умови надання підтвердження  

своєї діяльності, яка є узгодженою з  

медичними закладами, владою вашого міста  

чи регіону 

 

 

 

 

              Волонтери  

 

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/dopom

oga-u-web-dlya-

volonteriv-covid-19/  

https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
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ПРОЄКТ, ЯКИЙ ДАЄ 

МОЖЛИВІСТЬ 

ОТРИМАТИ  

400 ЄВРО 

 НА НАВЧАННЯ 

         Основна мета проєкту — сприяння   

         реінтеграції ветеранів через допомогу в 

перекваліфікації, підвищенні кваліфікації та 

працевлаштуванні. Учасники бойових дій 

можуть отримати грант до 400 євро на курси з 

перекваліфікації, підвищення кваліфікації або 

навчання 

 

 

 

               Учасники бойових дій, які 

проживають на території України           

 

 

 

 

 

 

           Дедлайн: до 31.08.2021  

          
 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=zaproshujem

o-veteraniv-z-usih-rehioniv-ukrajiny-u-

projekt-yakyj-daje-mozhlyvist-otrymaty-400-

jevro-na-navchannya  
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ГРАНТИ 

АКАДЕМІЧНОЇ 

СПІВПРАЦІ ДЛЯ 

УНІВЕРСИТЕТІВ З 

УКРАЇНИ ТА ШВЕЦІЇ 

        Це гранти, що фінансують академічну   

        співпрацю вишів з України і Швеції.  

Учасники отримають до 1 000 000 шведських 

крон, що покриють організацію конференцій і 

воркшопів, стажування, навчальні візити, 

заробітні плати, візові витрати та багато 

іншого 

 

 

 

 

             Партнерства українських та шведських 

університетів 

 

 

 

 

 

         Дедлайн:  30.09.2021  

         (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/235  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/235
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/235


ФІНАНСИ  

КРЕАТИВУ —  

НАВЧАЛЬНА 

ПРОГРАМА 

        Навчальна програма «Фінанси креативу»  

        прагне підвищити компетентності 

фінансового управління бізнесом/організацією 

представників креативних індустрій 

 

 

 

 

 

             Представники бізнесу креативних 

індустрій, працівники установи культури та 

організації громадянського суспільства 

 

 

 

 

 

 

         Дедлайн:  26.08.2021  

          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=navchalna-

prohrama-finansy-kreatyvu  
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КОНКУРС ДЛЯ 

ГРОМАД ПО 

СТВОРЕННЮ 

ОСЕРЕДКІВ ІТ-ОСВІТИ 

         Вінницька ІТ-Академія оголосила конкурс             

         з метою створення для дітей та молоді 

сіл, селищ, містечок, міст можливості якісної 

ІТ-освіти із гарантованим працевлаш-

туванням. Конкурс допоможе розвинути 

громади у сфері інформаційних технологій і 

допомогти молоді отримати роботу в ІТ-сфері, 

залишаючись в своїх громадах 

 

 

 

 

 

             Територіальні громади 

 

 

 

 

         Дедлайн:  31.08.2021          

          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-
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osvity  
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СТИПЕНДІЇ DAAD НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ 

НАВЧАННЯ В 

НІМЕЧЧИНІ 

         Це шанс продовжити освіту в галузі  

         драми, перфомансу, танцю, хореографії, 

мюзиклу, театральної режисури або 

драматургії в німецькому університеті.  

Учасники можуть вступити до магістратури, 

аспірантури або пройти додатковий курс без 

отримання ступеня. Програма забезпечить 

щомісячну стипендію розміром 861 євро, 

кошти на проїзд туди й назад, страхування та 

навчальні матеріали 

 

 

  

            Студенти, які мають диплом бакалавра 

в галузі сценічних мистецтв 

 

 

 

         Дедлайн:  30.10.2021        

         (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/233  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/233
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/233


PROMETHEUS 

ВІДКРИВАЄ 

РЕЄСТРАЦІЮ НА 

ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З 

ОСНОВ  

ПРОГРАМУВАННЯ 

         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 

 

Детальніше 

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

 

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


        Програмою розвиту ООН (ПРООН) в        

        Україні відкрито навчальну онлайн-

платформу «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 

 

 

        

ШКОЛА 

СПРОМОЖНИХ 

ГРОМАД  

Детальніше 

https://unrpp.school/  

https://unrpp.school/


ГРАНТИ НА 

НАВЧАННЯ НА 

ПРОГРАМІ 

UKRAINIAN MBA В 

МІЖНАРОДНОМУ 

ІНСТИТУТІ  БІЗНЕСУ 

         МІБ надає можливість починаючим  

         управлінцям отримати бізнес-освіту на 

пільгових умовах, ставши переможцями 

конкурсу на отримання освітніх грантів. 

Переможці конкурсу отримають можливість 

навчатися на програмі зі знижкою: 

за 1 місце - 40 000 грн; 

за 2 місце - 30 000 грн; 

за 3 місце - 20 000 грн. 

 

 

 

 

               Усі бажаючі навчатися на програмі 

Ukrainian MBA 

  

 

 

        Дедлайн:  08.09.2021 

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/granti-

na-navchannya-na-programi-ukrainian-

mba-v-mib/  
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        Це можливість поїхати до Австрії, щоб  

        протягом декількох місяців працювати 

над дослідженням для своєї дипломної 

роботи під наглядом викладача місцевого 

вишу. Програма забезпечить щомісячну 

стипендію розміром 1 050 євро та витрати на 

подорож для науковців, що досліджують 

медицину, сільське господарство, природничі, 

технічні, гуманітарні та соціальні науки, 

мистецтво. Візит триватиме від одного до 

чотирьох місяців і розпочнеться не раніше 

січня 2022 року  

 

 

            Бакалаври, магістри та аспіранти до 

35 років; докторанти до 40 років  

 

 

          Дедлайн:  до 01.09.2021 

          (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/239  

СТИПЕНДІЇ НА 

НАУКОВІ ВІЗИТИ ДО 

АВСТРІЇ 

https://globalteacherprize.org.ua/
https://globalteacherprize.org.ua/


        Академія праці, соціальних відносин і  

        туризму (м.Київ) в рамках проекту ―Вір у 

себе‖ надає  можливість отримати вищу 

освіту за спеціальностями «Маркетинг», 

―Менеджмент‖ (з фокусом на менеджменті 

туризму), ―Туризм‖,  ―Право‖, «Фінанси, 

банківська справа і страхування»   за кошти 

Фонду соціального захисту інвалідів    

 

 

 

 

            Люди з інвалідністю 

 

 

 

 

          Дедлайн:  16.10.2021 

                            18.10.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=bezkoshtovn

a-vyscha-osvita-u-sferi-turyzmu-dlya-lyudej-

z-invalidnistyu-2-hvylya-naboru  

ПРОЕКТ  

«ВІР У СЕБЕ» 
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        Школа Волонтерства — це національна  

        навчальна програма для всіх, хто прагне 

знайти свій шлях у волонтерстві та стати 

частиною спільноти змінотворців свого міста. 

Протягом двох днів програми учасники 

зможуть: 

• дізнатись про волонтерство у власному 

місті та зламати стереотипи; 

• перейняти досвід від досвідчених тренерів 

події; 

• розширити знання про міжнародні 

волонтерські програми; 

• взяти участь у волонтерській акції. 

Навчання проходитиме 14-15 серпня 2021 

 

 

             Жителі м.Чернігова та області  

 

 

          Дедлайн:  до 10.08.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=shkola-

volonterstva-chernihiv  

ШКОЛА 

ВОЛОНТЕРСТВА| 

ЧЕРНІГІВ 
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        ―Школа молодіжних агітаторів‖ збирає  

         молодих людей, студентів та активістів з 

України та Німеччини для створення 

просвітницьких проектів у спільному та 

транснаціональному середовищі. 

25 учасників будуть поетапно навчатись 

основним методам управління проектами, 

правам людини та меншин, а також методам 

агітації, щоб донести складні та цінні теми 

різним цільовим групам. 

 

 

 

             Мешканці України та Німеччини, віком 

18-35 років, з гарним знанням англійської 

 

 

 

          Дедлайн:  до 11.08.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=onlajn-

shkola-molodizhnyh-ahitatoriv-meet-up-z-

finansovoyu-pidtrymkoyu-500-jevro-na-

lokalni-initsiatyvy  

ОНЛАЙН ―ШКОЛА 

МОЛОДІЖНИХ 

АГІТАТОРІВ‖  

«MEET UP!» 
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        Польсько-Український молодіжний обмін  

        «For United» відбудеться 4-10 вересня в 

мальовничому селі в гірському районі, 100 км 

від Кракова, в Мурзасіхле. 

Мета проекту: дослідити спільне коріння, 

побороти стереотипи та показати справжню 

картину історії та спільностей, які єднають 

наші країни. 

Проживання, трансфер та харчування – 

покривається за рахунок обміну 

 

 

 

            Активні лідери, віком від 18 до 35 років 

 

 

 

 

          Дедлайн:  до 20.08.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=u-poshukah-

molodi-dlya-uchasti-v-polsko-ukrajinskomu-

obmini-for-united-4-10-veresnya-

murzasihle-polscha-20-serpnya-dedlajn  

ПОЛЬСЬКО-

УКРАЇНСЬКИЙ ОБМІН 

«FOR UNITED» 
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ПРОЄКТ  

«УКРАЇНА – 

НОРВЕГІЯ» 

          Основу проєкту складає перепідготовка          

          і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їх 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, які 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 

 

        Дедлайн:  до кінця 2022  

Детальніше 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-

%E2%80%93-norvegiya/   
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MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY  

          Массачусетський технологічний інститут 

          відкрив безкоштовний доступ до своїх 

курсів. Більшість проєктів 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 

Детальніше 

https://www.edx.org/school/mitx  

https://www.edx.org/school/mitx


ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ 

WORLD WIDE 

STUDIES 

         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  

         
 

Детальніше 

https://worldwidestudies.org/ 

https://worldwidestudies.org/


FULBRIGHT 

GRADUATE STUDENT 

PROGRAM 

         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 

Детальніше 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/stu

dent.html  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


ФОНД КЛИЧКО 

          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 спортив-

них шкіл та інших спортивних закладів, секцій, 

вчителі та адміністративний персонал шкіл, 

члени місцевих громадських організацій   

 

           

 

 

          Дедлайн: протягом року  

Детальніше 

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

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


ГРАНТОВА 

ДОПОМОГА ПО 

ПРОЄКТАХ ЛЮДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ 

«КУСАНОНЕ» 

          Програма фінансової допомоги для   

          проєктів розвитку призначається з 

метою задоволення різноманітних потреб 

країни.  

Особлива увага приділяється проєктам 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   

 

Детальніше 

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


ПРОГРАМА 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА»  

2021-2027 

          Програма спрямована на підтримку   

          культурного, креативного та 

аудіовізуального секторів та проєктів, що 

дають можливість подорожувати, охоплювати 

нові аудиторії, обмінюватися практичними 

навичками та вдосконалюватися. 

 Наразі оголошено тринадцять нових 

конкурсів програми 

 

 

             Українські організації у сфері культури   

             та креативності або кіноіндустрії, які 

мають статус юридичної особи протягом  

2 років  

 

 

           

         Дедлайн: постійно  

 

Детальніше 

https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-

informed/projects/kreativnaya-evropa   

та 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publis

hing/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
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


ГРАНТИ МАЛИМ ТА 

СЕРЕДНІМ 

ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ 

        Гранти малим та середнім підприємствам  

        надаються для часткової оплати послуг  

консультантів з метою допомоги 

підприємствам трансформувати їх бізнес   

 

 

 

 

              Малі та середні підприємства  

 

 

 

 

          Дедлайн: постійно    

 

Детальніше 

www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


ГРАНТИ ВІД 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

          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; 

- зміцнювати демократичний політичний процес 

та демократичні інститути; 

- 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  

Детальніше 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/


КОНКУРС 

ПРОЄКТІВ ФОНДУ 

СПРИЯННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ 

         Фонд здійснює фінансову підтримку   

          проєктів, які сприяють розвитку 

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   
 

Детальніше 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-

culture-uk/democracy-grants-uk/  



НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ 

ЕКСПЕРТІВ SES 

       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, економічні 

об'єднання, соціальні та медичні установи, а 

також організації, що працюють в сфері 

освіти і підвищення кваліфікації  

 

        Дедлайн: постійно  

Детальніше 

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та  

www.dzentrum.com.ua 

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


ERASMUS FOR 

YOUNG 

ENTREPRENEURS  

        Програма Erasmus надає можливість  

        поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  

з метою отримання досвіду ведення бізнесу. 

Можливість  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 мовами 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  

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/  

http://chamber.cn.ua/ru/services/land
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
http://erasmusplus.org.ua/


ГРАНТИ ВІД 

«ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК» 

        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  

 

Детальніше 

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

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


ERASMUS + 

        Еразмус+ – Програма Європейського  

        Союзу. Діяльність програми зосереджено 

на трьох сферах – освіті та професійному 

розвитку, молоді і спорті. 

Основні цілі програми: 

– сприяння академічній мобільності у сфері 

освіти та професійного розвитку; 

– сприяння неформальній та інформальній 

навчальній мобільності у сфері молоді; 

– сприяння навчальній мобільності персоналу 

сфери спорту. 

Бюджет Програми - понад 26 мільярдів євро 

 

 

 

             Заклади освіти  

       

 

          Дедлайн:  постійно 2021-2027  

 

Детальніше 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/about_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


КОНКУРС 

СЕКТОРАЛЬНО-

ЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ 

ВІД  PACT 

        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  

 

Детальніше 

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/5022093490849

3_p18/print/page/  

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/50220934908493_p18/print/page/
http://kam.gov.ua/ua/st/pg/50220934908493_p18/print/page/


МІЖНАРОДНИЙ 

ФОНД 

"ВІДРОДЖЕННЯ"  

        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  

 

Детальніше 

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

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


ГЛОБАЛЬНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФОНД 

        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  

 

Детальніше 

https://www.globalinnovation.fund/  

https://www.globalinnovation.fund/


ПОЛЬСЬКА 

ДОПОМОГА 
        Пріоритети діяльності:  

         - гуманітарна та військова допомога 

         - енергозбереження 

         - інше  

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

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

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


ТРАСТОВИЙ ФОНД 

«ФІНЛЯНДІЯ-

УКРАЇНА» 

        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  

Детальніше 

https://www.nefco.org/fund-

%20mobilisation/funds-managed-%20by-

nefco/finland-ukraine-trust-%20fund/  

https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/


VISEGRAD  FUND 

         Пріоритети діяльності:  

         - культура  

         - наука і дослідження 

         - молодіжні обміни 

         - транскордонне співробітництво  

         - розвиток туризму 

 

 

 

             Організації, які прагнуть ділитися 

знаннями та розвивати інновації 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

Існує три регулярні виклики заявок, відкритих 

за 30 днів до крайнього терміну подачі заявок 

1 лютого, 1 червня, 1 жовтня 

Детальніше 

https://www.visegradfund.org 

https://www.visegradfund.org/


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

Тел. (0462) 67 50 16,  

E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка, 7  


