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КОНКУРС 

СОЦІАЛЬНИХ  

ПРОЄКТІВ 

         На конкурс  соціальних  проєктів компанії  

         «Байєр» пропозиції приймаються за 

такими напрямами: освітні програми та 

програми зі сталого розвитку 

середовища громад. 

Проєктна діяльність може бути розрахована 

на термін до 6 місяців.  

Максимальний розмір гранту – 270 000 грн  

 

 

 

             Громадські організації, які мають 

досвід роботи не менше трьох років 

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 09.03.2021 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/66957/  

https://gurt.org.ua/news/grants/66957/


 КОНКУРС “ЗАПОБІГАННЯ 

ТА СПРИЯННЯ 

ВИРІШЕННЮ КОНФЛІКТІВ 

У ГРОМАДАХ, ЩО 

ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ 

ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ” 

         Мета конкурсу – запобігання та сприяння  

         вирішенню конфліктів на рівні обраних 

територіальних громад, які можуть виникати 

при реалізації реформи місцевого 

самоврядування, медичної реформи та 

реформи освіти, які обумовлюються різними 

факторами, через забезпечення активної 

участі місцевого населення у впровадженні 

реформ з використанням передбачених 

законодавством України форм місцевої 

демократії та медіацію конфліктів 

 

 

             Громадські організації, громадські 

спілки, органи самоорганізації населення та 

благодійні організації 

 

 

         Дедлайн:  12.03.2021 

        (15:00 за київським часом) 

 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=zapobihanny
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terytorialnyh-hromadah-scho-vynykayut-u-

protsesi-provedennya-reform  
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ 

ІЗ ПОЛІПШЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ 

ЖИТТЯ В ГРОМАДІ 

         Мета проєкту - просування соціально- 

         економічного розвитку на місцевому рівні 

шляхом інклюзивного місцевого врядування та 

соціальної згуртованості населення. 

Завдання проєкту - залучити широке коло 

членів громади (місцеву владу, представників 

різних професійних груп, включно з 

представниками місцевого бізнесу, 

громадських організацій тощо) до участі в 

плануванні та імплементації проєктів, 

спрямованих на поліпшення соціально-

економічних умов життя в громаді.  

Максимальний розмір гранту на реалізацію 

проекту – до 20 000 доларів США.  

 

 

             Територіальні громади 

 

 

         Дедлайн:  22.03.2021 

          

Детальніше 

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

zaproshuje-oth-na-konkurs-proektiv-iz-

polipshennya-sotsialno-ekonomichnyh-

umov  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОНКУРС 

«БЛАГОДІЙНА 

УКРАЇНА-2020» 

         Метою конкурсу є розвиток ефективного  

         соціально-орієнтованого благодійництва 

та волонтерства в Україні шляхом публічного 

стимулювання кращих благодійників та 

волонтерів, їхніх організацій та практик, 

популяризація та заохочення широкого кола 

громадян до благодійності та волонтерства 

 

 

 

 

            Благодійники, набувачі благодійної 

допомоги та будь-які неурядові організації та 

фізичні особи 

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 15.03.2021 

          

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/events/66980/bull/  

https://gurt.org.ua/news/events/66980/bull/


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА «ЖИТИ 

НА РІВНИХ»  

        В рамках трирічної грантової програми  

        «Фонд родини Нечитайло» пропонує 

фінансову підтримку основної діяльності (на 

впровадження послуг, нового продукту) у 

вигляді гранту на суму від 300 до 700 тис. 

грн., а також нефінансову підтримку, яка може 

включати: консультації експертів та 

менторство, стажування та навчання за 

обраною тематикою, оцінювання соціального 

ефекту проєкту (оцінка impact-складової), 

промоцію та ін.  

      

             Неприбуткові установи та 

організації (зареєстровані як благодійні 

організації, громадські об’єднання тощо), 

та суб’єкти підприємництва (зареєстровані як 

підприємства, господарські товариства, 

фізичні особи – підприємці тощо) 

 

         Дедлайн: 09.03.2021 (до 18:00 год.) 

 

Детальніше 

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

prohrama-zhyty-na-rivnyh-dlya-sotsialnyh-

pidpryjemtsiv-ta-sotsialnyh-initsiatyv-v-

interesah-lyudej-z-invalidnistyu-ta-jih-

blyzkoho-kola-2  
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ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА “СВІТ 

ГРОМАД У МОЇЙ 

ГРОМАДІ” 

        Це акселераційна грантова програма для  

        лідерів, які прагнуть добробуту та 

розвитку своєї громади. Грантова програма 

буде організована у форматі щомісячних 

ігрофікаційних онлайн-спринтів на платформі 

WOC [online] 

 

 

 

             Провайдери неформальної освіти, 

школи, коледжі, ПТУ, університети, громадські, 

благодійні організації, фонди розвитку 

громади, соціальні установи, пенітенціарні 

заклади, бібліотеки та громадські хаби 

 

 

 

 

         Дедлайн:  07.03.2021     

          

Детальніше 

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

prohrama-svit-hromad-u-mojij-hromadi-

bereznevyj-sprynt  
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ З 

РОЗВИТКУ БЕЗПЕКИ 

В ГРОМАДАХ 

        Метою конкурсу є розвиток потенціалу  

        територіальних громад реалізовувати 

системні зміни у сфері безпеки та посилення 

спроможності реагувати на виклики, пов’язані 

з пандемією COVID-19 та особливими 

загрозами й потребами вразливих 

груп населення 

 

 

 

 

             Зареєстровані громадські організації 

 

 

 

 

 

 

         Дедлайн:  20.03.2021     

          

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/67065/  

https://gurt.org.ua/news/grants/67065/


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. 

Дата початку надання фінансування проєктів, 

відібраних у 1-му раунді – червень 2021 р. 

Кожен наступний раунд починається через  

2 місяці після відбору переможних 

концепцій проєктів. Загальний обсяг 

фінансування - 300 000 доларів США 

на проєкти з максимальним строком до  

12 місяців 

 

 

              Зареєстровані українські неурядові 

організації    

 

 

         Дедлайн:  до 31.07.2021  

Детальніше 

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

prohrama-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 
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КОНКУРС 

«КРАУДФАНДІНГ  

ДЛЯ МЕДІА» 

        Мета конкурсу – зміцнення зв’язків  ЗМІ з  

        їхніми аудиторіями, формування навколо  

медіа сталих спільнот.    

Пріоритет конкурсу – дофінансування  

краудфандінгових кампаній та кампаній із  

залучення регулярних внесків незалежними  

медіа та виробниками контенту. 

Максимальна сума, яку Фонд  

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи,  

становить 200 000 гривень 

 

 

            Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

 

 

       Дедлайн: 25.03.2021 

 

Детальніше 

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

kraudfanding-dlya-media/  
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CO-CREATION 

PARTNERSHIP 

ACTIVITIES 

        Пріоритети Програми «Спільні  

        партнерські заходи»:  

- зростання чисельності
 

українських МСП та 

стартапів; 

- збільшення іноземних та внутрішніх 

інвестицій; 

- створення постійних робочих місць у 

цільових секторах. 

Бюджет - 2 500 000 доларів США   

 

  

                 

              Місцеві приватні підприємства, 

некомерційні і комерційні НПО, бізнес-

асоціації, академічні установи і аналітичні 

центри  

 

   

         Дедлайн: 30.09.2021 

 

Детальніше 

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

competitive-economy-program-cep-

oholoshuje-co-creation-partnership-activities   

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities


ІНІЦІАТИВА  

EAST  В  РАМКАХ 

ПВЗВТ (ЄІБ) 

        Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та  

        всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу 

приватного сектору, зокрема МСП, для 

конкурування на місцевих та міжнародних 

ринках. Метою ініціативи є розширення 

доступу до фінансування у вигляді 

поліпшених умов кредитування; підтримки 

мікрофінансових установ у забезпеченні 

фінансування для місцевих мікропідприємств 

та надання адресної фінансової та технічної 

допомоги пріоритетним виробничо-збутовим 

мережам в агрохарчовій галузі       

 

 

             Малі та середні підприємства 

 

        

        Дедлайн: 2016-2021 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/p

rograma-initiative-east-v-ramkah-pvzvt  

  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ФОНД ДЛЯ  

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ (EFSE) 

         Фонд має на меті сприяння економічному  

          розвитку та процвітанню шляхом 

додаткового сталого фінансування насамперед 

мікро- та малих підприємств і приватних 

господарств через відповідні місцеві фінансові 

установи      

 

 

              Малі та середні підприємства,  

              приватні господарства   

 

            

 

           Дедлайн: 2009-2021 

 

Детальніше 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/y

evropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-

yevropy-

efse?destination=programmes%3Fpage%3

D1  
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ЄВРОПЕЙСЬКА 

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN 

ENTERRISE 

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 

https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een
https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-pidpriiemstv-european-enterprise-network-een


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.:  30 березня / 11 червня / 6 Липня /  

17 августа /28 вересня / 9 листопада 

Детальніше 

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

ada-business-internship 

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

«КРАУДФАНДІНГ 

ДЛЯ  СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

         Мета конкурсу – зміцнити діючі соціальні  

         підприємства, популяризувати соціальне 

підприємництво та створити позитивну 

практику залучення соціальними 

підприємствами коштів спільноти. 

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовува-   

тиме  у  межах  цієї  ініціативи,  становить                       

200 000 гривень 

 

 

              Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

 

 

 

         Дедлайн:  25.03.2021 

Детальніше 

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

kraudfanding-dlya-soczialnogo-

pidpryyemnycztva/  
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КОНКУРС 

СТАРТАПІВ  

«ЕКО-ДІЯ» 

          Еко-дія або енергоефективний стартап  

          можуть бути різними: озеленення, 

сортування, прибирання та вивезення 

відходів, очищення водойм, вторинне 

використання речей, ресурсо- та 

енергозбереження. Переможці отримають 

допомогу у негрошовому вигляді до 15 000 

грн. Проєкт оплатить матеріали, обладнання, 

роботи тощо, необхідні для впровадження 

задуму 

 

 

 

            Молодь  

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 31.05.2021 

Детальніше 

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

startapiv-eko-diya  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-startapiv-eko-diya
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4 ХВИЛЯ ПРОГРАМИ 

АКСЕЛЕРАЦІЇ 

ПРОЕКТУ  GCIP  

UKRAINE 

          Це конкурс інноваційних екологічних  

          стартап-проектів програми Акселерації в 

рамках Проекту «Глобальна інноваційна 

програма чистих технологій для МСП в 

Україні». Подані стартап-проекти мають бути 

спрямованими на запровадження «чистих» 

технологій та мати результатом скорочення 

викидів парникових газів та інших 

забруднюючих речовин в 

навколишнє середовище. 

Фіналісти отримають до 50000 $ для розвитку  

стартап-проєкту, навчання в Бізнес академії 

 

             Малі та середні підприємства  з термі- 

ном реєстрації не більше  3  років,  організації, 

творчі колективи, наукові товариства та спілки, 

фізичні особи-винахідники 

 

 

         Дедлайн:  19.03.2021 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/66870/bull/  

https://gurt.org.ua/news/grants/66870/bull/


КОНКУРС 

«ЗБЕРІГАЙМО 

РЕСУРСИ ВДОМА» 

         Мета конкурсу - підвищення рівня  

         обізнаності широкого загалу щодо 

шляхів економії енергетичних та інших 

ресурсів Землі для зменшення викидів 

вуглекислого газу та запобігання зміні клімату. 

Ініціативи розглядатимуться у чотирьох 

номінаціях: Економний електрокористувач; 

Крутий теплохранитель; Газонезалежний 

господар; Лідер водозбереження  

 

 

             Усі бажаючі, насамперед учні, що 

зареєстровані у програмі дистанційного  

навчання проєкту, їхні батьки, друзі, знайомі, а  

також інші громадяни, що цікавляться  

питаннями енергоефективності  та  

енергозбереження 

 

 

         Дедлайн: до 30.06.2021 

Детальніше 

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

zberihajmo-resursy-vdoma  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-zberihajmo-resursy-vdoma
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КОНКУРСУ НА 

ОДЕРЖАННЯ 

СУБГРАНТУ 

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

АГРЕГАТОР«ПЕСТИЦИДИ    

ПІД КОНТРОЛЕМ» 

         Метою субгранту є збір, систематизація  

         та поширення інформації серед мікро-, 

малих та середніх сільськогосподарських 

підприємств, а також підвищення рівня знань 

та поінформованості щодо безпечного та 

дозволенного використання пестицидів та 

агрохімікатів у секторі овочів, фруктів та ягід 

 

 

 

 

             Українські недержавні організації,  

громадські організації, бізнес-асоціації 

 

  

 

 

         Дедлайн: 02.04.2021 

         (18:00 за місцевим часом) 

Детальніше 

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

na-oderzhannya-subhrantu-informatsijnyj-

ahrehator-pestytsydy-pid-kontrolem  
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ФІНСЬКО-

УКРАЇНСЬКИЙ 

ТРАСТОВИЙ ФОНД 

          Фонд забезпечує грантове  

          фінансування для стимулювання 

співпраці двох країн у сферах 

енергоефективності та відновлюваної 

енергетики 

 

 

         

             Малі та середні підприємства, органи 

місцевого самоврядування  

 

 

 

 

         Дедлайн:  до  кінця 2021  

Детальніше 

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-

ukraine-trust-fund  
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ГРАНТОВІ 

ПРОГРАМИ ПРОЄКТУ  

«КУЛЬТУРА  

ЗАКОННОСТІ» 

         В рамках проєкту «Культура законності»,  

         що впроваджується Центром культурного 

менеджменту, оголошуються  конкурси грантів: 

1. Конкурс мистецьких проєктів. 

 2. Програма національних обмінів. 

 

 

 

              Юридичні особи усіх форм власності  

              (включно з ФОП) 

 

 

          

         Дедлайн:  заявки приймаються на  

         постійній основі до 30.06.2021 року 

Детальніше 

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

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


КОНКУРС 

«КУЛЬТУРА. 

СПІЛЬНОТА» 

        Мета конкурсу – надати додаткову  

       підтримку ініціативам та проєктам у сфері 

культури, які здатні залучати кошти від 

громадян шляхом краудфандінгу. 

Максимальна сума, яку Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 200 000 гривень 

 

 

 

             Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

 

 

              

          Дедлайн:  25.03.2021     

Детальніше 

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

spilnota/  

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


КОНКУРС 

«КУЛЬТУРНІ 

СТОЛИЦІ  УКРАЇНИ»  

         Мета конкурсу - стимулювання почуття  

         приналежності членів територіальних 

громад до їх спільного культурного простору, 

розвиток культурного туризму та підтримка 

місцевих культурних ініціатив. Також 

відкривається можливість для українських 

територіальних громад встановлювати 

партнерство з Європейськими культурними 

столицями та у майбутньому претендувати на 

статус Культурної столиці Європи. Бюджет 

програми – 40 млн.грн. У 2021 році буде 

проведено конкурс за почесні річні статуси:  

         Велика культурна столиця-2022 

         Мала культурна столиця-2022 

         Книжкова столиця-2022 

               

              Органи місцевого  самоврядування 

 

         Дедлайн: 30.03.2021  

         (до 18.00 за київським часом)          

Детальніше 

https://uaculture.org/catalog/konkurs-

kulturni-stolyczi-ukrayiny-vid-ukf/  
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КОНКУРС ДЛЯ 

СЕКТОРІВ МУЗИКИ 

ТА КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ ВІД  

I-PORTUNUS 

         Це конкурс для секторів музики та  

         мистецтва, які працюють у секторі 

культурної спадщини. Учасники конкурсу 

отримають короткострокову мобільність у 

контексті: 

— міжнародної співпраці; 

— резиденції, орієнтованої на виробництво; 

— діяльності з професійного розвитку. 

Мобільність триватиме у період між 16 липня і 

30 листопада 2021 р. Тривалість мобільності: 

7-60 днів. 

Максимальний грант на особу: 3 тисячі євро 

 

 

             Композитори, музиканти, співаки та 

митці і спеціалісти, які працюють у секторі 

культурної спадщини 

 

 

         Дедлайн:  15.04.2021 

          

          

Детальніше 

https://uaculture.org/catalog/konkurs-dlya-

sektoriv-muzyky-ta-kulturnoyi-spadshhyny-

vid-i-portunus/  
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ 

ЄВРОКЛУБІВ-2021 

         Метою реалізації проєктів євроклубів є  

         поширення серед учнів та молоді знань і 

навичок, які сприятимуть формуванню 

громадянської культури на основі 

європейських цінностей та принципів. 

Перелік тематичних тем: 

- Цифровізація. 

- Місцевий економічний розвиток. 

- Європейська ідея, європейські цінності та 

принципи: наукова думка, джерела права, 

практичні підходи до впровадження. 

- Навколишнє середовище: захист довкілля, 

тощо  

 

 

              Лідери євроклубів 

 

 

 

        Дедлайн:  12.04.2021                   

Детальніше 

https://uaculture.org/catalog/konkurs-

proyektiv-yevroklubiv-2021/  
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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 потенціалу 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 
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ДОПОМОГА У WEB 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

COVID-19 

         Безкоштовне створення web порталу  

         для відслідковування інформації по 

потребах медичних закладів регіонів України,  

закупкам, 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/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-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/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-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/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-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/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-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/


ПРОГРАМА МАЛИХ 

ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ  ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ 

ПРОЄКТІВ У ГАЛУЗІ 

ОСВІТИ  

 

         Посольство США в Києві підтримуватиме  

         проєктні заходи, які міститимуть 

американський компонент та 

здійснюватимуться в Україні.  

Проєкти повинні бути спрямовані на: 

можливості професійного розвитку викладачів 

та керівного складу ЗОШ, коледжів, 

університетів та державних установ; розвиток 

співпраці між навчальними закладами та ГО, 

місцевими адміністраціями та бізнесом для 

підтримки регіонального розвитку; освіту учнів 

середніх шкіл та студентів ВНЗ тощо.  

Максимальний розмір одного гранту 40 000 

доларів США. 

 

             Громадські (недержавні) організації 

           

 

           Дедлайн: до 15.07.2021  

          
 

Детальніше 

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

malyh-hrantiv-publichnoji-dyplomatiji-na-

2021-rik-dlya-pidtrymky-proektiv-u-haluzi-

osvity-vid-posolstva-ssha-v-kyjevi  
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СТИПЕНДІЇ УРЯДУ 

ФРАНЦІЇ НА 

НАВЧАННЯ В 

МАГІСТРАТУРІ ТА 

АСПІРАНТУРІ 

         Це можливість поїхати до Франції, щоб  

         отримати ступінь магістра або захистити 

дисертацію під керівництвом одразу двох 

науковців — з Франції та України. Стипендія 

покриє перебування й гарантує куратора, що 

допоможе з організаційними питаннями.  

Магістратура триває від п’яти до дев’яти 

місяців. Аспірантура передбачає три наукові 

стажування у Франції тривалістю по три 

місяці.  

Розмір щомісячної стипендії: для магістрів — 

700 євро, для аспірантів — 1415 євро 

 

             Громадяни України, віком до 30 років, 

які мають диплом про вищу освіту 

українського навчального закладу 

 

 

         Дедлайн:  21.03.2021  

         (о 23:59 за київським часом)         

Детальніше 

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

ity/160  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/160
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/160


XV  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС ШКІЛЬНИХ 

МАЛЮНКІВ  

«МОЇ ПРАВА» 

         Мета конкурсу – розвинути морально- 

         етичні якості дітей, сформувати у дітей і 

підлітків позитивний образ права як 

державного інституту, виховання почуття 

важливості прав дитини; соціальна підтримка 

талановитої учнівської молоді, сприяння їх 

самореалізації та творчому розвитку, активне 

залучення творчої молоді до соціально-

вагомої діяльності 

 

 

 

             Учні закладів загальної середньої 

освіти України віком до 18 років 

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 01.05.2021  

          

Детальніше 
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https://www.prostir.ua/?grants=xv-yuvilejnyj-vseukrajinskyj-konkurs-shkilnyh-malyunkiv-moji-prava-z-nahody-mizhnarodnoho-dnya-zahystu-ditej-ta-30-richnytsi-nezalezhnosti-ukrajiny
https://www.prostir.ua/?grants=xv-yuvilejnyj-vseukrajinskyj-konkurs-shkilnyh-malyunkiv-moji-prava-z-nahody-mizhnarodnoho-dnya-zahystu-ditej-ta-30-richnytsi-nezalezhnosti-ukrajiny


ПРОГРАМА 

«МЕНЕДЖМЕНТ 

СОЦІАЛЬНИХ 

ІННОВАЦІЙ» 

         Це навчальна 4-х місячна програма               

         з організаційного розвитку та соціального 

підприємництва для керівників громадських та 

благодійних організацій, які прагнуть 

одночасно досягти соціальної місії та 

фінансової стійкості організації. 

Вартість навчання складає 24000 грн, 

але ви маєте можливість отримати грант, який 

покриває вартість навчання. 

 

 

 

             Засновники та керівники НУО, а також      

лідери соціальних ініціатив та проєктів. 

  

 

 

 

         Дедлайн:  11.03.2021 

          

          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-

na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-

innovatsij  

https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
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https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij
https://www.prostir.ua/?grants=start-naboru-na-prohramu-menedzhment-sotsialnyh-innovatsij


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/


КОНКУРС 

СТАЖУВАННЯ 

СТУДЕНТСТВА В 

АНАЛІТИЧНИХ 

ЦЕНТРАХ 

         Мета конкурсу - формування ринку  

         аналітики та залучення молоді до 

аналітичної роботи. Стажування 

відбуватиметься у одному з 24 аналітичних 

центрів, які є учасниками Ініціативи відкритого 

суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової 

підтримки Посольства Швеції в Україні в 

рамках Ініціативи з розвитку аналітичних 

центрів в Україні. Тривалість 

стажування: 12  квітня – 12 листопада 2021 

року.  

Розмір щомісячної стипендії  - 4 508 гривень 

             

 

             Студенти магістерської програми, 

аспірантури, віком не старше 35 років 

  

 

 

        Дедлайн:  22.03.2021  (до 23.59 год)  

Детальніше 

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

stazhuvannya-studentstva-v-analitychnyh-

tsentrah  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-stazhuvannya-studentstva-v-analitychnyh-tsentrah
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         Це онлайн-курс, де зрозумілою мовою  

         пояснюється 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. По завершенні курсу отримають 

цифровий сертифікат 

 

 

            Організатори культурних заходів, 

представники музею, креативного хабу,  ІТ, 

маркетингової агенції, рекламної компанії 

тощо  

 

 

          Дедлайн:  01.04.2021   

          (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

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

ity/133  

ОНЛАЙН-КУРС 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГРАНТИ  ДЛЯ 

КУЛЬТУРНИХ  ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ПРОЄКТІВ» 

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


ПРОЄКТ  

«УКРАЇНА – 

НОРВЕГІЯ» 

          Основу проєкту складає перепідготовка          

          і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їхніх сімей в Україні 

 

              Військовослужбовці Збройних Сил  

               України, Міністерства внутрішніх 

справ, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, що 

мають вислугу не менше 10 років і звільнені у 

запас протягом 7 років, що передують року 

участі у проєкті. Також учасниками проєкту 

можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. 

Участь в проєкті можуть брати дорослі члени 

сімей вищезазначених категорій 

військовослужбовців 

 

        Дедлайн:  до кінця 2022  

Детальніше 

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

%E2%80%93-norvegiya/   
 

 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/


ОНЛАЙН-ТАБІР 

ДЛЯ ПІДЛІТКІВ  

14-16 РОКІВ 

         У таборі учасники щодня будуть   

         дізнаватися щось нове про екологію та 

сталий розвиток у формі ігор та дискусії. 

Отримають ширший кругозір після знайомства 

з волонтерами з ЄС, що розкажуть про те як 

до екології ставляться у їхніх країнах.  

Табір розпочинається 21 червня, а 

закінчується  2 липня 

 

 

 

  

             Підлітки 14-16 років з усієї України 

 

 

 

 

          Дедлайн:  31.03.2021   

          (о 15:00 за київським часом) 

 

Детальніше 

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

ity/168  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/168
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/168


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


ГРАНТ НА 

НАВЧАННЯ ЗА 

КОРДОНОМ ВІД 

ПРОГРАМИ 

«ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ» 

        1 лютого 2021 року Фонд Віктора Пінчука  

        відкрив конкурсний добір учасників 

грантової програми «Всесвітні студії», яка 

надає можливість талановитим молодим 

українським студентам та професіоналам 

отримати гранти на навчання за 

магістерськими програмами в 200 кращих 

університетах світу. Обов’язковою вимогою до 

отримувачів грантів є зобов’язання по 

завершенню навчання за кордоном 

повернутися в Україну для роботи за фахом 

протягом щонайменше 5 років 

 

             

             Громадяни України віком до 35 років 

               

 

 

          Дедлайн:  до 15.05.2021  

           

Детальніше 

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

hrant-na-navchannya-za-kordonom-vid-

prohramy-vsesvitni-studiji-fondu-viktora-

pinchuka  
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АКСЕЛЕРАТОР 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

        Акселератор соціального підприємництва - 

        це програма інтенсивного розвитку 

бізнесу. Мета програми - допомогти учасникам  

удосконалити свої продукти та послуги, 

прокачати бізнес і підприємницькі компетенції, 

масштабуватись та залучити інвестиції. 

Програма передбачає онлайн навчання, 

менторство та експертну підтримку. 

 

      

 

             Соціальні стартапи та діючі соціальні 

підприємства 

               

   

 

 

 

         Дедлайн:  до 20.03.2021  

           

Детальніше 

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

sotsialnoho-pidpryjemnytstva  

https://www.prostir.ua/?grants=akselerator-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
https://www.prostir.ua/?grants=akselerator-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
https://www.prostir.ua/?grants=akselerator-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
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https://www.prostir.ua/?grants=akselerator-sotsialnoho-pidpryjemnytstva


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 

спортивних 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»  

          Програма спрямована на підтримку   

          культурного, креативного та 

аудіовізуального секторів та проєктів, що 

дають можливість подорожувати, охоплювати 

нові аудиторії, обмінюватися практичними 

навичками та вдосконалюватися  

 

 

 

             Українські організації у сфері культури   

             та креативності або кіноіндустрії, які 

мають статус юридичної особи протягом  

2 років  

 

 

           

         Дедлайн: постійно  

 

Детальніше 

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


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, палати і 

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 закладам вдосконалити навички 

управління міжнародними проєктами, покращити 

організаційний потенціал, відкрити нові 

горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як 

на організаційному, так і на індивідуальному 

рівнях для свого закладу та студентів, викладачів 

і працівників, модернізувати освітні програми, 

запровадити нові методики викладання і 

навчання, запровадити дисципліни англійською 

та іншими іноземними 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/


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 регулярних викликів 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  


