Грантові програми у сфері
аграрного розвитку

Підтримка аграрного і
сільського розвитку
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: - малі та середні підприємства і підприємці – виробники
сільськогосподарської продукції (МСП);
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК) та їх
об’єднання;
- галузеві сільськогосподарські асоціації
Тематика: інвестування діяльності, спрямованої на збільшення
доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному
секторах, впровадження нових технологій переробки та
післяврожайної обробки продукції, впровадження
міжнародних стандартів якості
Терміни:

до 27.12.2017

Детальніше про умови: https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
та https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg

Грантові програми у сфері соціального
розвитку та демократичних ініціатив

Конкурс «Лейпцизька премія
інтегрованого розвитку міст-2017»
Організатор: Мінрегіон України, BMUB, GIZ
Адресат:

українські міста та громади, адміністративнотериторіальні одиниці, спілки, комунальні підприємства,
комерційні підприємства, громадські організації, які
мають цікаві проекти інтегрованого міського розвитку та
були реалізовані протягом останніх чотирьох років

Тематика:

подання цікавих проектів інтегрованого міського
розвитку, що були реалізовані протягом останніх
чотирьох років

Терміни:

до 01.11.2017, до 18 години

Детальніше про умови: https://www.auc.org.ua/novyna/konkurs-leypcyzka-premiyaintegrovanogo-rozvytku-mist-v-ukrayini та http://www.nationalestadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/Internationales/LeipzigPreis-2017/auslobung.html

Грантові програми у сфері соціального
розвитку та демократичних ініціатив

Грантова програма підтримки ініціатив
переселенців
Організатор: Крим SOS і Агентство ООН у справах біженців
Адресат: група/організація/ініціатива, що має чітко організовану структуру
і складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум двоє є переселенцями
Тематика: - захист прав переселенців;
- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендернообумовленого насильства, а також захист людей з особливими потребами
та інших соціально незахищених груп населення;
- поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів для
спільного користування ВПО і місцевими громадами
Терміни:

щомісяця з 1 до 15 числа до 15.12.2017

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/37756/

Грантові програми у сфері соціального
розвитку та демократичних ініціатив

Конкурс соціальних проектів та інновацій –
Social Project Awards
Організатор: Посольство Фінляндії в Україні
Адресат: фізичні або юридичні особи (групи осіб), що представляють
власні соціальні проекти, які були реалізовані або реалізуються на
момент подачі заявки
Тематика: Подати проект можна в одній з десяти номінацій конкурсу:
• Спорт / здоровий спосіб життя
• Медицина та охорона здоров’я
• Технології та інновації
• Розвиток території (проекти, які спрямовані на розвиток і створення
нових просторів у сільській місцевості)
• Забезпечення рівних можливостей
• Культура
• Екологія
• Урбаністика
• Волонтерство
• Освіта
Терміни: 08.11.2017
Детальніше про умови: http://awards.org.ua/ та http://awards.org.ua/polozhennya/

Грантові програми у сфері соціального
розвитку та демократичних ініціатив

Конкурс молодіжних інновацій для
демократії та прав людини в Україні U-Inn
Організатор: ПРООН, Міністерство закордонних справ Данії
Адресат: молоді люди з регіонів України віком від 18 до 35 років
Тематика:
- демократія (залучення молоді до процесу прийняття рішень та
участі в житті громади; прозорість, відкритість та підзвітність влади;
вибори; самоврядування; вплив на місцеву владу);
- права людини (захист та просування прав людини; толерантність та
недискримінація; забезпечення свободи слова та вираження
поглядів; права внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю
та інших вразливих груп населення; доступ до публічної інформації,
відкриті дані; ґендерна рівність)
Терміни: до 11.11.2017
Детальніше про умови: https://uinn.org.ua/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Fulbright Scholar Program
Організатор: Уряд США
Адресат: кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з
бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового
ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до
початку гранту (1 вересня 2018 року)
Тематика: проведення досліджень в університетах, наукових та
дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців
Терміни:

15.10.2017

Детальніше про умови: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40167/

та

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Навчальна програма стажування у США
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: фахівці з наступних інституцій:
· Антимонопольний комітет України та його регіональні відділення;
· депутати Верховної Ради України та міжфракційних робочих груп,
зосереджених на питаннях антимонопольної політики;
· Міністерство економічного розвитку та торгівлі;
· НДО, що опікуються питаннями антимонопольної політики та
створення конкурентного бізнес середовища (напр.,Фонд розвитку
конкуренції та інші);
· викладачі та наукові співробітники університетів, які викладають або
ведуть дослідницьку роботу з дисциплін конкурентного права
/ політики.
· журналісти, що спеціалізується на антимонопольних питаннях.
Тематика: участь у програмі стажування на тему «Посилення
інституційної спроможності та незалежності Антимонопольного
комітету України»
Терміни: 16.10.2017
Детальніше про умови: www.ptp.ceume.org.ua та
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40844/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Британські урядові стипендії Чівнінґ у
2018-2019 навчальному році
Організатор: Уряд Великої Британії
Адресат:

Тематика:
Терміни:

громадяни України

отримання освіти у вищих навчальних закладах Британії
07.11.2017

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/40066/
http://www.chevening.org/ukraine /

та

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендії на навчання у
Вестмінстерському університеті
Організатор: University of Westminster
Адресат:

Тематика:
Терміни:

іноземні студенти

здобуття стипендій на всі спеціальності, окрім медицини
13.10.2017

Детальніше про умови: https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/feesand-funding/scholarships/january-2017-scholarships/westminster-full-fee-scholarship

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендіальна програма для
стажування у Словаччині
Організатор: Словацька Республіка
Адресат:

студенти, аспіранти, викладачі ВНЗ, дослідники і митці

Тематика: здобуття стипендій на навчання, дослідницьке і лекційне
стажування у Словаччині в 2017/2018 академічному році
Терміни:

31.10.2017

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39696/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендіальна програма
Рейгана-Фасела (США)
Організатор: Національний фонд підтримки демократії (NED)
Адресат:

борці за демократію, вчені та журналісти

Тематика: надання стипендій для виконання незалежних досліджень в
галузі демократії в окремій країні або регіоні
Терміни:

15.10.2017

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39525/bull/

та
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellows-program/applying-for-afellowship/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Гранти на проведення адвокаційних
кампаній із захисту прав людини
в мережі Інтернет
Організатор: Counterpart International
Адресат:

всі бажаючі

Тематика: проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на захист
основних прав людини в мережі Інтернет
Терміни:

25.02.2018

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39499/bull/

Тренінги

Освітньо-інтеграційний візит до Польщі
Організатор: ГО “Молодіжна організація СТАН”
Адресат: - молодь від 16 до 18 років
Тематика: освітньо-інтеграційний візит до Польщі із 17 по 25
листопада з метою поглиблення міжкультурного діалогу та розбудова
надійних відносин між Україною та Польщею
Терміни:

до 15.10.2017

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/trainings/40776/

Тренінги

Конкурс наукових статей
Організатор: Академія праці, соціальних відносин та туризму
Адресат: - молоді науковці
Тематика: конкурс наукових праць на тему «Роль фінансового сектора
у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його
впровадження у національну практику»
Терміни:

до 31.12.2017

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/competitions/40731/

Постійнодіючі грантові програми

Всесвітні студії
(WorldWideStudies)
Організатор: Фонд Віктора Пінчука

Адресат:

громадяни України віком до 35 років

Тематика: отримання магістерського ступеню у найкращих
університетах світу

Терміни:

з 1 лютого по 15 травня кожного року

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

Постійнодіючі грантові програми
Фонд «Монсанто»
Організатор: компанія «Монсанто»
Адресат:

громадські організації

Тематика:

- надання базової освітньої підтримки, спрямованої на
покращення освіти в сільських громадах;
- забезпечення критичних потреб громад за рахунок
розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до
чистої води, громадської безпеки

Терміни:

1 січня - 28 лютого
1 липня - 31 серпня

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

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

Постійнодіючі грантові програми
Фонд Кличко
Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко

Адресат:

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

Тематика: проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст
та найвіддаленіших селищ України та покликаний
створити дітям умови для занять спортом та ведення
здорового способу життя
Терміни:

протягом року

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org

Постійнодіючі грантові програми
Грантова допомога по проектах людської
безпеки програми «Кусаноне»
Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії
Адресат: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно
від громадянства), лікарні, початкові школи, науково
досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації

Тематика: Особлива увага буде приділятися у таких сферах:
медична допомога
освіта
спорт
допомога
надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
суспільний добробут
навколишнє середовище
Терміни: до 31.03. кожного року
Детальніше про умови: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Постійнодіючі грантові програми

Фонд досліджень та допомоги
приватному сектору (FASEP)
Організатор: FASEP
Адресат: домашні господарства та фірми

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування
(ТЕО) або технічної допомоги
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fonddoslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та
http://www.economie.gouv.fr/

Постійнодіючі грантові програми
COSME (Competiveness of Small
and Medium Enterprises)
Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises)
– європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу
Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації,
установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь
які українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи
державної влади
Тематика: Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє розвитку малого та
середнього підприємництва, покращує бізнес-клімат і поширює
підприємницьку культуру. Програма складається із 25 підпрограм,
які класифіковано за трьома напрямками:
полегшення виходу на зовнішні ринки;
поліпшення умов для конкурентоспроможності;
формування культури ведення бізнесу.

Терміни: постійні відкриті конкурси
Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Постійнодіючі грантові програми
Гранти малим та середнім
підприємствам для зростання їх бізнесу
Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг
консультантів з метою допомогти підприємствам
трансформувати їх бізнес
Терміни: постійно
Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow

Постійнодіючі грантові програми
Програма кредитування
соціальних підприємств
Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
та АТ «Ощадбанк»
Адресат:

українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни, у
т.ч. вимушені переселенці з південних та східних
регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жінки та
представники інших незахищених суспільних груп

Тематика:

кредитування соціальних підприємств за низькими
відсотковими ставками

Терміни:

постійно

Детальніше про умови:

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

Постійнодіючі грантові програми
Гранти від Національного фонду
підтримки демократії для зміцнення
демократичних цінностей
Організатор: Національний фонд підтримки демократії
Адресат:
неурядові організації, серед яких можуть бути громадські
організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації
Тематика:

пропагувати і захищати права людини та верховенства права;
підтримувати свободу інформації та незалежні ЗМІ;
зміцнювати демократичні ідеї та цінності;
сприяти зростанню відповідальності та прозорості дій влади;
зміцнювати організації громадянського суспільства;
зміцнення демократичного політичного процесу та
демократичних інститутів;
заохочувати громадянську освіту;
підтримувати демократичне розв'язання конфліктів;
зміцнювати розвиток всеохоплюючої ринкової економіки
Терміни:
постійно
Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en та
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048

Постійнодіючі грантові програми
Мікрофінансування для покриття
повної або часткової вартості проекту
Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії
Адресат:

урядові або місцеві органи влади; НУО

Тематика: Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей:
- освіта
- охорона здоров'я
- мир і стабільність
- розвиток демократії і верховенство закону
- економічний розвиток
- екологічно сприятливий розвиток
- інформування громадськості та глобальна освіта
Терміни:

постійно

Детальніше про умови:

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

Постійнодіючі грантові програми
Програма Фонду розвитку
українських ЗМІ – 2016
Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки
Адресат:

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

Тематика: підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та

допомога українським журналістам, медіа-організаціям
і недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов'язаними з медіа

Терміни:

постійно

Детальніше про умови:

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

Постійнодіючі грантові програми
Конкурс проектів
Фонду сприяння демократії
Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки
Адресат: українські неприбуткові та неурядові організації (громадські
організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри)
Тематика:
- розвиток громадянського суспільства;
- верховенство права та реформа в галузі права;
- прозорість органів влади;
- громадська підтримка освітніх ініціатив;
- вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві;
- права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю
та жінок;
- громадянська освіта;
- розвиток виборчої системи;
- протидія торгівлі людьми
Терміни: постійно
Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/

Постійнодіючі грантові програми
Німецька Служба Старших
Експертів SES
Організатор: громадська організація Німеччини
Адресат: малі і середні підприємства, органи комунального
управління, палати і економічні об'єднання, соціальні та
медичні установи, а також організації, що працюють в
сфері освіти і підвищення кваліфікації
Тематика: експерти безоплатно передають свої знання та
підвищують кваліфікацію колег по професії в усьому
світі. Вони володіють знаннями з більш ніж 50 галузей
економіки, крім того високою соціальною
компетентністю, готовністю пристосуватися до місцевих
умов, і часто хорошим знанням іноземних мов
Терміни: постійно

Детальніше про умови:

www.dzentrum.com.ua

