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Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ЗАЯВОК НА СТВОРЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ХАБІВ З
РОЗБУДОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Організатор: організація Пакт в рамках проекту «Жінки України:
залучені, спроможні, незламні» за підтримки Міністерства
закордонних справ Канади
Адресат: українські організації, які працюють у сфері захисту прав
жінок (жіночі організації)
Тематика: вибір 5 сильних та визнаних жіночих правозахисних
організацій, зацікавлених у зміцненні та розширенні своєї
експертизи для того, щоб стати міжрегіональними хабами,
що забезпечать розвиток потенціалу та мереж серед місцевих
жіночих правозахисних організацій
Терміни: 19.12.2019
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/56760/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС НА УЧАСТЬ В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЄКТІ
“ГРОМАДА СПІЛЬНИХ ДІЙ”

Організатор: Компанія MLS group
Адресат: об’єднані територіальні громади з будь-яких куточків України
Тематика: впровадити сталі практики партисипативного управління
в 3 громадах
Терміни: 11.12.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-v-sotsialnomuprojekti-hromada-spilnyh-dij-dlya-oth

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ У
СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Організатор: Посольство Великої Британії в Україні
Адресат: організації

Тематика: підтримка реформи корпоративного управління Укроборонпрому
з метою сприяння реформі корпоративного управління
української державної оборонної компанії «Укроборонпром»
Терміни: 09.12.2019

23:59 (за Києвом)

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/56934/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ВІДБІР УЧАСНИКІВ ДО ПРАВОЗАХИСНОЇ ПРОГРАМИ
DOCUDAYS UA
Організатор: Docudays UA
Адресат: організації, які поділяють цінності прав людини і готові
працювати над створенням цікавих та креативних заходів
Тематика: дотримання прав дітей у сучасному світі, зокрема –
проблеми дорослішання
Терміни: 15.12.2019
Детальніше про умови:

https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-uchasnykiv-dopravozahysnoji-prohramy-docudays-ua

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС “ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ”

Організатор: Міжнародний фонд “Відродження” в партнерстві з
Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за
фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні
Адресат: державні та приватні університети, структурними підрозділами
яких є університетські аналітичні центри; неурядові позапартійні
організації, які працюють при університетах
Тематика: сприяння розвитку публічної політики в Україні, покращення
якості та практик прийняття управлінських рішень через
підвищення ролі та рівня довіри до аналітичних центрів через
зміцнення їхнього інституційного потенціалу та впровадження
кращих практик діяльності аналітичних центрів
Терміни: 17.02.2020
Детальніше про умови: https://www.irf.ua/contest/konkurs-instytuczijnyj-rozvytokuniversytetskyh-analitychnyh-czentriv/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ
УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні
Адресат: внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської
областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській
області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років
Тематика: підтримка самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо
переміщених осіб та місцевих мешканців, зокрема
колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до
уразливих категорій населення
Детальніше про умови:

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/ та
http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zizmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
МІНІ-ГРАНТ НА ПІДТРИМКУ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Організатор: Платформа "Маркетплейс"
Адресат: організації громадянського суспільства
Тематика: кошти гранту можуть бути використані на оплату
послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів.
Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або
основних організаційних спроможностей, або отримання
спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш
ефективними, незалежними та життєздатними
Детальніше про умови: http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ГРАНТ ДЛЯ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ

Організатор: Фонд громадянського суспільства Східного партнерства
за підтримки Європейського Союзу
Адресат: молодіжні центри, громадські організації

Тематика: активізувати молодь та запропонувати інструменти для впливу
молоді на прийняття рішень. Це може допомогти громадам
інтенсивніше розвиватися, підсилити вже діючі проекти та
навчити молодь відстоювати демократичні цінності
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ
Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та
національний партнер Український жіночий фонд
Адресат: молоді активістки-правозахисниці, віком від 18 до 30 років з
досвідом перебування у правозахисному русі не більше
2 років, які мають українське громадянство і наразі
проживають в Україні
Тематика: підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі
активісток у національних, регіональних та міжнародних
заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця
ініціатива триватиме 2 роки.
Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/news/11417

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ
Організатор: ЄС
Адресат: малі та середні підприємства

Тематика: підтримка реформ, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища
в країнах Східного партнерства. Зокрема, посилення
інституційної бази, надання державної підтримки
приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін.
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vidstrategiyi-do-diyi

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку
Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності
та поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом
надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до
фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Крім того, програма
сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з
метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау
для розвитку бізнесу
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezhacentriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ)

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк
Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу приватного
сектору, зокрема МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних
ринках. Метою ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді
поліпшених умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у
забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання
адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничозбутовим мережам в агрохарчовій галузі
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-vramkah-pvzvt

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE)
Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)
Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом
додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих
підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні
місцеві фінансові установи
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlyapivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN)
Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва
Адресат: суб'єкти МСБ
Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей
українських підприємств
Детальніше про умови: https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezhapidpriiemstv-european-enterprise-network-een

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок
Тематика: допомога малим та середнім підприємствам під керівництвом
жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для
розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення
кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом
жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти підприємствам
стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма пропонує тренінги,
наставництво та іншу підтримку для надання можливості жінкампідприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-ubiznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ПРОГРАМА USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА
УКРАЇНИ» ПРИЙМАЄ КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
та Уряд США
Адресат: бізнес-асоціації
Тематика: реалізація заходів з підвищення ефективності та прозорості
регулювання діяльності приватних підприємств, а також
підвищення прозорості та участі приватних підприємств у
державних закупівлях
Терміни: до 24.02.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu-pryjmaje-kontseptsijihrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-002

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ГРАНТИ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Організатор: компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», Програма USAID
«Конкурентоспроможна економіка України»
Адресат: малі та середні підприємства

Тематика: впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів
для малих та середніх підприємств, що працюють в Україні
в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме:
низький рівень інвестування; невеликі обсяги продажів
(на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки
та клієнтська база
Терміни: 29.02.2020
Детальніше про умови: https://kha.dcz.gov.ua/novyna/programa-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СТВОРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО АЛЬЯНСУ
Організатор: Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України»
Адресат: зареєстровані в Україні приватні підприємства та
неурядові організації
Тематика: експортний альянс – це платформа для співробітництва
підприємств, що мають амбіції до підвищення
інтернаціоналізації свого бізнесу. Програма зорієнтована на
роботу в галузях ІТ-послуг, виробництва меблів, переробки
харчових продуктів та аудіовізуальної продукції. Також
Програма відкрита для грантових заявок від інших галузей
економіки
Терміни: 31.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-stvorennyaeksportnoho-alyansu

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ ПРОЕКТУ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: офіційно зареєстровані місцеві громадські організації, асоціації
та суб’єкти господарювання приватного сектору, інші прибуткові та
неприбуткові організації
Тематика: проект USAID запрошує до подання пропозицій на грантове
фінансування (концепцій) потенційних партнерів, зацікавлених у
здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту
у трансформації та стабілізації фінансового сектору України
Терміни: 31.03.2020 року 23:59 (за київським часом)
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/55729/

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УЧАСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАХОДАХ
Організатор: Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України»
Тематика: Програма приймає грантові заявки на впровадження
діяльності, спрямованої на організацію торгових місій,
зокрема на відвідування та участь у виставках та
торговельних шоу
Терміни: 31.03.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-utorhovelnyh-zahodah

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ПРОГРАМА МОЛОДИХ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Організатор: Young Social Entrepreneurs Programme
Адресат: молоді активісти і підприємці, віком від 18 до 30 років, які
мають ідею проекту, який вирішує соціальну проблему

Тематика: можливість учасникам повчитися в Сінгапурі і за його межами
у провідних соціальних підприємців, професіоналів бізнесу та
інших молодих людей, які зацікавлені в соціальних інноваціях,
розширюючи свої мережі для потенційного співробітництва
Терміни: 15.12.2019
Детальніше про умови: http://grantist.com/internship/programma-molodyx-socialnyxpredprinimatelej/

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
ГРАНТИ НА РОЗВИТОК НАУКОВОГО ПРОЄКТУ В МЕЖАХ
КОНКУРСУ “BRIDGE2ERA EAP 2019”

Організатор: Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень
Німеччини
Адресат: науковців усіх дисциплін, які суголосні пріоритетним темам
конкурсу
Тематика: українські дослідники разом з німецькими партнерами можуть
отримати до 40 тис євро на розвиток наукового проєкту в
межах конкурсу “Bridge2ERA EaP 2019”. Він підтримує подачу
спільних заявок за програмою “Горизонт 2020” та “Горизонт
Європа”
Терміни: 06.12.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-rozvytok-naukovohoprojektu-v-mezhah-konkursu-bridge2era-eap-2019

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
КОНКУРС ЦИФРОВИХ ПРОЕКТІВ ВІД ІНІЦІАТИВИ
«ДАНІ МІСТ»
Організатор: Ініціатива «Дані міст»
Адресат: українські міста або ОТГ
Тематика: можливість місцевим радам втілити ефективний інструмент ідею інноваційних цифрових проектів на основі відкритих
даних для покращення життя своєї громади
Терміни: 06.12.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/56959/

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
КОНКУРС «LEAD 2030 CHALLENGE FOR SDG 7»
Організатор: компанія British Petroleum

Адресат: молоді новатори, котрі працюють над вдосконаленням
сучасних відновлюваних технологій, таких як сонячна, вітрова
енергетика та біопаливо, досліджують нові технології для
створення відновлюваних джерел енергії майбутнього,
збільшують доступ і доступність відновлюваної енергії у країнах,
що розвиваються
Тематика: виявлення та підтримка інноваційних рішень в галузі
відновлюваної енергії з потенціалом збільшення її частки у
глобальному енергетичному балансі
Терміни: 05.01.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/56738/

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
ПРОГРАМА TECHNOVATION GIRLS ДЛЯ ДІВЧАТ

Організатор: Technovation Girls
Адресат: молоді дівчата віком 10 - 18 років на 1 серпня 2020
Тематика: дівчата будуть працювати в командах (1 - 5 учасників), виберуть
одну з проблем своєї громади і будуть працювати над мобільним
додатком, спрямованим на вирішення цієї проблеми. Тривалість
програми близько 12 тижнів. Програма абсолютно безкоштовна
Терміни: 16.03.2020
Детальніше про умови: http://grantist.com/contest/programma-technovation-girls-dlyadevushek/

Грантові програми у сфері енергоефективності
ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД
Організатор: Міністерство закордонних справ Фінляндії,
управляється НЕФКО
Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для
стимулювання співпраці двох країн у сферах
енергоефективності та відновлюваної енергетики
Детальніше про умови: http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund

Грантові програми у сфері енергоефективності
ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: неурядові організації, державні установи
Тематика: грант може надаватись неприбутковим організаціям, які
проводять навчання для вразливих груп населення, жінок, ветеранів АТО
та молоді для удосконалення навичок з встановлення та/або
обслуговування обладнання, що використовується у секторі
відновлюваної енергетики.
В рамках грантів може забезпечуватись підтримка заходів щодо перевірки
концепцій для технологій відновлюваної енергії або прискорення
придбання засобів, які можуть сприяти широкомасштабному
використанню відновлюваної енергії
Терміни: 30.04.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54988/

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Організатор: Посольство США в Києві
Адресат: українські організації, що мають статус неурядових і
неприбуткових
Тематика: проектні заявки повинні бути пов’язані з однією або
кількома прийнятними темами (перформативне та візуальне
мистецтво, художнє мистецтво; інноваційні проекти у сферах
міського планування, спорту, VR-технологій тощо. Загальний
обсяг фінансування програми 200 тисяч доларів (10-50 тисяч
доларів на проект)
Терміни: 12.01.2020 / 12.04.2020 / 05.07.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantivhromadskoji-dyplomatiji-uryadu-ssha-molodizhni-ta-kulturni-projekty

Грантові програми у сфері культури та туризму
СПІВПРАЦЯ МАЛИХ КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ
«Music Moves Europe»
Організатор: програма «Креативна Європа» Європейського Союзу
Адресат: приватні та публічні юридичні особи, а також прибуткові та
неприбуткові організації; консорціум організацій із щонайменше
двох країн «Креативної Європи»
Тематика: збільшити здатність концертних залів залишатися конкурентоспроможними у мінливих ринкових та регуляторних умовах.
Можливість сприяти сталому розповсюдженню живої музики
через співпрацю між малими та середніми концертними залами
з метою стимулювання інноваційних моделей співпраці,
підвищення ролі та активності локальних організацій у місцевій
громаді
Терміни: 16.12.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/56656/

Грантові програми у сфері культури та туризму
ГРАНТОВА ПРОГРАМА «АНАЛІТИКА КУЛЬТУРИ»
Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності або фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного
законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу та
має відповідний досвід діяльності у сфері культури
Тематика: компенсувати брак знань про стан справ та перспективи розвитку
секторів культури та креативних індустрій та закласти фундамент для
системного вивчення ринків, аудиторій та процесів суспільної трансформації
у сфері культури. Програма підтримує такі сектори культури та мистецтв:
візуальне, аудіальне, аудіовізуальне мистецтва, дизайн та мода,
перформативне та сценічне мистецтва, культурна спадщина, література та
видавнича справа,культурні та креативні індустрії
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/56901/

Грантові програми у сфері культури та туризму
ГРАНТОВА ПРОГРАМА «КУЛЬТУРНІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ»

Організатор: Український культурний фонд
Адресат: українські об'єднані територіальні громади
Тематика: Програма надає можливість територіальним громадам у
майбутньому претендувати на статус Культурної столиці
Європи. Метою програми є сприяння промоції та розвитку
культури в рамках реформи децентралізації з урахуванням
спроможності територіальної громади, потреб й інтересів
членів цієї громади
Терміни:

15.01.2020

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=kulturni-stolytsi-ukrajiny-hrantova-prohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «ЗНАКОВІ ПОДІЇ»
Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності, орган місцевого
самоврядування або фізична особа-підприємець (платник єдиного податку
ІІІ групи), зареєстрована на території України належним чином відповідно
до діючого законодавства не менше, ніж за два роки станом на дату
оголошення конкурсу, та має досвід реалізації подібних проектів
Тематика: Програма спрямована на розширення вибору та можливості
доступу до кроссекторального культурного контенту, розбудову партнерств
у сфері культурних та креативних індустрій, розвитку внутрішнього та
зовнішнього культурного туризму, на посилення позитивного іміджу
України на міжнародній культурній арені
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=znakovi-podiji-hrantovi-prohramy-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ІX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА «ОХОРОНА
ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ» – 2020
Організатор: ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці»
Адресат: учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл,
коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів,
у трьох вікових групах:
перша група – віком від 6 до 10 років;
друга група – віком від 11 до 14 років;
третя група – віком від 15 до 17 років.
Тематика: тема малюнків – безпечне ведення робіт у вугільній,
деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому
господарствах, у медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо
Терміни: 15.02.2020
Детальніше про умови:

https://www.prostir.ua/?grants=ix-vseukrajinskyj-konkurs-dytyachohomalyunka-ohorona-pratsi-ochyma-ditej-2020

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»
Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності або фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного
законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу та
має відповідний досвід діяльності у сфері культури.
Тематика: підтримка та розвиток українського аудіовізуального сектору,
новітніх мультимедійних технологій, українського телебачення та
радіомовлення, стимулювання митців до створення конкурентоспроможного
продукту і популяризації українського аудіовізуального сектору за кордоном.
У її фокусі: науково-пізнавальний, культурно-мистецький та соціальний
контент, зокрема, теми протидії фейкам та інформаційній агресії
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=audiovizualne-mystetstvo-hrantovaprohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ. ОБМІНИ. РЕЗИДЕНЦІЇ. ДЕБЮТИ»

Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності або фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до чинного
законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення конкурсу та
має відповідний досвід діяльності у сфері культури
Тематика: програма прагне сприяти обміну знаннями, досвідом та ідеями в
галузі культури та мистецтв, а також відкриттю нових мистецьких практик
та імен
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=navchannya-obminy-rezydentsijidebyuty-hrantova-prohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «МЕРЕЖІ Й АУДИТОРІЇ»

Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності або фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до
чинного законодавства не менше, ніж за два роки на дату оголошення
конкурсу та має відповідний досвід діяльності у сфері культури
Тематика: Програма покликана сприяти утворенню секторальних та
міжсекторальних мереж у культурно-мистецькій сфері, стимулювати та
підтримувати активну участь делегацій українських митців та
інституцій у роботі міжнародних професійних творчих мереж, та
сприяти формуванню попиту на культурно-мистецькі продукти і
послуги серед потенційної аудиторії споживачів продуктів культурних,
креативних та аудіовізуальних секторів

Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=merezhi-j-audytoriji-hrantovaprohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «ІНКЛЮЗИВНЕ МИСТЕЦТВО»
Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності та фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до
чинного законодавства та має відповідний досвід діяльності у сфері
культури
Тематика: Програма спрямована на розвиток потенціалу митців з
інвалідністю, активне залучення людей з інвалідністю до культурномистецького життя в країні та промоцію інклюзивного мистецтва в
українському суспільстві
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=inklyuzyvne-mystetstvo-hrantovaprohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
ПРОГРАМА «ІННОВАЦІЙНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ»
Організатор: Український культурний фонд
Адресат: юридична особа всіх форм власності або фізична особапідприємець, що зареєстрована на території України відповідно до
чинного законодавства не менше, ніж за один рік на дату оголошення
конкурсу та має відповідний досвід діяльності у сфері культури
Тематика: програма спрямована на створення умов для культурного
самовираження шляхом творення інноваційного конкурентоспроможного
культурного продукту. Культурним продуктом у рамках програми є
творчий та інтелектуальний результат людської праці в процесі
культурної діяльності, творення якого направлено на сприяння розвитку
культурної галузі
Терміни: 15.01.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=innovatsijnyj-kulturnyj-produkthrantova-prohrama-ukf

Грантові програми у сфері культури та туризму
СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ПИСЬМЕННИКІВ І ПЕРЕКЛАДАЧІВ ВІД
МІЖНАРОДНОГО БУДИНКУ ПИСЬМЕННИКА І ПЕРЕКЛАДАЧА В ЛАТВІЇ
Організатор: Міжнародний будинок письменника й перекладача в Латвії
Адресат: професійні літератори з усіх країн
Тематика: розвивати діалог культур, залучення латвійського літературного
процесу до міжнародного контексту. Тривалість перебування в
Латвії – 4 тижні
Терміни: 31.12.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=rezydentsiya-dlya-pysmennykiv-iperekladachiv-u-latviji

Грантові програми у сфері культури та туризму
ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ТАЛАНТІВ
Організатор: Видавництво «ОВК»
Тематика: на конкурс приймаються рукописи творів, які раніше не
публікувалися, у наступних номінаціях:
1) літературно-художні твори:
- роман (детективний, фантастичний, філософський, пригодницький,
історичний тощо);
- повість (історична, соціально-побутова тощо).
2) наукові твори (юриспруденція, філософія, економіка тощо).
Участь у конкурсі безкоштовна
Терміни: 31.01.2020
Детальніше про умови: https://owk.com.ua/konkurs/

Грантові програми у сфері охорони здоров' я
ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ
Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд “Крона”
Тематика: Фонд надає індивідуальну допомогу в лікуванні дітям:
з онкогематологічними та рідкісними хворобами;
з нирковою недостатністю, які потребують пересадки нирки;
пацієнтам Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".
Допомагає придбати вартісні ліки, оплатити лікування дитини
за кордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування
за бюджетні кошти
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf

та

Грантові програми у сфері освіти, стажування
PROMETHEUS ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ НА ГАРВАРДСЬКИЙ
ОНЛАЙН-КУРС З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ
Організатор: Фонд BrainBasket
Адресат: курс розрахований як на новачків, так і на тих слухачів,
які вже мають невеликий стартовий досвід в програмуванні
Тематика: можливість отримати сучасні знання з програмування
Терміни: всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат
доступні постійно
Детальніше про умови:

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування
КОНКУРС DIAMOND CHALLENGE FOR HIGH SCHOOL
ENTREPRENEURS В УКРАЇНІ
Організатор: Благодійний фонд ІСЕРР
Адресат: українські школярі загальноосвітньої школи або студенти
профільного коледжу, технікуму, училища віком від 14 до 18 років
Тематика: можливість молоді розвивати свій підприємницький хист та
сприяти цілеспрямованій молодіжній підприємницькій діяльності
Терміни: 08.01.2020
Детальніше про умови:

https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiyu-na-konkurs-diamondchallenge-for-high-school-entrepreneurs-v-ukrajini-vidkryto

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
УРЯДУ США - «ОСВІТА»
Організатор: Посольство США в Києві
Адресат:

українські зареєстровані неурядові, некомерційні організації

Тематика: приймаються проекти, які: підтримують поточний процес
реформи освіти в Україні; створюють або розвивають співробітництво між
освітніми установами та організаціями громадянського суспільства,
місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки регіонального
розвитку та децентралізації; спрямовані на створення або вдосконалення
послуг з профорієнтації на українському рівні середньої та вищої освіти;
спрямовані на розвиток молодіжного лідерства в сферах підприємництва,
фінансів, інновацій та громадянської освіти; в яких використовується
досвід США
Терміни: до 19.01.2020; 19.04.2020; 21.06.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/56715/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІДЕРІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Організатор: ЄС, Програма стипендій громадянського суспільства
Східного партнерства
Адресат: лідери громадянського суспільства
Тематика: учасники програми матимуть можливість реалізувати окремі
проекти на суму до 5000 євро, а також взяти участь у тренінгах
та інших заходах з нарощування потенціалу

Терміни: 13.01.2020
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/56929/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ПРОЕКТ «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ»
Організатор: Міністерство закордонних справ Норвегії.
Університет-партнер - Чернігівський національний технологічний
університет
Адресат: 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
проекті. Також учасниками проекту можуть бути військовослужбовці, що
підлягають звільненню у поточному році. Участь в проекті можуть брати
дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців
Тематика: перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців
та членів їхніх сімей в Україні
Детальніше про умови:

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ОСВІТНЯ ДЕСЯТИДЕННА ПОЇЗДКА В ІЗРАЇЛЬ «ТАГЛИТ»
Організатор: Єврейський студентський культурний центр «Гілель»
Адресат: люди у віці від 18 до 26 років, у яких є єврейське коріння
Тематика: можливість безкоштовно один раз в житті побувати в Ізраїлі.
Протягом десяти днів екскурсій ви знайомитеся з
країною, це зустрічі зі своїми однолітками з усього світу,
унікальна можливість побачити багатогранне життя сучасного
Ізраїлю. Учасників проекту супроводжують досвідчені
керівники груп та екскурсоводи
Терміни: протягом року
Детальніше про умови:
dnevnaya-poezdka-v-izrail-taglit/

https://biggggidea.com/opportunities/obrazovatelnaya-10-ti-

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У США
Організатор: Освітня агенція StudentLand TM
Адресат: спортсмени, віком від 16 до 27 років, які мають підтвердження
спортивних досягнень та володіють достатнім рівнем англійської
Тематика: можливість отримати стипендію, яка 100% покриває витрати на
навчання, проживання та тренування; можливість отримати
диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою
спеціальністю; легально залишитися у США після закінчення
вишу

Терміни: спортивна стипендіальна програма діє протягом усього року,
тому подаватися на програму можна в будь-який час
Детальніше про умови: http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
Організатор: Eastern Partnership Civil Society Fellowship Programme
Адресат: молоді громадські активісти, які народилися після 1 січня 1985р.,
мають хороший рівень англійської мови та досвід роботи в
громадській організації
Тематика: можливість взяти участь у тренінгах та інших заходах з
нарощування потенціалу, а також реалізувати
окремі проекти на суму до 5000 євро
Терміни:

13.01.2020

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-dlya-hromadskyh-aktyvistiveastern-partnership-civil-society-fellowship-programme

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ВІДКРИТА БАЗА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ МЕДИКІВ
Організатор: ГО "M-Gate"
Адресат:

медики всіх спеціальностей

Тематика:

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

Терміни: постійно
Детальніше про умови:
stazhuvan-dlya-medikiv/

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-bazaта
https://www.m-gate.org/ua/search

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 2020 року

Детальніше про умови: https://worldwidestudies.org/

Постійнодіючі грантові програми
ФОНД КЛИЧКО

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко
Адресат: діти шкільного віку, їх батьки, тренери, персонал дитячоюнацьких 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://www.klitschkofoundation.org/projects/

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
ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»
Організатор: ЄС
Адресат: українські організації у сфері культури та креативності або
кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років
Тематика: Програма спрямована на підтримку культурного, креативного
та аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість
подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися
практичними навичками та вдосконалюватися
Терміни: постійно
Детальніше про умови: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creativeeurope/about-creative-europe

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
До 17.12.2019, 17:00 год. (за брюссельським часом) є можливість прийняти участь у
конкурсі «Акселерація та масштабування інноваційних рішень у індустрії моди на
засадах сталості та циркулярності» http://bit.ly/COS-CIRCFASH-3-02

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

Постійнодіючі грантові програми
HORIZON 2020
Організатор: Європейський Союз
Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства,
промислові підприємства
Тематика: Програма зосереджує основне фінансування на
трьох пріоритетних напрямках: передова наука,
лідерство у промисловості, суспільні виклики
Терміни: постійні відкриті конкурси
Детальніше про умови:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/defaultgroup&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/defaultgroup&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/defaultgroup&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

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
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
ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
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, 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/democracygrants-uk/

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

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

www.dzentrum.com.ua

Постійнодіючі грантові програми
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Організатор: ЄС
Адресат: - підприємці-початківці (стаж ведення господарської діяльності до
3-х років або громадяни, які планують розпочати власний бізнес);
- заклади вищої освіти.
Тематика: - можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС з метою
отримання досвіду ведення бізнесу;
- можливість закладам вдосконалити навички управління
міжнародними проектами, покращити організаційний потенціал, відкрити
нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному,
так і на індивідуальному рівнях для свого закладу та студентів, викладачів і
працівників, модернізувати освітні програми, запровадити нові методики
викладання і навчання, запровадити дисципліни англійською та іншими
іноземними мовам і т.д.
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://chamber.cn.ua/ru/services/land

та
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
та http://erasmusplus.org.ua/

Постійнодіючі грантові програми
ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ
ДЛЯ ЖІНОК»
Організатор: Глобальний фонд для жінок
Адресат: жіночі об`єднання, чия діяльність спрямована на поліпшення
становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США
Тематика: Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на
загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/

