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ГРАНТИ  

«МОРЕ  

МОЖЛИВОСТЕЙ»  

         Це можливість подати новаторські та  

         креативні проекти, які відповідають цілям 

програми «Мріємо та діємо» та сприяють 

розвитку лідерського потенціалу молоді (віком 

10–35 років) і формують засновану на 

цінностях українську ідентичність. 

Проекти повинні підтримувати розширення 

економічних можливостей для молоді, її 

соціальної згуртованості, просування 

різноманіття та включення недостатньо 

представлених груп, а також покращення 

підходів до застосування принципів гендерної 

рівності та соціальної інклюзії в орієнтованих 

на молодь програмах 

  

 

              Усі бажаючі 

 

 

         Дедлайн:  19.05.2022         

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/74462/bull/  

https://gurt.org.ua/news/grants/74462/bull/


ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОНКУРС 

“БЛАГОДІЙНА 

УКРАЇНА-2021” 

        Цьогоріч стартує 15-й ювілейний  

        конкурс, який має на меті відзначити 

найкращі благодійні та волонтерські ініціативи, 

реалізовані протягом 2021 року. 

Оргкомітетом конкурсу визначено 25 

конкурсних номінацій, у яких заявка може 

брати участь. Заповнюючи заявку необхідно 

обрати одну або декілька, номінацій під які 

підпадає діяльність організації чи проект 

 

 

             Благодійники, волонтери,волонтерські,  

благодійні та громадські організації, молодіжні  

об’єднання, представники медіа та інші – всі,  

хто надавали благодійну чи волонтерську  

допомогу у період з 1 січня по 31 грудня 2021 

      

 

         Дедлайн: 07.03.2022 року (включно) 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=oholosheno-
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НАБІР КОМАНД НА 

ЧЕТВЕРТУ ХВИЛЮ 

ПРОЕКТУ “ЗМІЦНЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

АКТИВІЗМУ СЕРЕД 

МОЛОДІ” 

        Проект  ―Зміцнення громадянського  

        активізму серед молоді‖ підтримує 

команди, які мріють створити громадську 

організацію або зробили це нещодавно. 

Завдяки проекту можна безкоштовно пройти 

навчання, розробити проект за підтримки 

ментора та виграти перший грант розміром до 

1000 $   

 

 

 

              Команди зі всієї України у складі від  

3 до 5 учасників віком від 18 до 35 років  

 

   

 

 

 

        Дедлайн: 24.02.2022 

Детальніше 

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

komand-na-chetvertu-hvylyu-projektu-

zmitsnennya-hromadyanskoho-aktyvizmu-

sered-molodi  
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КОНКУРС ГРАНТІВ 

«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. 

Мінімальна сума залучених коштів для 

дофінансування успішних кампаній, які Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 50 000 гривень, а максимальна –

200 000 гривень 

 

             Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або 

благодійні організації 

 

         Дедлайн:  15.02.2022  

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/75470/  

https://gurt.org.ua/news/grants/75470/


DEMOCRACY   HUB 

        «Democracy Hub» — це діджитал-проeкт  

         про цінності демократичного суспільства, 

покликаний розвивати навички активного 

громадянства серед української молоді. 

Місія проекту — створити середовище для 

розвитку комунікативних навичок, підвищення 

інтересу до демократії, прав людини, 

зміцнення молодіжного лідерства та активної 

громадянської позиції. 

Стати учасником діджитал-проекту можна 

24/7, в будь-який момент 

 

 

 

             Молодь з усієї України віком 14-18 

років 

 

 

         Дедлайн:  31.12.2030  

Детальніше 

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

hub-doluchajcya-do-didzhytal-projektu-pro-
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: 

ЗАПОБІГАННЯ 

ПОЛІТИЧНО 

МОТИВОВАНИХ  

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ТА 

ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ 

НЕНАВИСТІ 

        Грантовий конкурс має на меті підтримати  

        нові й досвідчені правозахисні організації 

в їх прагненні захистити права людини і 

основоположні свободи та здійснювати 

моніторинг потенційних порушень прав 

людини. Проекти мають бути спрямовані на 

допомогу наступним вразливим групам: жінки, 

етнічні та релігійні меншини, біженці та 

внутрішньо переміщені особи, громадські 

активісти (особливо ті, які працюють у сфері 

боротьби з корупцією, захисту довкілля чи 

журналісти) 

 

 

             Українські неприбуткові та недержавні 

організації, включаючи дослідницькі центри  

(зі статусом неприбуткових організацій) 

 

 

         Дедлайн:  28.02.2022  

Детальніше 
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culture-uk/current-programs-grants-uk/  
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

         Програма допомогає малим та середнім  

         підприємствам під керівництвом жінок в 

отриманні доступу до фінансових ресурсів та 

ноу-хау, необхідних для розвитку. ЄБРР надає 

доступ до фінансових ресурсів через 

відкриття кредитних ліній із залученням 

місцевих банків, призначених для МСП під 

керівництвом жінок, а також надає бізнес-

консультації, щоб допомогти підприємствам 

стати більш конкурентоспроможними. Крім 

того, програма пропонує тренінги, 

наставництво та іншу підтримку для надання 

можливості жінкам-підприємцям ділитися 

досвідом та навчатися один в одного   

 

             Малі та середні підприємства під  

             керівництвом жінок  

 

 

         Дедлайн: 2016-2022 

Детальніше 

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

&country=UA&language=uk  

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


КОНКУРС ГРАНТІВ 

«КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

         Мета конкурсу: зміцнити діючі соціальні  

         підприємства, популяризувати соціальне 

підприємництво та створити позитивну 

практику залучення соціальними 

підприємствами коштів спільноти. 

Пріоритети конкурсу: залучення коштів 

громади для підтримки створення нових або 

розширення діючих соціальних підприємств. 

Мінімальна сума залучених коштів для 

дофінансування успішних кампаній, які Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 50 000 гривень, а максимальна –

200 000 гривень 

 

              Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

                                 Дедлайн:  до 15.02.2022           

Детальніше 

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

hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-

pidpryjemnytstva  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
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https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-pidpryjemnytstva
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kraudfandinh-dlya-sotsialnoho-pidpryjemnytstva


РОЗПОЧАТО 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП 

КОНКУРСУ 

СТАРТАПІВ 

«ЕКОМРІЯ» 

         Всеукраїнський конкурс стартапів  

         «Екомрія» – це екологічний захід, що 

проводиться для популяризації та підтримки 

екологічних ініціатив, виховання бережливого 

ставлення до природи, формування 

екологічної культури, навчальної діяльності 

серед учнів. 

Ініціативи учасників можуть бути різними: 

озеленення, сортування, прибирання та 

вивезення сміття, очищення водойм, вторинне 

використання речей.  

Гранти до 15000 грн переможці отримають у 

негрошовому вигляді 

 

 

              Все населення України 

 

 

        Дедлайн:  до 31.05.2022       

Детальніше 

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

chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-

ekomriya  

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


УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 

СТАРТАПІВ 

         Український фонд стартапів (УФС) – це  

          загальнодержавна інвестиційна 

програма, яка надає фінансування 

українським підприємцям. Місія – 

підтримувати інноваційні проекти та 

допомагати українським підприємцям 

створювати успішні глобальні компанії. 

Розмір гранту може становити від $25 000 до 

$75 000 

            

 

 

 

              Підприємці 

 

 

 

        Дедлайн:  заявки приймаються на     

        постійній основі 

Детальніше 

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

nskyj-fond-startapiv/  

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


ГРАНТИ З РОЗВИТКУ 

ПОТЕНЦІАЛУ, ЩО 

ОЦІНЮЮТЬ АБО 

ВИРІШУЮТЬ ПИТАННЯ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЮ 

ЕНЕРГЕТИКОЮ 

        Екологічно чиста енергія – це енергія, що  

        походить з відновлюваних джерел, що 

мають нульові викиди, а також енергія, що 

збережена за допомогою заходів з 

енергозбереження. 

Гранти будуть присуджуватися та 

реалізовуватися відповідно до правил USAID 

та Уряду США, що регулюють гранти за 

контрактами, а також з урахуванням 

внутрішньої політики управління грантами 

USAID Проекту енергетичної безпеки 

 

 

 

              Українські громадські організації 

 

 

 

         Дедлайн: 08.02.2022  

         (23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-z-

rozvytku-potentsialu-dlya-nederzhavnyh-

orhanizatsij-ndo-scho-otsinyuyut-abo-

vyrishuyut-pytannya-povyazani-z-

ekolohichno-chystoyu-enerhetykoyu  
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ІІ ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС ІМЕНІ 

ІВАНА ДУБИНЦЯ 

        До участі приймаються оригінальні малі  

        прозові твори довільного жанру (есей, 

новела, оповідання, нарис, мемуари тощо) 

написані українською мовою. У творі має 

згадуватися Медвин або Медвинське 

повстання. 

Троє переможців (двоє – серед дорослих 

учасників і один – серед учасників віком до 18 

років) отримають грошовий приз у розмірі 500 

гривень і книжкові призи від 

організаторів конкурсу. Окремий приз отримає 

і переможець, визначений засновником 

конкурсу – освітньою ініціативою 

―Медвин. Повстання‖. 

 

 

              Автори творів  

 

         Дедлайн:  15.03.2022 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/76262/  

https://gurt.org.ua/news/grants/76262/


ОНЛАЙН-КУРС 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГРАНТИ ДЛЯ 

КУЛЬТУРНИХ ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ПРОЕКТІВ» 

         Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою  

         пояснює кожен етап подачі на грант 

«Креативної Європи» — програми ЄС, в 

рамках якої українські організації можуть 

отримати до 2 000 000 євро на культурні й 

креативні проекти. Учасники дізнаються, як 

обрати конкурс для себе, знайти міжнародних 

партнерів, заповнити заявку і скласти звітність               

 

 

             Представник маркетингової агенції, 

рекламної компанії, дизайн-студії, дизайн-

продакшену, музею, креативного хабу; 

організатор культурних заходів; працівник ІТ 

або геймдев-індустрії, кіновиробництва, 

театральної індустрії 

 

 

         Дедлайн:  01.04.2023  

         (о 23.59 за київським часом)          

Детальніше 

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

ity/133  

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


КОНКУРС ГРАНТІВ 

«КУЛЬТУРА. 

СПІЛЬНОТА» 

        Мета конкурсу: надати додаткову  

        підтримку ініціативам та проектам у 

сфері культури, які здатні залучати кошти від 

громадян шляхом краудфандінгу. 

Пріоритет конкурсу – підтримка 

культурницьких ініціатив, які залучають кошти 

громади та мають соціальний вплив. 

Мінімальна сума залучених коштів для 

дофінансування успішних кампаній, які Фонд 

дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 50 000 гривень, а максимальна –

200 000 гривень 

 

             Громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, 

зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні 

організації 

 

        Дедлайн:  15.02.2022           

Детальніше 

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

hrantiv-kultura-spilnota  

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


КОНКУРС 

ФЕНТЕЗІЙНОГО 

РОМАНУ «МІСТИЧНІ 

ДИВОВИЖІ» 

        На конкурс приймаються містичні  

        фентезійні романи, де таємниці та 

загадки не піддаються логічному поясненню, 

але вписані в контекст реальності. 

Незважаючи на містичність подій, історія 

розгортається у реальному світі, у звичній 

дійсності.  

На конкурс приймаються виключно нові 

твори, які не публікувались частково або у 

повному обсязі будь-де та в будь-якій формі 

до 15.11.2021 року. Нагорода переможцю 

конкурсу - друк роману у видавництві АССА, 

гонорар у розмірі 10 000 гривень від Букнет 

 

 

             Автори творів  

 

 

        Дедлайн:  16.04.2022           

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-

14102  

https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-14102
https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-14102
https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-14102
https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-14102
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https://litcentr.in.ua/news/2022-04-16-14102


НА ДОДАЧУ ДО 

КРАУДФАНДИНГУ:  

ГРАНТИ 

ДОФІНАНСУВАННЯ 

НА КУЛЬТУРНІ 

ПРОЕКТИ 

        Це гранти на підтримку культурних  

        ініціатив, що залучають кошти громади. 

Учасники можуть отримати до 200 000 

гривень, що покриють половину витрат на 

реалізацію проекту. Другу половину потрібно 

зібрати впродовж шести місяців на 

«Спільнокошті» або іншій краудфандинговій 

платформі 

 

 

 

             Громадські та благодійні організації з 

усієї України 

 

 

 

 

        Дедлайн:  15.02.2022         

        (до 23:59 за київським часом)      

Детальніше 

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

ity/320  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/320
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/320


КІНО, ЩО ЗМІНЮЄ: 

КОНКУРС  

CIVIL PITCH 2.0 

       Civil Pitch 2.0 – це конкурс ідей  

       документальних короткометражних 

фільмів на актуальні соціальні теми. На 

першому етапі буде обрано 12 проектів, які 

візьмуть участь у воркшопі і будуть 

представлені на пітчінгу під час Docudays UA 

у березні 2022 року. У результаті пітчингу 4 

проекти-переможці отримають фінансування 

на виробництво короткометражних 

документальних фільмів (тривалість 8-15 

хвилин) у розмірі 210 000 гривень, а 

також менторську підтримку від провідних 

міжнародних професіоналів. Прем’єра стрічок 

відбудеться на Docudays UA у 2023 році 

 

 

              Режисери та громадські активісти 

 

 

        Дедлайн:  до 18.02.2022      

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=kino-scho-

zminyuje-civil-pitch-2-0  

https://www.prostir.ua/?grants=kino-scho-zminyuje-civil-pitch-2-0
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ГРАНТИ НА ПРОЕКТИ 

ДЛЯ ТВОРЧОЇ 

МОЛОДІ 

        House of Europe пропонує гранти від  

        6 000 до 7 300 євро на втілення проектів, 

що допоможуть 16-25-річним учасникам з 

областей проявити себе. 

Крім фінансування учасники отримають: 

- напарника в обличчі ментора з ЄС або 

Великої Британії;  

- можливість розвинути мистецьку спільноту 

поза столицею та допомогти місцевій творчій 

молоді реалізувати здібності; 

- контакти активних організацій з областей та 

спільні зустрічі, де можна поділитися 

перемогами та порадитися. 

 

 

              Культурні та мистецькі організації 

 

 

  

        Дедлайн:  21.02.2022         

         

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-

projekty-dlya-tvorchoji-molodi  
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КОНКУРС РЕЦЕНЗІЙ 

НА КНИГИ 

НІМЕЦЬКИХ АВТОРІВ 

XXI СТОЛІТТЯ 

        Книги можна читати в  

        оригіналі німецькою мовою або в 

перекладі. Рецензії на конкурс можна 

подавати німецькою або українською мовою. 

Переможці отримають подарунковий 

сертифікат на суму 1000 грн. для придбання 

товарів у найпопулярнішому книжковому 

інтернет-магазині України 

 

 

 

              Школярі, студенти, фахівці будь-якої 

спеціальності         

 

 

 

 

           Дедлайн:  07.02.2022         

           (до 18:00 за київським часом)      

Детальніше 

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

retsenzij-na-knyhy-nimetskyh-avtoriv-xxi-

stolittya  
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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 потенціал неурядових, зокрема, 

пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до 

медикаментів, визначених  законодавством 

безкоштовними 

 

 

             Громадські організації та благодійні 

фонди 

 

 

 по   Дедлайн:  до 31.03.2022 року 

Детальніше 

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

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


ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ 

          M-gate.org - це відкрита база стажувань,  

          курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація 

про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців. 

База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків 

інформацію. 

Також є можливості для навчання медиків в 

Україні та за кордоном 

 

 

 

             Медики всіх спеціальностей 

 

  

              

          Дедлайн:  постійно  

Детальніше 

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

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/            та         https://www.m-

gate.org/ua/search 

 

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


ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС 

«SCHOLARSHIP В 

УКРАЇНІ»  

        ―Scholarship в Україні‖ – це соціальний  

        проект для студентів з видачі грантів на 

навчання. Участь у конкурсі – це не тільки 

отримання матеріальної винагороди у розмірі 

15 000 гривень. Конкурс дозволяє молоді 

проявити себе – навчитися лідерству, 

отримати нові навички, тренувати побудову 

комунікацій, а це дуже важливо не тільки для 

навчального процесу, а й майбутнього життя.  

Призначення гранту — оплата навчання 

 

 

              Студенти 1-5 курсів (в т.ч. магістри) 

закладів вищої освіти України III-IV рівня 

акредитації, контрактники та бюджетники 

денної форми навчання 

 

 

         Дедлайн:  16.02.2022  

Детальніше 

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

konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-

zdobuvachiv-vyschoji-osvity  

https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-zdobuvachiv-vyschoji-osvity


КОНКУРС МОЛОДИХ 

АРХІТЕКТОРІВ 

УКРАЇНИ 2022 

        Конкурс заснований у 2009 році  

        CANactions разом із німецьким Інститутом 

архітектури (DIA). За роки існування став для 

українських архітекторів професійним «вікном 

у Європу». 

Цього року конкурсом передбачено дві окремі  

номінації: «ОСВІТА» та «РОБОТА». Перша 

номінація створена надати додаткові освітні 

можливості, друга — знайти роботу мрії, 

почавши зі стажування. 

Подавати заявку на участь у двох номінаціях 

одночасно не можна 

 

             Студенти та випускники архітектурних 

факультетів українських ВНЗ за фахом 

«Архітектор» віком до 35 років включно, які на 

момент подачі проекту мають кваліфікаційний 

рівень не нижчий бакалавра 

 

         Дедлайн:  до 20.04.2022              

Детальніше 

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

molodyh-arhitektorivok-ukrajiny-2022  
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НАБІР НА STUDY 

TOURS TO POLAND 

ВІДКРИТО 

        В рамках програми студенти з України  

        беруть участь у навчальних візитах до 

Польщі. Візити до Польщі відбуваються два 

рази на рік – восени і навесні. 

Метою STP для студентів є представлення 

різних аспектів життя у Польші, механізмів 

системних змін і модернізації, а також досвіду 

присутності в європейських структурах. Дуже 

важливим акцентом Програми є знайомство з 

неурядовим сектором та різними формами 

громадянської активності 

 

   

              Студенти вищих навчальних закладів 

віком 18-21 років 

 

 

 

 

         Дедлайн:  до 11.02.2022                

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-

study-tours-to-poland-vidkryto  
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“НАВЧАЙ ДЛЯ 

УКРАЇНИ”: 

ЛІДЕРСЬКА 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ 

ВИПУСКНИКІВ 

        Програма обирає прогресивних  

        випускників українських університетів та 

пропонує їм стати вчителем на 2 роки в одній 

зі шкіл малих населених пунктів. Протягом 

цього часу вони викладають улюблену 

дисципліну в школі, практикують лідерські 

навички та надихають своїм прикладом 

школярів та інших вчителів. 

Учасники будуть офіційно працевлаштовані та 

отримуватимуть зарплату і стипендію, яка 

покриє основні витрати 

 

 

   

              Випускники українських університетів 

 

 

 

         Дедлайн: 14.05.2022                

Детальніше 

https://unistudy.org.ua/tforu/  

https://unistudy.org.ua/tforu/


        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/


        Це можливість закінчити магістратуру у  

        Швеції для лідерів, які мріють зробити 

свій вклад у сталий екологічний, соціальний 

та економічний розвиток України.  

Програма пропонує стипендію (близько 1 000 

євро) на навчання на одному з магістерських 

курсів, які стосуються сталого розвитку, 

інновацій або відповідального управління 

 

 

            Лідери, які керували колективом, 

приймали стратегічні рішення в організації та  

мають професійний досвід: до 10 лютого 2022 

року щонайменше 3 000 годин досвіду роботи 

у не більш як трьох організаціях 

 

 

 

          Дедлайн:  28.02.2022 

          (о 15:59 за київським часом) 

Детальніше 

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

ity/291  

МАГІСТРАТУРА  В 

ШВЕЦІЇ 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/291
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/291


ЄВРОШКОЛИ-2022 

         Представництво Європейського Союзу в  

         Україні оголосило набір на онлайн-модулі 

EU Study Days in Ukraine (Єврошколи), які 

відбудуться у березні-травні 2022 року. Під час 

навчання учасники прослухають лекції від 

провідних спікерів, серед яких дипломати й 

експерти з ЄС та України. Заплановано 

проведення двох циклів інтерактивних освітніх 

модулів, що будуть проходити весною та восени. 

Кожен цикл складатиметься з 10 модулів для 

шкільної молоді і 10 модулів для студентської. 20 

кращих слухачів будуть запрошені до участі у 

літній або зимовій школах в очному форматі 

 

              - учні середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які 

здобувають середню освіту (9-11 класи); 

- студенти магістратури або останнього курсу 

бакалаврату українських ЗВО денної форми 

навчання та аспіранти будь-якої форми навчання 

                             

              Дедлайн:  07.03.2022 

Детальніше 

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

2022  
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БЕЗКОШТОВНІ  

КОУЧ-СЕСІЇ ДЛЯ 

КЕРІВНИКІВ 

ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 

СОЦПІДПРИЄМСТВ 

          Це можливість для громадських  

         організацій та соціальних підприємств 

отримати три коуч-сесії для пропрацювання 

стратегічного напряму організації на 2022-й 

рік. 

Коучі проводять сесії на pro bono основі 

(інтелектуальне волонтерство задля 

суспільного блага). Саме тому представники 

громадського сектору можуть отримати їх 

безкоштовно 

 

 

             Керівники та проектні менеджери 

громадських організацій та соціальних 

підприємств 

 

 

 

             Дедлайн:  09.02.2022 

Детальніше 

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

i-kouch-sesiji-dlya-kerivnykivts-

hromadskyh-orhanizatsij-ta-

sotspidpryjemstv  
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ПРОЕКТ  

«УКРАЇНА – 

НОРВЕГІЯ» 

          Основу проекту складає перепідготовка          

          і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їх сімей в Україні 

 

              Військовослужбовці Збройних Сил  

               України, Міністерства внутрішніх 

справ, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, що 

мають вислугу не менше 10 років і звільнені у 

запас протягом 7 років, які передують року 

участі у проекті. Також учасниками проекту 

можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. 

Участь в проекті 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/
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СТИПЕНДІЇ УРЯДУ 

ФРАНЦІЇ НА 

НАВЧАННЯ НА 

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 

(для магістрів — 700 євро, для аспірантів — 

1415 євро) 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 

 

 

              Громадяни України, віком до 30 років, 

які мають диплом про вищу освіту 

українського навчального закладу 

 

 

          Дедлайн: 13.02.2022  

          (о 23:59 за київським часом)  

               

Детальніше 

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

ity/306  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/306
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/306


ПРОГРАМА «ГРАНТИ 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

ПРОГРАМ ОБМІНІВ» 

2022 

        Програма має на меті активізувати  

        зв’язки між випускниками, стимулювати 

професійний розвиток, сприяти їх активній 

участі у проектах, що залучають громадянське 

суспільство до демократичних перетворень в 

Україні, сприяють толерантності, інтеграції 

переміщеного населення, а також висвітлюють 

міцні зв’язки між людьми в Сполучених 

Штатах та України. 

Максимальна сума грантів для фізичних осіб – 

5,000 дол. США, максимальна сума для 

організацій - 50,000 дол. США 

 

 

              Громадяни України та зареєстровані в 

Україні неприбуткові неурядові організації 

 

 

          Дедлайн: 15.03.2022  

Детальніше 

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

culture-uk/current-programs-grants-uk/  
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СТИПЕНДІАЛЬНА 

ПРОГРАМА ІМ. 

ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 

2022/23 

        Стипендіальна програма підтримує 

        індивідуальний розвиток молодих, 

цілеспрямованих громадян.  

Програма передбачає: 

- 2 семестри навчання в одному з 5 польських 

академічних центрів (Варшава, Краків, 

Вроцлав, Познань, Люблін); 

- як мінімум, 2-х тижневе професійне 

стажування в державних, приватних та 

громадських організаціях; 

- а також тренінги та майстер-класи 

 

 

 

              молоді лідери та фахівці з вищою 

освітою  

 

 

          Дедлайн: 01.03.2022          

               

Детальніше 

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

-prohrama-im-lejna-kirklanda-202223  
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АМЕРИКАНСЬКІ 

СТУДІЇ – КОНКУРС 

МАЛИХ ГРАНТІВ  

        Це можливість фінансування проектів,  

        спрямованих на підтримку та підвищення 

поінформованості про американські студії в 

Україні, як задля сприяння уже наявним 

ініціативам, так і задля заохочення нових. 

Розмір гранту: від 5000 до 50 000 доларів 

США 

 

 

 

              Некомерційні організації, включаючи 

аналітичні центри, організації громадянського 

суспільства, неурядові організації 

 

 

 

 

 

          Дедлайн: 01.03.2022          

Детальніше 

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

culture-uk/current-programs-grants-uk/  
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НАБІР У ШКОЛУ 

МОЛОДОГО 

ПОЛІТИКА 

        Це унікальна можливість для тих, хто  

        бажає розвивати свій лідерський 

потенціал, покращувати життя своєї громади 

та думає про кар’єру політика. 

Участь у Школі молодого політика, організатор 

якої Міжнародний республіканський інститут 

(МРІ), є безкоштовна. 

Навчання проходитиме 26 лютого – 30 квітня, 

вихідні дні (субота-неділя). 

До участі буде відібрано 22 особи на 

конкурсній основі 

 

 

              Школярі та випускники віком 15-17 

років з міста Ніжин 

 

 

 

          Дедлайн: до 14.02.2022          

Детальніше 

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

shkolu-molodoho-polityka  
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ПРОГРАМА МАЛИХ 

ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ – 

ОСВІТА  

        Програма спрямована на підтримку  

        освітніх проектів. 

Проект може включати такі види діяльності, 

але не обмежуватися ними: створення 

навчальних курсів і програм; заходи, 

спрямовані на розширення співпраці між 

освітніми закладами і місцевими 

адміністраціями, роботодавцями, 

дослідниками і підприємцями; розробка і 

впровадження інституційних стратегій; 

проведення літніх шкіл та інших заходів, тощо. 

Суми грантів: від 10 000 до 40 000 доларів 

 

              Українські неурядові і неприбуткові 

організації 

 

          Дедлайн:  

          першого раунду: 15.03.2022 

          другого раунду: 15.07.2022 

Детальніше 

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

culture-uk/current-programs-grants-uk/  
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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 

          Проекти Фонду сприяють розвитку  

          спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та 

покликані створити дітям умови для занять 

спортом та ведення здорового способу життя  

 

 

 

             Діти шкільного віку, їх батьки, тренери, 

             персонал дитячо-юнацьких спортив-

них шкіл та інших спортивних закладів, секцій, 

вчителі та адміністративний персонал шкіл, 

члени місцевих громадських організацій   

 

           

 

 

          Дедлайн: протягом року  

Детальніше 

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

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


ГРАНТОВА 

ДОПОМОГА ПО 

ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ 

«КУСАНОНЕ» 

          Програма фінансової допомоги для   

          проектів розвитку призначається з 

метою задоволення різноманітних потреб 

країни.  

Особлива увага приділяється проектам у 

таких сферах: медична допомога; освіта;  

надання допомоги прошарку населення, що 

терпить нужду;  суспільний добробут; 

навколишнє середовище 

 
               Місцеві та міжнародні неурядові  

               організації (незалежно від  

країни приналежності), лікарні, початкові  

школи, науково-досліджувальні інститути та 

інші неприбуткові організації 

 

            

 

         Дедлайн: до 31.03 кожного року   

 

Детальніше 

http://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 

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


ПРОГРАМА 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА»  

2021-2027 

          Програма спрямована на підтримку   

          культурного, креативного та 

аудіовізуального секторів та проектів, 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.euneighbours.eu/ru/east/stay-

informed/projects/kreativnaya-evropa   

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

hing/creative-europe/about-creative-europe 

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


ГРАНТИ МАЛИМ ТА 

СЕРЕДНІМ 

ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ 

        Гранти малим та середнім підприємствам  

        надаються для часткової оплати послуг  

консультантів з метою допомоги 

підприємствам трансформувати їх бізнес   

 

 

 

 

              Малі та середні підприємства  

 

 

 

 

          Дедлайн: постійно    

 

Детальніше 

www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


ГРАНТИ ВІД 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

          Фонд фінансує програми, направлені:  

          - пропагувати і захищати права людини та 

верховенства права; 

- підтримувати свободу інформації та незалежні 

ЗМІ; 

- зміцнювати демократичні ідеї та цінності; 

- сприяти зростанню відповідальності та 

прозорості дій влади; 

- зміцнювати ОГС; 

- зміцнювати демократичний політичний процес 

та демократичні інститути; 

- заохочувати громадянську освіту; 

- підтримувати демократичне розв'язання 

конфліктів; 

- зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової 

економіки 

             Неурядові організації, серед яких   

             можуть бути громадські організації, 

асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

             

         Дедлайн: постійно  

Детальніше 

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

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


КОНКУРС 

ПРОЕКТІВ ФОНДУ 

СПРИЯННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ 

         Фонд здійснює фінансову підтримку   

          проектів, 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/  



ПРОГРАМА ЄС 

«ГОРИЗОНТ 

ЄВРОПА» 

2021-2027  

  Метою програми Horizon Europe є 

       вирішення глобальних проблем 

і  сприяння промисловій модернізації шляхом 

узгоджених дослідницьких та інноваційних 

зусиль. Структура програми включає в себе 

три взаємопов’язані блоки: 

I. Передова наука (Excellent Science). 

II. Глобальні виклики та європейська 

індустріальна 

конкурентоспроможність (Global Challenges 

and European Industrial Competitiveness). 

III. Інноваційна Європа (Innovative Europe) 

 

             Юридичні особи, включаючи 

навчальні заклади, українські вчені, 

інноватори, малі та середні підприємства 

 

 

        Дедлайн: постійні відкриті конкурси  

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/


НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ 

ЕКСПЕРТІВ SES 

       SES - це Фонд німецької економіки з  

        міжнародного співробітництва, який 

здійснює активну діяльність по всьому світу. 

Експерти SES безоплатно передають свої 

знання та підвищують кваліфікацію колег по 

професії в усьому світі. Вони володіють 

знаннями з більш ніж 50 галузей економіки, 

крім того високою соціальною 

компетентністю, готовністю пристосуватися  

до місцевих умов, і часто хорошим знанням 

іноземних мов  

 

             Малі і середні підприємства, органи  

             комунального управління, економічні 

об'єднання, соціальні та медичні установи, а 

також організації, що працюють в сфері 

освіти і підвищення кваліфікації  

 

        Дедлайн: постійно  

Детальніше 

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

www.dzentrum.com.ua 

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


ERASMUS FOR 

YOUNG 

ENTREPRENEURS  

        Програма Erasmus – це програма обміну  

        підприємницьким досвідом у Європі. В 

рамках програми новий підприємець 

подорожує до іншої країни Європи для обміну 

досвідом з досвідченим підприємцем. 

Протягом обміну, який триває від 1 до 6 

місяців, підприємці співпрацюють разом 

допомагаючи один одному у розвитку 

власного бізнесу. 

Вікових обмежень для учасників немає  

 

 

             - підприємці-початківці (стаж ведення  

             господарської діяльності до 3-х років 

або громадяни, які планують розпочати 

власний бізнес) 

   

 

 

          Дедлайн: 31.12.2022  

 

Детальніше 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentre

preneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.re

g_form     

та    http://erasmusplus.org.ua/  

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


ГРАНТИ ВІД 

«ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК» 

        Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі  

         від $500 до $20 тис. на загальний 

розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

 

 

 

            Жіночі об`єднання, чия діяльність         

            спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами 

США  

 

 

         

         Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

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

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


ERASMUS + 

        Еразмус+ – Програма Європейського  

        Союзу. Діяльність програми зосереджено 

на трьох сферах – освіті та професійному 

розвитку, молоді і спорті. 

Основні цілі програми: 

– сприяння академічній мобільності у сфері 

освіти та професійного розвитку; 

– сприяння неформальній та інформальній 

навчальній мобільності у сфері молоді; 

– сприяння навчальній мобільності персоналу 

сфери спорту. 

Бюджет Програми - понад 26 мільярдів євро 

 

 

 

             Заклади освіти  

       

 

          Дедлайн:  постійно 2021-2027  

 

Детальніше 

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

plus/about_en  

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


КОНКУРС 

СЕКТОРАЛЬНО-

ЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ 

ВІД  PACT 

        Метою програми є підвищення 

        обізнаності та рівня участі громадян у 

громадській діяльності на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. Розмір 

грантів становить до 50 тисяч доларів США. 

Пріоритети: антикорупційна діяльність; судова 

реформа; євроінтеграція; залучення 

громадськості до реформи системи надання 

адміністративних послуг в регіонах внаслідок 

децентралізації; інші реформи, зокрема 

пенсійна, медична,освітня  

 

 

             Організації громадського суспільства  

       

 

 

          Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

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

3_p18/print/page/  

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


МІЖНАРОДНИЙ 

ФОНД 

"ВІДРОДЖЕННЯ"  

        Місія Міжнародного фонду "Відродження" 

        фінансово й організаційно сприяти 

становленню відкритого, демократичного 

суспільства в Україні шляхом підтримки 

значущих для його розвитку громадських 

ініціатив 

 

 

 

 

             Громадські організації, громадські 

спілки, благодійні фонди тощо 

 

       

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

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

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


ГЛОБАЛЬНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФОНД 

        Глобальний інноваційний фонд є 

        незалежною глобальною некомерційною 

організацією, яка інвестує в соціальні 

інновації, які спрямовані на поліпшення життя 

і можливості мільйонів людей в країнах, що 

розвиваються 

 

 

 

             Команди з соціальних підприємств, 

комерційних фірм, некомерційних організацій, 

державних установ і дослідників у всіх 

відповідних секторах 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.globalinnovation.fund/  

https://www.globalinnovation.fund/


ПОЛЬСЬКА 

ДОПОМОГА 
        Пріоритети діяльності:  

         - гуманітарна та військова допомога 

         - енергозбереження 

         - інше  

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

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

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


VISEGRAD  FUND 

         Пріоритети діяльності:  

         - культура  

         - наука і дослідження 

         - молодіжні обміни 

         - транскордонне співробітництво  

         - розвиток туризму 

 

 

 

             Організації, які прагнуть ділитися 

знаннями та розвивати інновації 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

Існує три регулярні виклики заявок, відкритих 

за 30 днів до крайнього терміну подачі заявок 

1 лютого, 1 червня, 1 жовтня 

Детальніше 

https://www.visegradfund.org 

https://www.visegradfund.org/


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПОЛІТИКИ  

Тел. (0462) 67 50 16,  

E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка,7  

Департамент економічного розвитку  
Чернігівської обласної державної 

адміністрації  


