
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Грантовий дайджест 

«Будь у курсі подій – дій» 

#ВІДКРИТІ_КОНКУРСИ 

ЖОВТЕНЬ 2022 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



ЗМІСТ
3
Грантові програми у 
сфері соціального
розвитку та 
демократичних ініціатив

22
Грантові програми у 
сфері економіки та 
підприємництва 

36
Грантові програми у 
сфері науки, 
інновацій,                           
ІТ-технологій 

38
Грантові програми у 
сфері культури та 
туризму

50
Грантові програми у 
сфері охорони 
здоров'я 

52
Грантові програми у 
сфері екології та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

54
Грантові програми у 
сфері освіти, 
стажування

69
Постійнодіючі
грантові програми



ПРОГРАМА 
«PROMOTING SOCIAL 

COHESION IN 
UKRAINE» –

КОНКУРС НА МІНІ-
ГРАНТИ

Це можливість отримати невеликі гранти
у розмірі від $15,000 до $25,000 на

проекти з підтримки соціальної згуртованості,
національної єдності та ідентичності,
подолання негативних стереотипів по
відношенню до найбільш уразливих груп
населення (етнічних та національних спільнот,
внутрішньо-переміщених осіб тощо) в умовах
російської агресії

Місцеві організації

Дедлайн: 10.11.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-
promoting-social-cohesion-in-ukraine-
konkurs-na-mini-hranty

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-promoting-social-cohesion-in-ukraine-konkurs-na-mini-hranty


РЕЄСТРАЦІЯ НА 
UKRAINE RECOVERY 
CASE CHАMPIONSHIP

Ukraine Recovery Case Championship – це
можливість допомогати громадам у

розвитку, та запустити свій перший
масштабний проект. Громадам потрібно не
тільки відбудовувати зруйноване, але й
адаптуватися до нових умов, розвʼязувати
економічні, культурні та соціальні проблеми

Небайдужі люди, які готові генерувати
ідеї, досліджувати, тестувати гіпотези та
запропонувати для громад найкращі варіанти
рішень

Дедлайн:  16.10.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiya-
na-ukraine-recovery-case-championship

https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiya-na-ukraine-recovery-case-championship


КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ 
ЖІНОЧИХ/

ФЕМІНІСТИЧНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ РОБОТИ 
З ЦІЛЬОВИМИ
АУДИТОРІЯМИ

Проект підтримує жіночі правозахисні
організації, активісток та платформи

взаємодії для досягнення їхніх інституційних,
програмних та адвокаційних цілей задля
забезпечення прав жінок та дівчат і
просування ґендерної рівності в Україні

Жіночі/феміністичні правозахисні
організації з усіх регіонів України, що мають
досвід роботи не менше одного року

Дедлайн: до 12.10.2022

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/80726/

https://gurt.org.ua/news/grants/80726/


ГРАНТОВИЙ КОНКУРС 
"ШВИДКА ПІДТРИМКА 

СПРОМОЖНОСТЕЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 
ДІЯТИ В НАДЗВИ-

ЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ" 

Це додаткові можливості й ресурси для
швидкого й гнучкого реагування на

потреби громадянського суспільства в
надзвичайних умовах. Заявки приймаються
відповідно до таких пріоритетів:
1)Посилення адаптивних спроможностей ОГС.
2)Мобілізація громади для протидії воєнним
викликам.
3)Посилення безпеки, у тому числі цифрової.
4)Здійснення комплексу моніторингових
заходів

Організації громадянського 
суспільства  

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше
https://ednannia.ua/181-contests/12350-
grantovij-konkurs-shvidka-pidtrimka-
spromozhnostej-gromadyanskogo-
suspilstva-ukrajini-diyati-v-nadzvichajnikh-
obstavinakh?fbclid=IwAR2Xp7mpaIAkQFv
HBMxcXmumdYNy-
2xxjoryTx6pBgalhHnuouP6LxUiB-A

https://ednannia.ua/181-contests/12350-grantovij-konkurs-shvidka-pidtrimka-spromozhnostej-gromadyanskogo-suspilstva-ukrajini-diyati-v-nadzvichajnikh-obstavinakh?fbclid=IwAR2Xp7mpaIAkQFvHBMxcXmumdYNy-2xxjoryTx6pBgalhHnuouP6LxUiB-A


ГРАНТОВА 
ПРОГРАМА “ЛЮДИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ: 
СВІТ РЯТУЄ 
УКРАЇНСЬКІ 
ГРОМАДИ”

З початком повномасштабної війни в
Україні ІСАР Єднання запустив

міжнародну фандрейзингову ініціативу серед
іноземців. Усі зібрані кошти від звичайних
громадян інших країн через надання грантів
спрямовуються на підтримку місцевих громад
та людей, які опинилися у скруті через війну.
Мета програми, щоб кожна зібрана копійка від
людей була ефективно витрачена на допомогу
постраждалим українцям, на покращення
якості їхнього життя.
Максимально сума гранту – 300 тис. грн

Українські громадські та благодійні
організації

Дедлайн:  31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-
prohrama-lyudy-dlya-lyudej-svit-ryatuje-
ukrajinski-hromady

https://gurt.org.ua/news/grants/78245/


ГРАНТ НА 
ПІДТРИМКУ ДАТА-

РОЗСЛІДУВАНЬ 
ПОДІЙ НА ВІЙНІ В 

УКРАЇНІ

Має Міжнародний медіапроект NewsPrice
надає підтримку авторам, які

намагаються самостійно розібратися у тому,
що відбувається або вже сталося в Україні.
Метою гранту є підтримка цифрових
(повноцінний аналіз подій за допомогою
технологій OSINT, фактчекінг, аналітику)
розслідувань подій, які відбуваються на війні в
Україні.
Розмір гранту від 2000 $ до 5000 $

Автори розслідувань подій

Дедлайн:  31.12.2022 

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-
pidtrymku-data-rozsliduvan-podij-na-vijni-v-
ukrajini

https://www.prostir.ua/?grants=hrant-na-pidtrymku-data-rozsliduvan-podij-na-vijni-v-ukrajini


КОНКУРС ГРАНТІВ 
ДЛЯ ОГС ВІД ПРООН

Ціль конкурсу - підтримка спільних зусиль
організацій громадянського суспільства,

аналітичних центрів та неурядових
організацій щодо захисту прав людини та
захисту вразливих груп населення в Україні,
включаючи ВПО у національній кризовій
ситуації, спричиненої війною в Україні

Некомерційні організації, зокрема
благодійні організації, громадські об’єднання
(включаючи громадські організації та спілки),
які офіційно зареєстровані в Україні не менше
одного року та мають досвід реалізації
проектів у запропонованій пріоритетній сфері

Дедлайн:  до кінця 2022

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/78386/

https://gurt.org.ua/news/grants/78386/


ГРАНТИ ДЛЯ 
ПОЛІПШЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ
ДЛЯ ВПО 

І  ПРИЙМАЮЧИХ
ГРОМАД

Мета - підтримати територіальні громади
для посилення їх спроможності у

забезпеченні мешканців якісними соціальними
послугами, створенні можливостей для
працевлаштування або самозайнятості,
підвищенні доступу до соціальної та
комунальної інфраструктури громади,
поліпшенні охоплення послугами вразливих
груп населення

Громадські, релігійні та благодійні
організації

Дедлайн:  до кінця 2022 

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/79776/

https://gurt.org.ua/news/grants/79776/


ГРАНТИ  НА 
РОЗВИТОК  ОГС 

В УКРАЇНІ В 
УМОВАХ КРИЗИ

Мета програми - надати фінансову
підтримку ОГС, які опинилися в скрутній

ситуації через повномасштабну агресію за
наступними напрямками:
-підвищення стійкості ОГС – забезпечення
тренінгів та психосоціальна підтримка
для ОГС;
-робота з вразливими та ізольованими
групами.
Максимальна сума гранту: 10 000 фунтів
стерлінгів

Організації громадянського суспільства

Дедлайн: до 31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-
rozvytok-orhanizatsij-hromadyanskoho-
suspilstva-v-ukrajini-v-umovah-kryzy

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-rozvytok-orhanizatsij-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini-v-umovah-kryzy


ПРОГРАМА USAID 
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ДЛЯ ВСІХ» 
ОГОЛОШУЄ РІЧНУ 

ГРАНТОВУ 
ПРОГРАМУ

Програма спрямована на зміцнення
системи юстиції та її послуг, а також

залучення громадянського суспільства
до розробки дієвих рішень правових проблем і
задоволення потреб українців у
справедливості.
Планується надати до 15 грантів на загальну
суму приблизно 20 000 000 грн. Сума кожного
гранту становитиме від 500 000 грн. до 6 000
000 грн. Тривалість впровадження грантових
проектів не може перевищувати 12 місяців

Організації громадянського суспільства

Дедлайн: 01.04.2023

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-
usaid-spravedlyvist-dlya-vsih-oholoshuje-
richnu-hrantovu-prohramu

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-spravedlyvist-dlya-vsih-oholoshuje-richnu-hrantovu-prohramu


ГРАНТОВА ПРОГРАМА 
ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА 

У СФЕРІ 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Мета програми - отримання грантового
фінансування від Програми «Підтримка

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія!». Проект передбачає подання
заявок на реалізацію проектів, які розширюють
громадську підтримку та залученість до
антикорупційної діяльності, а також
підвищують прозорість і підзвітність роботи
органів влади під час війни, у перехідний та
післявоєнний періоди

Зареєстровані українські неприбуткові
організації громадянського суспільства
(громадські спілки, волонтерські організації,
благодійні фонди, аналітичні центри, наукові
установи, а також інформаційні агентства)

Дедлайн:  30.06.2023

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/79575/

https://gurt.org.ua/news/grants/79575/


ПІДТРИМКА 
ПРОЕКТІВ, ЯКІ 

СПРИЯЮТЬ 
РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

Фонд підтримує проекти, які сприяють
розвитку громадянського суспільства та

залучення громадськості в Україні. Пріоритет
надаватиметься тим проектам, які будуть
спрямовані на зменшення руйнувань та
страждань завданих російським урядом, а
також підтримки українців, які найбільше
постраждали від війни спричиненої
неправомірними діями російської федерації.
Максимальна сума гранту: $250,000.
Максимальна тривалість проекту: 12 місяців

Українські неприбуткові та неурядові
організації (громадські організації (асоціації),
благодійні фонди та аналітичні центри)

Дедлайн:  до кінця 2022        

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/77755/

https://gurt.org.ua/news/grants/77755/


ГРАНТИ ШВИДКОГО 
РЕАГУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКО-
ДАНСЬКОГО 

МОЛОДІЖНОГО ДОМУ

Це грантова програма із загальним
фондом у 150 000 євро, яка дозволяє

Українсько-данському молодіжному дому
надавати швидку фінансову підтримку для
розвитку молодіжних організацій, громадян-
ського суспільства та активістів в Україні.
Гранти швидкого реагування надаються як 
для реактивних, так і для проактивних дій:
1)Гранти на місцеві дії для негайної допомоги 
та підтримки.
2)Гранти на місцеві дії зі сталого розвитку.
3)Екстренна фінансова підтримка особам чи 
групам, які знаходяться під загрозою 

Молодіжні організації, правозахисники, 
організації громадянського суспільства, митці, 
громадські рухи, культурні організації, 
незалежні активісти та мистецькі групи, які 

працюють з молоддю до 35 років, ФОП
Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше
https://ua.theyouthhouse.org/support-
grants?fbclid=IwAR1ytUn_qohqdeoTl_wWi
Jx9uHqwwNeseXXTCKkW_J7tt_AOEZ-
GmipGzwY

https://ua.theyouthhouse.org/support-grants?fbclid=IwAR1ytUn_qohqdeoTl_wWiJx9uHqwwNeseXXTCKkW_J7tt_AOEZ-GmipGzwY


КОНКУРС «ПОСИЛЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ 

МОЛОДІЖНОГО СЕКТОРУ 
ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА 

ПОТРЕБИ МОЛОДИХ ЖІНОК І 
ЧОЛОВІКІВ ОСОБЛИВО З 

ЧИСЛА  ВПО  ТА ВРАЗЛИВИХ 
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ»

Основним фокусом конкурсу є посилення
спільних зусиль молодіжних ОГС щодо

захисту молодих чоловіків та дівчат в Україні,
включаючи вразливі групи населення та ВПО
у національній кризі, спричиненій війною в
Україні

Некомерційні організації, зокрема
благодійні організації, громадські об'єднання
(включаючи громадські організації та спілки),
які офіційно зареєстровані в Україні

Дедлайн: до кінця 2022
Пропозицій приймаються на постійній основі
та розглядаються раз на місяць

Детальніше
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk
/home/get-involved/strengthening-the-
youth-sector-capacity-to-respond-to-the-
needs-of-young-women-and-men-
especially-idps-and-vulnerable-groups.html

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/strengthening-the-youth-sector-capacity-to-respond-to-the-needs-of-young-women-and-men-especially-idps-and-vulnerable-groups.html


КОНКУРС ГРАНТІВ 
«КОНСОЛІДУЄМОСЯ 
ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ 

УКРАЇНИ»

Мета конкурсу – надати підтримку ОГС,
які впроваджують гуманітарні і

волонтерські ініціативи, інформують
суспільство про виклики і шляхи допомоги
громадянам, консолідують громадян й
громадські організації навколо волонтерства
та впроваджують заходи щодо протидії
дезінформації з боку ворога.
Максимальний розмір гранту – 240 000 грн.
Мінімальний розмір гранту – 80 000 грн.

Неприбуткові організації 
громадянського суспільства, які мають статус 
неприбутковості та офіційно зареєстровані в 
Україні не менше 3 місяців станом на 
25.05.2022

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-
hrantiv-konsolidujemosya-zarady-
peremohy-ukrajiny

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-konsolidujemosya-zarady-peremohy-ukrajiny


ГРАНТИ  ДЛЯ 
ШВИДКОЇ ВІДПОВІДІ 

НА ВИКЛИКИ, ЩО 
ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД 

ОГС

Мета конкурсу – задоволення нагальних
організаційних, операційних та програм-

них потреб організацій громадянського суспі-
льства задля забезпечення їхнього виживан-
ня, стійкості та адаптації.
Максимальна сума гранту - до 100 тис. дол.
США на період до 12 місяців.
Усі запропоновані програмні заходи мають
завершитися до 30 червня 2023 року

Офіційно зареєстровані ОГС, 
незареєстровані групи та громадські ініціативи 
з усіх регіонів України

Дедлайн: 15.05.2023

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=korotkotermi
novi-hranty-dlya-shvydkoji-vidpovidi-na-
vyklyky-scho-postayut-pered-ohs-
2&fbclid=IwAR04kWlGOyeF_ESMMyirFV5
Om6plEGtqR0LDALLDGYBPKjsujGXC65h
0K6c

https://www.prostir.ua/?grants=korotkoterminovi-hranty-dlya-shvydkoji-vidpovidi-na-vyklyky-scho-postayut-pered-ohs-2&fbclid=IwAR04kWlGOyeF_ESMMyirFV5Om6plEGtqR0LDALLDGYBPKjsujGXC65h0K6c


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: 31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=democracy-
hub-doluchajcya-do-didzhytal-projektu-pro-
tsinnosti-demokratychnoho-suspilstva

https://www.prostir.ua/?grants=democracy-hub-doluchajcya-do-didzhytal-projektu-pro-tsinnosti-demokratychnoho-suspilstva


СПРИЯННЯ 
СТІЙКОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ 
ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 
НЕЗАЛЕЖНИХ МЕДІА

У відповідь на безпекові виклики та
гуманітарну кризу, спричинені війною

росії проти України, the Black Sea Trust for
Regional Cooperation (BST) приймає заявки
для реалізації проектів громадськими та
медійними організаціями України за
напрямками:
Негайні проекти: бюджет $10 000 – 16 000;
тривалість 3-9 місяців.
Відновлення та розвиток спроможностей
громадських організацій: бюджет до $25 000;
тривалість 3-9 місяців.
Підтримка медіа: бюджет до $25 000;
тривалість 3-9 місяців.

Громадські організації та незалежні 
медіа

Дедлайн:  30.12.2022

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/78502/

https://gurt.org.ua/news/grants/78502/


«SHELTER UKRAINE» 
- БЛАГОДІЙНА 

ПІДТРИМКА 
ГО  ТА  БО, ЩО 

ДОПОМАГАЮТЬ ВПО

Ініціатива «Shelter Ukraine» приймає
заявки для підтримки соціальних

ініціатив, які вирішують гуманітарні проблеми
цивільного населення в умовах війни.
Пріоритет буде надаватися організаціям та
ініціативам, які працюють у населених пунктах
до 250 000 населення.
Максимальний розмір благодійної допомоги —
200 000 грн.

Громадські організації, спілки, асоціації, 
товариства та інші громадські об‘єднання, які 
зареєстровані як неприбуткові або благодійні 
організації та працюють в Україні.
Державні й комунальні заклади охорони 
здоров’я, соціального захисту, освіти, а також 
незареєстровані волонтерські ініціативи

Дедлайн:  постійно 

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/78309/

https://gurt.org.ua/news/grants/78309/


ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

Програма допомагає 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: до кінця 2022

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

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


ГРАНТИ ВІД 
ПРОГРАМИ USAID

«КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНА 
ЕКОНОМІКА

УКРАЇНИ»

В межах Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка

України» можна отримати $400 тис., а сума на
окремий грант може становити від $20 до 75
тис. на реалізацію проектів підтримки
безперервності бізнесу і відновлення МСП та
стартапів

Торгово-промислові палати, асоціації,
дослідницькі і аналітичні центри з питань
економічної політики, компанії, що надають
консалтингові та інформаційні послуги,
організації з підтримки бізнесу тощо

Дедлайн:  до 30.10.2022 року
до 30.11.2022 року

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/81106/

https://gurt.org.ua/news/grants/81106/


ЄС ТА ПРООН 
ЗАПУСТИЛИ 

ОНЛАЙН-КУРСИ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

Програма розвитку ООН за фінансової
підтримки ЄС представила п’ять онлайн-

курсів для представників мікро-, малих і
середніх підприємств (ММСП), які змушені
були переміститися внаслідок війни.
Навчання доступне на онлайн-платформі
«Почати.Бізнес». Завдяки ресурсу підприємці
дізнаються, що необхідно для створення й
розширення власної справи, як мінімізувати
можливі ризики, розвинути електронну
комерцію, а також відкриють для себе багато
практичних аспектів

Власники бізнесу та початківці, що
цікавляться підприємницькою діяльністю

Дедлайн: до кінця 2022 року

Детальніше
https://eu4business.org.ua/news/eu-and-
undp-launch-new-online-courses-for-
ukrainian-enterprises-displaced-by-war/

https://startbusiness.com.ua/kursy/
https://gurt.org.ua/news/grants/81106/


ПРОГРАМА 
РОЗШИРЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЖІНОЧОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Мета - підтримати українських жінок у
відновленні та відбудові свого життя після

повномасштабного вторгнення росії.
100 нових бізнес-ідей та 60 існуючих бізнесів
будуть відібрані до участі в навчальній
програмі, де вони навчаться, як розпочати
бізнес та розробити стабільні мікро-
підприємства, стійкі до кризи. Розмір гранту:
від 20 000 грн до 150 000 грн

Жінки (внутрішньо переміщені особи
та місцеві жительки), які проживають у
Запорізькій (підконтрольна територія),
Дніпропетровській, Київській (крім м. Київ),
Чернігівській, Сумській областях та
внутрішньо переміщені жінки, які проживають
у Полтавській, Кіровоградській,
Черкаській областях

Дедлайн:реєстрація на воркшоп закінчу-
ється за 2 дня до дня його проведення

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/78651/

https://gurt.org.ua/news/grants/77843/


КОНКУРС 
БІЗНЕС-ІДЕЙ 

“РОБИ СВОЄ” 
В УМОВАХ ВІЙНИ

Конкурс передбачає відродження
економіки в селах та малих містах

України та створення умов для сталого
розвитку підприємництва як відповідь на
негативні економічні наслідки війни, що мають
місце в Україні шляхом надання мікрогрантів.
Сума гранту: від 50 до 100 тис. грн на
реалізацію бізнес-плану. Кошти можуть бути
спрямовані на закупівлю обладнання,
сировини, матеріалів та послуг для підтримки
мікро та малого бізнесу

Підприємці-новачки та ті, які
здійснюють свою діяльність не більше як 4
роки та хочуть розширити та/або здійснити
релокацію або якісно покращити свою бізнес-
діяльність

Дедлайн: 15.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadi-
zapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-
umovah-vijny

https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadi-zapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-umovah-vijny


ГРАНТИ  ДЛЯ 
РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Уряд підтримав запуск трьох програм,
спрямованих на стимулювання

підприємницької діяльності та створення
нових робочих місць в рамках економіки
воєнного часу.
Перша програма запроваджує мікрогранти у
розмірі до 250 тис. грн. для кожного українця,
який хоче започаткувати першу власну справу,
або розвинути вже існуюче підприємство.
Друга програма грантів спрямована на
створення або розвиток садівництва,
ягідництва та виноградарства. Держава надає
грант у розмірі 70 % від вартості проекту.
Третя програма – гранти на створення або
розвиток тепличного господарства. Для
перших 1000 заявників держава надає грант у
розмірі 70 % від вартості проекту

Мікро, малі та середні підприємства

Детальніше
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
UA&isSpecial=True&id=d0332905-2142-
41eb-b5ce-
29e287df3f70&title=UriadZapuskaSistemuGr
antivDliaRozvitkuPidprimnitstva

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=d0332905-2142-41eb-b5ce-29e287df3f70&title=UriadZapuskaSistemuGrantivDliaRozvitkuPidprimnitstva


ПРОЄКТ «БЕЗПЕЧНЕ 
ЕКОНОМІЧНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ 
ЖІНОК — БЕЗПЕКА 
ТА МИР ДЛЯ ВСІХ»

Це можливість для жінок, які через
повномасштабне вторгнення росії

вимушено покинули домівки, втратили бізнес
та доходи або працюють під обстрілами.
Передбачено 20 грантів на суму до 30 000
гривень на закупівлю обладнання

Жінки, які є переміщеними особами
до/з сільських територій та які перенесли або
започаткували бізнес; жінки власниці
агробізнесу, які не є переміщеними особами,
чий бізнес зазнав негативного впливу через
російську агресію

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше
https://business.diia.gov.ua/cases/granti/bizn
es-mereza-silskih-zinok-ukraini-zapustila-
grantovij-proekt-dla-zinok

https://gurt.org.ua/news/grants/79568/


ГРАНТОВА 
ПРОГРАМА ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ 
БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ 
БІЗНЕСУ

Мета проекту – підвищення
конкурентоздатності українських малих

та середніх підприємств на українському та
міжнародних ринках, допомога в розбудові
спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а
також забезпечення українським компаніям
можливостей скористатись перевагами
міжнародної торгівлі. Сума гранту: від 600 000
грн до 1 200 000 грн

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 24.07.2023

Детальніше
https://business.diia.gov.ua/cases/granti/prog
rama-usaid-konkurentospromozna-
ekonomika-ukraini-vidilit-36-mln-grn-na-
pidtrimku-ukrainskogo-biznesu

https://business.diia.gov.ua/cases/granti/programa-usaid-konkurentospromozna-ekonomika-ukraini-vidilit-36-mln-grn-na-pidtrimku-ukrainskogo-biznesu


ГРАНТОВА
ПІДТРИМКА 

ПРОГРАМИ UNIC

UNIC шукає вмотивований український
бізнес, який готовий відкривати нові

можливості для розвитку через вихід на
міжнародні ринки або залучення
іноземних інвестицій. До 5 тис. євро зможуть
отримати ті малі та середні підприємства,
які працюють:
- для розбудови інфраструктури України;
- в реальному секторі економіки (виробництво 
товарів, будівництво, сільське 
господарство, тощо);
- fintech та IT компанії;
- надають послуги, необхідні для 
відновлення України

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 17.10.2022

Детальніше
https://gurt.org.ua/news/grants/81096/

https://gurt.org.ua/news/grants/80258/


КОНКУРС НА 
ПІДТРИМКУ СТАРТУ 

МІКРОБІЗНЕСУ 
ДЛЯ ВПО ТА 

ПОСТРАЖДАЛИХ 
ВІД ВІЙНИ

Мета конкурсу - сприяти поверненню та
адаптації українців у нових приймаючих

громадах, а також громадах, що перебували в
окупації чи в зоні бойових дій. Проект
допоможе створювати нові робочі місця через
розвиток підприємництва, надаючи міні-
гранти, юридичну та маркетингову підтримку,
сприяючи з переговорами з місцевою владою
та пошуком тимчасового житла, тощо

- ВПО або громадяни, які
повертаються з-за кордону та стають ВПО,
оскільки не можуть проживати вдома через
бойові дії, окупацію чи руйнування;
- мешканці деокупованих або постраждалих
від бойових дій громад, які зазнали людських
або матеріальних втрат

Дедлайн: до 31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-
pidtrymku-startu-mikrobiznesu-dlya-vpo-ta-
postrazhdalyh-vid-vijny

https://gurt.org.ua/news/grants/79568/


ГРАНТ НА УЧАСТЬ У 
МІЖНАРОДНИХ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ЗАХОДАХ 

Мета проекту - підтримка українського
бізнесу в розширенні їхньої присутності

на іноземних ринках та участі в міжнародних
торговельних заходах, включаючи закордонні
торговельні місії та відвідування і участь у
виставках, торгівлі шоу, конференції, конгреси,
бізнес-конференції (B2B) та інші ділові заходи,
а також міжнародні торговельні заходи в
Україні (наприклад, місії покупців, бізнес-
конференції, конкурси інновацій тощо)

Фізичні особи-підприємці/приватні
підприємства, неурядові організації

Дедлайн: до 25.11.2022

Детальніше
https://business.diia.gov.ua/cases/granti/prog
rama-usaid-konkurentospromozna-
ekonomika-ukraini-vidilit-1-mln-na-20-grantiv-
dla-ukrainskih-msp

https://veteranfund.com.ua/


ПРОЕКТ
УКРАЇНСЬКОГО

ВЕТЕРАНСЬКОГО
ФОНДУ

Мета конкурсу - мікрофінансування
ветеранського бізнесу та бізнесу родин

ветеранів у розмірі до 20 000 гривень у період
дії воєнного стану.
Фондом відшкодовуються витрати одноразово
на купівлю товарів, необхідних для ведення
власної справи

Ветерани та члени їхніх сімей, які
стали після 24.02.2022 ВПО і мають
підтвердження цього статусу

Дедлайн: заявки приймаються до
завершення воєнного стану

Детальніше
https://veteranfund.com.ua/

https://veteranfund.com.ua/


ГРАНТОВА 
ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ТА МІКРО-
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Програма спрямована на зміцнення
мікро- та малих підприємств для

підтримки бізнесу, створення нових робочих
місць для ВПО та місцевого населення у
приймаючих громадах.
Підтримка надаватиметься задля
економічного відродження за такими
напрямами підприємницької діяльності:
- продовольча безпека;
- безпека сільського господарства;
- медична безпека та охорона здоров’я;
- безпека транспорту та логістики

Мікро- та малі підприємства в Україні

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/grantov
a-programa-rozvitku-malogo-ta-
mikropidpriemnitstva/

https://biggggidea.com/opportunities/grantova-programa-rozvitku-malogo-ta-mikropidpriemnitstva/


КОНКУРС НА ОДЕРЖАННЯ 
СУБГРАНТУ «ПОКРАЩЕННЯ 

ДОСТУПУ УКРАЇНСЬКИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ-

КИХ ММСП ДО ДЕРЖАВНОЇ 
ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА 
ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ 

ВІЙНИ»

Програма планує надати субгранти
українським комерційним підприємствам

та приватним підприємцям, які
продемонструють своє лідерство та здатність
впроваджувати сучасні IT рішення для
покращення фінансової інфраструктури
шляхом розробки та експлуатації online-
рішень, автоматизованих модулів, що
допомагають мікро-, малим та середнім
сільськогосподарським підприємствам
(ММСП) отримати швидкий доступ до
державної грантової підтримки та
фінансування

Українські комерційні підприємства та
приватні підприємці

Дедлайн: 20.10.2022
(18:00 за місцевим часом)

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=konkursu-na-
oderzhannya-subhrantu-pokraschennya-
dostupu-ukrajinskyh-silskohospodarskyh-
mmsp-do-derzhavnoji-hrantovoji-pidtrymky-
ta-finansuvannya-v-umovah-vijny

https://www.prostir.ua/?grants=konkursu-na-oderzhannya-subhrantu-pokraschennya-dostupu-ukrajinskyh-silskohospodarskyh-mmsp-do-derzhavnoji-hrantovoji-pidtrymky-ta-finansuvannya-v-umovah-vijny


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/


ФОНД GOOGLE 
FOR STARTUPS 

UKRAINE SUPPORT 
FUND

Фонд Google for Startups Ukraine Support
Fund покликаний допомогти українським

підприємцям підтримувати та розвивати свої
стартапи, зміцнювати свою спільноту та
будувати фундамент для післявоєнного
відновлення економіки.
Це можливість отримати допомогу приблизно
50-ти компаніям, заснованим в Україні, у
розмірі 5 мільйонів доларів. Додатково кожен
стартап отримає Google Cloud, а також
підтримку від менеджерів Google

Засновники стартапів

Дедлайн:  протягом 2022 року

Детальніше
https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/u
kraine-support-fund/

https://www.campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/


ТЕРМІНОВА 
ПІДТРИМКА ДЛЯ 
МИСТЕЦЬКОЇ ТА 

КУЛЬТУРНОЇ 
СПІЛЬНОТИ

Це можливість отримати негайну
матеріальну допомогу для митців та

професіоналів сфери культури, які опинилися
у скрутному становищі через війну росії проти
України. Будуть підтримані люди, які
залишились в Україні і покриють їхні базові
потреби в умовах окупації та релокації

Незалежні представники сучасного
візуального, музичного та перформативного
мистецтва, для яких мистецтво є основною
сферою зайнятості.
Українські мистецькі резиденції, які приймають
тих, хто евакуювався із зон бойових дій, щоб
забезпечити членам культурної спільноти
місце для життя та роботи

Дедлайн:  31.10.2022
(о 23:59 за київським часом)

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/356

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/356


ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

2022

На здобуття Премії висуваються
оригінальні твори і роботи, опубліковані

(оприлюднені) у завершеному вигляді
протягом останніх трьох років, але не пізніше
ніж за півроку до їх подання на конкурс.
Премія присуджується у 4 номінаціях:
Літературні твори для дітей та юнацтва;
Художнє оформлення книжок для дітей та
юнацтва;
Театральні вистави для дітей та юнацтва;
Кінотвори для дітей та юнацтва

Творчі спілки, національно-культурні
та національно-просвітницькі товариства,
видавництва і видавничі організації, редакції
періодичних видань, вчені ради вищих
навчальних закладів, наукові установи,
асоціації

Дедлайн:  01.12.2022          

Детальніше
https://litcentr.in.ua/news/2022-12-01-
14345

https://litcentr.in.ua/news/2022-12-01-14345


КОНКУРС НА 
ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ 

ІМЕНІ М.Г. ДЕРЕГУСА

Премія присуджується до дня
народження Михайла Гордійовича

Дерегуса.
На здобуття Премії подається твір (цикл
творів), що створений та оприлюднений
протягом останніх п’яти років, але не пізніше
ніж за три місяці до його подання на здобуття
Премії, має позитивні рецензії у
мистецтвознавчій літературі, засобах масової
інформації

Художники, які мають визначні твори
(цикл творів), що відзначаються
високим професіоналізмом виконання

Дедлайн:  до 01.11.2022      

Детальніше
https://arts.gov.ua/premiya-dpregusa/

https://arts.gov.ua/premiya-dpregusa/


КОНКУРС РУКОПИСІВ 
ВІД ВИДАВНИЦТВА 

«ЧИТАЙ 
УКРАЇНСЬКОЮ» 

До участі в конкурсі приймають рукописи,
що відповідають наступним вимогам:

- твір написано українською мовою;
- він є завершеним;
- він ніколи не видавався досі.
Пріоритет надається прозі у жанрі
фантастики, нон-фікшн (психологія,
саморозвиток), дитячій та підлітковій
літературі, але розглядаються всі надіслані
пропозиції

Українські автори 

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше
https://litcentr.in.ua/news/2022-12-31-
12992

https://litcentr.in.ua/news/2022-12-31-12992


ЛІТЕРАТУРНА 
РЕЗИДЕНЦІЯ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ, 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА 
ПРОФЕСІОНАЛІВ 

ВИДАВНИЧОЇ СФЕРИ

Це можливість поїхати до Польщі, щоб
попрацювати над своїм письменницьким,

перекладацьким або видавничим проектом і
долучитися до польського літературного
життя. Учасники будуть жити у старовинному
Кракові та отримувати щомісячну стипендію
розміром 600 євро. Резиденція триває від
трьох до дев’яти місяців. Можна поїхати
разом з сім’єю

Автори проектів віком від 18 років

Дедлайн: 31.10.2022
(о 23:59 за київським часом)

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/354

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/354


КРЕАТИВНА 
ЄВРОПА: 

ПОШИРЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ

Це можливість отримати два мільйони
євро, щоб профінансувати культурних

діячів та організації, які поширюють
українську культуру.
Для участі потрібен партнер з однієї з 39 країн
світу та три роки на втілення проекту. Грант
покриє майже усі витрати — 90%

Тандем української організації з
організацією з ЄС, Албанії, Боснії і
Герцеговини, Вірменії, Грузії, Ісландії, Косово,
Молдови, Норвегії, Північної Македонії,
Сербії, Тунісу або Чорногорії

Дедлайн: 29.11.2022
(18:00 за київським часом)

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/408

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/408


ПРИЙОМ ТВОРІВ НА 
КОНКУРС 

ОПОВІДАНЬ «OPEN 
WORLD»-2022 

Метою цьогорiчного конкурсу є підтримка
українського літературного процесу у

непростий для України час.
Конкурсні оповідання можуть стати для
авторів можливістю висловити свій біль та
переживання, увічнити історичні події, а
читачам це стане підтримкою у важкі часи.
Фінансові нагороди:
Перше місце: 10 000 грн
Друге місце: 7500 грн
Третє місце: 5000 грн

Автори творів віком 18 років і старші

Дедлайн:  до 01.11.2022     

Детальніше
https://litcentr.in.ua/news/2022-11-01-14286

https://litcentr.in.ua/news/2022-11-01-14286


КОНКУРС «УКРАЇНЦІ 
В ПОЛЬЩІ: ІСТОРІЯ 

ПОРЯТУНКУ» 

Це літературний конкурс на правдиву
історію, що документує досвід українців,

які стали біженцями внаслідок війни в Україні і
знайшли притулок у Польщі. Розповідь може
мати жанр журнальної статті, щоденника,
мемуарів, есе чи нарису, а також містити
елементи різних жанрів.
У творі бажано розповісти про: життя до
війни; військові оповідання; взаємна картина;
відносини

Автори творів

Дедлайн: до 15.10.2022

Детальніше
https://litcentr.in.ua/news/2022-10-15-
14332

https://litcentr.in.ua/news/2022-10-15-14332


КОНКУРС НА 
ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ КАТЕРИНИ 

БІЛОКУР

Премія присуджується щорічно до дня
народження Катерини Білокур.

Претендувати на Премію може твір (цикл
творів), що створений та оприлюднений
протягом останніх п’яти років, але не пізніше
ніж за три місяці до його подання на здобуття
Премії, має позитивні рецензії у
мистецтвознавчій літературі, засобах масової
інформації

Майстри народного мистецтва, які
мають твір (цикл творів), що відзначаються
автентичністю та високою професійною
майстерністю

Дедлайн:  до 01.11.2022      

Детальніше
https://arts.gov.ua/premiya-kateryny-bilokur/

https://arts.gov.ua/premiya-dpregusa/


МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
МИТЦІВ У СЕКТОРІ 

ВІЗУАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА

Український культурний фонд об’єднує
зусилля з PEN America «Artists at Risk

Connection» (ARC) для підтримки митців у
секторі візуального мистецтва.
Мета Програми - сприяти налагодженню
взаємодії між представниками міжнародних
установ, благодійних фондів, бізнесу і
творчою спільнотою України для ефективного
інвестування в культурно-мистецькі ініціативи

Митці у секторі візуального мистецтва

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=ukf-
objednuje-zusyllya-z-pen-america-dlya-
pidtrymky-myttsiv-u-sektori-vizualnoho-
mystetstva

https://www.prostir.ua/?grants=ukf-objednuje-zusyllya-z-pen-america-dlya-pidtrymky-myttsiv-u-sektori-vizualnoho-mystetstva


ПІДТРИМКА 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА 
КУЛЬТУРНОГО І 
КРЕАТИВНОГО 

СЕКТОРІВ УКРАЇНИ

Мета конкурсу — підготувати післявоєнне
відновлення українського культурного

сектору, а також допомогти українським
митцям і культурним організаціям у створенні
та демонстрації своїх проектів в Україні та
країнах-учасницях «Креативної Європи».
Бюджет конкурсу - 5 мільйонів євро

Консорціуми (об’єднання організацій)
мінімум з 2х заявників (бенефіціарів; не
афілійованих організацій), кожен з яких
відповідає таким умовам:
мінімум 1 організація консорціуму з України та
мінімум 1 організація консорціуму з іншої
країни-учасниці «Креативної Європи»

Дедлайн: 29.11.2022
(17:00 CET, Брюссель)

Детальніше
https://creativeeurope.in.ua/programs/85

https://creativeeurope.in.ua/programs/85


КОНКУРС НА 
ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ МАКСИМА 

РИЛЬСЬКОГО

Це можливість для учасників конкурсу
подати нові оригінальні твори, які мають

бути опубліковані в завершеному вигляді
впродовж останніх 3 років, але не пізніше ніж
за півроку до конкурсу.
Номінації конкурсу:
- переклад українською мовою творів
видатних закордонних авторів;
- переклад творів українських класиків та
сучасних авторів мовами народів світу

Автори творів

Дедлайн: 01.11.2022

Детальніше
https://chytomo.com/rozpochavsia-konkurs-
na-zdobuttia-premii-imeni-maksyma-
rylskoho/

https://chytomo.com/rozpochavsia-konkurs-na-zdobuttia-premii-imeni-maksyma-rylskoho/


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/instruct.pdf


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://www.m-gate.org/ua/search


ПРОГРАМА 
LIFE 

ДЛЯ УКРАЇНИ

Програма LIFE – це фінансова
підтримка Євросоюзу, яка дозволяє

реалізовувати проекти у напрямках
циркуляційної економіки та якості життя, природи
та біорізноманіття, пом’якшення змін клімату, а
також переходу до альтернативних джерел
енергії. Програма розрахована на 2021-2027
роки із загальним бюджетом 5,4 млрд. євро.
Грантова допомога надається на умовах
співфінансування (до 95% залежно від типу
проекту), на конкурсній основі у сумі від 0,7 до 20
млн євро. Тривалість реалізації проектів: від 3 до

10років
Юридичні особи будь-якої форми

власності (органи місцевого самоврядування,
центральні та територіальні ОВВ, установи
державної, комунальної чи приватної форми
власності, прибуткові чи неприбуткові,
громадські організації)

Дедлайн: до кінця 2022 

Детальніше
https://cutt.ly/fXlb8iI

https://cutt.ly/fXlb8iI


ЩОРІЧНИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
КОНКУРС «ОДНА 
ПЛАНЕТА – ОДНЕ 

МАЙБУТНЄ»

Мета конкурсу — популяризація
природоохоронної просвітницької

діяльності, виховання дбайливого ставлення
до природи рідного краю, формування
природоохоронного мислення, підвищення
екологічної обізнаності підростаючого
покоління. Конкурс проводиться за
наступними номінаціями:
«Північна краса України»;
«Погляд у чисте майбутнє»;
«Довкілля і я»

Представники учнівської і студентської
молоді, а також представники громадськості
за віковими категоріями:
перша категорія – 15-18 років;
друга категорія – 19 років і старші

Дедлайн: до 31.10.2022 

Детальніше
https://cg.gov.ua/index.php?id=460238&tp=
page

https://cg.gov.ua/index.php?id=460238&tp=page


СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 
АКТИВІСТІВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: 

ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ

Це можливість отримати 5 000 євро на
впровадження цифрового рішення, яке

покращить життя вашої громади.
Учасники отримають навчання, коучинг,
подорожі, комунікації, банківські комісії,
консульські збори та страхові внески.
Також можливо покрити роботу бухгалтера,
оренду офісного приміщення та юридичні
послуги з відкриття рахунку, якщо ці витрати
не перевищують 10% від загального бюджету

Громадяни України віком більш як 18
років, які працюють у сфері IT та володіють
англійською мовою на рівні B1

Дедлайн: 15.10.2022
(о 23:59 за київським часом)

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/404

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/404


СТИПЕНДІЇ НА 
МАГІСТРАТУРУ ВІД 

УРЯДУ ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ З ДОСВІДОМ 
РОБОТИ

Chevening – це можливість для всіх
амбітних людей, які хотіли б отримати

магістерську освіту у будь-якому університеті
Великої Британії. Учасники отримають повну
стипендію, яка покриває навчання,
проживання, переліт і візу

Представники будь-яких
спеціальностей, які мають 2 роки досвіду
роботи та володіють англійською мовою

Дедлайн: 01.11.2022

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-
na-mahistraturu-vid-uryadu-velykoji-
brytaniji-dlya-lyudej-z-dosvidom-roboty

https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-na-mahistraturu-vid-uryadu-velykoji-brytaniji-dlya-lyudej-z-dosvidom-roboty


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/


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/


ПРОГРАМА ОБМІНУ 
МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ 

(FLEX) ДЛЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Програма обміну майбутніх лідерів
(FLEX) надає школярам стипендії, які

дають їм змогу подорожувати до Сполучених
Штатів, навчатися в американській школі
протягом одного академічного року і
проживати у американській родині.
Учасники вирушають до Сполучених Штатів
Америки у серпні 2023 року, в Україну вони
повернуться у травні-червні 2024 року

Учні 8-11 класів, які володіють
англійською мовою

Дедлайн: 13.10.2022 

Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/progra
ma-obminu-majbutnih-lideriv-flex-dlya-
starshoklasnikiv/

https://gurt.org.ua/news/grants/80419/


ГРАНТИ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ 
НАУКОВЦІВ —

FULBRIGHT VISITING 
SCHOLAR PROGRAM

Це можливість для учасників проводити
дослідження в університетах, наукових

та дослідницьких інституціях США на період
від трьох до дев’яти місяців.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні,
точні, технічні та природничі дисципліни

Кандидати та доктори наук,
дослідники та фахівці з бібліотекарства та
музейної справи, журналісти та громадські
діячі

Дедлайн: 15.10.2022        

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-
ukrajinskyh-naukovtsiv-fulbright-visiting-
scholar-program

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-ukrajinskyh-naukovtsiv-fulbright-visiting-scholar-program


ВІДБІР ШКОЛЯРІВ НА 
ПРОГРАМУ UNITED 
WORLD COLLEGES

United World Colleges (Коледжі
Об’єднаного Світу) розпочинає відбір

учнів на 2023-2025 навчальні роки.
Навчання відбувається англійською мовою за
програмою Міжнародного Бакалаврату
(International Baccalaureate), що є
міжнародним еквівалентом 11 та 12 класів
старшої школи. Переможці відбору отримають
можливість навчатися протягом двох років в
одному з 18 коледжів на чотирьох континентах
зі стипендією до 100%

Учні 10-11 класів (або 1-2 курсів
коледжу), які народилися між 2 вересня 2005
року та 1 вересня 2007 року включно та
володіють англійською мовою на достатньому
рівні

Дедлайн: 30.10.2022        
(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/vidbir-
shkolyariv-na-programu-united-world-
colleges/

https://biggggidea.com/opportunities/vidbir-shkolyariv-na-programu-united-world-colleges/


СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ, 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА 

ЛІТЕРАТУРНИХ 
КРИТИКІВ

Стипендійна програма Українського ПЕН
покликана зберегти сталість

літературного процесу в Україні й надати
авторам можливість продовження роботи над
важливими проектами.
До кінця 2022 року в рамках програми буде 
надано 100 стипендій.
Розмір стипендії – 30 000 грн.

Українські прозаїки, поети,
драматурги, есеїсти, перекладачі, літературні
критики, що перебувають в Україні або
змушені були залишити Україну через війну

Дедлайн: 30.11.2022       
(о 23:59 за київським часом)

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/367

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/367


ЕКСПРЕС ОНЛАЙН-
АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

Експрес онлайн - акселератор
спрямований підвищити спроможність та

розвиток соціальних підприємств.
Формат навчання: лекційні онлайн заняття
17 жовтня – 17 листопада 2022 року.
За результатами проходження акселераційної
програми випускники матимуть можливість
отримати фінансову підтримку до 10 000 Євро

Існуючі активні соціальні
підприємства, які працюють на ринку не
менше 12 місяців

Дедлайн: 09.10.2022       

Детальніше
https://biggggidea.com/opportunities/ekspre
s-onlajn-akselerator-dlya-sotsialnih-
pidpriemtsiv/

https://biggggidea.com/opportunities/ekspres-onlajn-akselerator-dlya-sotsialnih-pidpriemtsiv/


МАГІСТЕРСЬКІ 
СТИПЕНДІЇ НА 
НАВЧАННЯ У 
НІМЕЧЧИНІ

Це стипендійна програма, завдяки якій
учасники можуть поїхати на магістерську

програму до Німеччини та отримають
щомісячну стипендію розміром 861 євро, яка
покриє витрати на проживання. Також
отримають кошти на проїзд туди й назад,
страхування та навчальні матеріали

Українці, які мають диплом бакалавра
та навчалися або навчаються на будь-якій
спеціальності, крім мистецтва та архітектури
та володіють іноземною мовою, якою
викладають в університеті

Дедлайн: 15.11.2022
(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/400

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/400


ГРАНТИ ДЛЯ 
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

— FULBRIGHT 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

PROGRAM

Це щорічний конкурс на здобуття
стипендій імені Фулбрайта для молодих

викладачів та дослідників.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні,
точні, технічні та природничі дисципліни

Особи віком до 45 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі; аспіранти
та дослідники, які ще не мають наукового
ступеня; кандидати наук; адміністратори
вищих навчальних закладів; співробітники
науково-дослідних установ; журналісти;
фахівці з бібліотечної, музейної та архівної
справи; спеціалісти у сфері управління
культурою; працівники громадських
організацій

Дедлайн: до 01.11.2022         

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-
molodyh-naukovtsiv-fulbright-research-and-
development-program

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-molodyh-naukovtsiv-fulbright-research-and-development-program


ІІ-Й 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС НАУКОВИХ 
РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Конкурс спрямований на популяризацію
в Україні підходу ООН, заснованого на

правах людини, та Керівних принципів ООН з
питань бізнесу і прав людини шляхом
сприяння активізації та підтримки науково-
дослідної роботи за складних обставин
воєнного стану, вироблення пропозицій щодо
науково-практичних рішень для забезпечення,
поваги і захисту прав людини у сфері бізнесу
в умовах війни та повоєнного відновлення в
Україні, включно шляхом реалізації Плану
відновлення України, виконання та
вдосконалення відповідних галузевих політик і
нормативно-правових актів

Здобувачі вищої освіти (молодший
бакалавр, бакалавр, магістр, аспірант, асис-
тентстажист, ін.) та молоді вчені віком до 40 р.

Дедлайн: до 15.10.2022         

Детальніше
https://www.prostir.ua/?grants=ii-j-
vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-
zdobuvachiv-vyschoji-osvity-ta-molodyh-
vchenyh-biznes-i-prava-lyudyny-v-ukrajini-
problemy-ta-rishennya-pid-chas-vijny-ta-
povojennoho-vidnovlennya

https://www.prostir.ua/?grants=ii-j-vseukrajinskyj-konkurs-naukovyh-robit-zdobuvachiv-vyschoji-osvity-ta-molodyh-vchenyh-biznes-i-prava-lyudyny-v-ukrajini-problemy-ta-rishennya-pid-chas-vijny-ta-povojennoho-vidnovlennya


СТИПЕНДІЇ DAAD НА 
ПІСЛЯДИПЛОМНЕ 

НАВЧАННЯ В 
НІМЕЧЧИНІ: 
СЦЕНІЧНЕ 

МИСТЕЦТВО

Це можливість продовжити освіту в
галузі драми, перфомансу, танцю,

хореографії, мюзиклу, театральної режисури
або драматургії в німецькому університеті.
Учасники можуть вступити до магістратури,
аспірантури або пройти додатковий курс без
отримання ступеня. Програма забезпечить
щомісячну стипендію розміром 861 євро,
кошти на проїзд туди й назад, страхування та
навчальні матеріали.
Магістерські та післядипломні програми
можуть тривати від 10 до 24 місяців, додаткові
курси — один академічний рік

Українці, які мають диплом бакалавра
в галузі сценічних мистецтв

Дедлайн:  02.11.2022  
(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/398

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/398


МИСТЕЦЬКІ 
РЕЗИДЕНЦІЇ У 

ПАРИЖІ

Це можливість втілити мистецький
проект про актуальні проблеми

сучасності — самостійно або разом з
французьким дослідником.
Учасники будуть жити й працювати у самому
серці Парижу. Організатори забезпечать
щомісячну стипендію розміром 1 000 євро,
помешкання і кошти на продакшн. Резиденція
триває від трьох до шести місяців

Представники візуального,
виконавського або цифрового мистецтва, які
мають п’ять років професійного досвіду

Дедлайн:  04.11.2022  
(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/407

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/407


DAAD: 
ДОСЛІДНИЦЬКІ 

ГРАНТИ ДЛЯ 
МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ

Це програма, яка допоможе продовжити
дослідницьку діяльність в одному з

університетів Німеччини. Молоді українські
науковці отримають щомісячну стипендію, яка
покриє витрати на проживання, кошти на
подорож туди й назад, страхування та
навчальні матеріали.
Програма триває від семи до дванадцяти
місяців

Українська науковці, які здобувають
докторську ступінь або мають диплом
магістра й прагнуть продовжити кар’єру в
науці

Дедлайн:  15.11.2022  
(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше
https://www.houseofeurope.org.ua/opportun
ity/401

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/401


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


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


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


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/


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
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
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
http://erasmusplus.org.ua/


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/ 



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


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/


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/


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


