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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА» 

Організатор:  Асоціація благодійників України 

 

Адресат: благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які 

неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, 

місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від 

громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних 

ініціатив 

 

Тематика: розвиток ефективного соціально-орієнтованого 

благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом 

публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та 

волонтерів, їхніх організацій та практик 

 

Терміни:  01.03.2020  

 

Детальніше про умови:  https://blagoukraine.org/about.html 

https://blagoukraine.org/about.html


ПАРТНЕРСТВО В ПРОЕКТІ «ГОЛОС ЖІНКИ МАЄ СИЛУ-2020» 

Організатор: Фундація прав людини за підтримки Інституту міжнародних 

культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства 

закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина 

 

Адресат:  громадські та благодійні організації, які мають статус 

неприбуткових 

 

Тематика: 

- установлення в суспільстві гендерної рівності як важливої умови сталого 

розвитку країни; 

- підтримка місцевих органів влади та неурядових організацій, що 

працюють на місцях, для забезпечення політичної, соціальної та 

економічної участі жінок у всіх суспільних процесах; 

- розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому 

рівні, тощо  

Терміни:   17.02.2020 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=partnerstvo-v-proekti-holos-zhinky-

maje-sylu-2020  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Організатор: проєкт USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії 

корупції в Україні «ВзаємоДія!»  

 

Адресат: зареєстровані українські неприбуткові організації  

                громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські 

                організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові  

                установи, а також інформаційні агентства) 

 

Тематика: підтримати ініціативи громадянського суспільства та медіа у 

                  сфері протидії корупції 

 

Терміни:   17.06.2020 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/53514/  

https://gurt.org.ua/news/grants/53514/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ МІСЦЕВИХ ЖІНОЧИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Організатор: Організація Пакт в рамках проєкту «Жінки України: залучені, 

спроможні, незламні», який впроваджується за підтримки Міністерства  

закордонних справ Канади 

 

Адресат: українські організації, які працюють у сфері захисту прав жінок  

 

Тематика: підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, 

які представляють інтереси або надають послуги найбільш вразливим 

дівчатам та жінкам, таким як: внутрішньо переміщені та яких торкнулась 

проблема конфлікту на сході України (учасниці бойових дій та ветеранки, 

вдови та матері загиблих воїнів); жінки з інвалідністю; жінки, які живуть з 

ВІЛ; ромcькі жінки; сільські жінки та дівчата 

 

Терміни:   15.08.2020 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57437/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57437/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Організатор: Міжнародна організація з міграції  

 

Адресат: неурядові організації (НУО) 

 

Тематика: можливість для зацікавлених та кваліфікованих партнерів із 

Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Кіровоградської, 

Миколаївської, Херсонської, Київської, Запорізької, Волинської, 

Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Сумської та Харківської 

областей подати проектні заявки щодо втілення проекту з підвищення 

обізнаності вразливого населення щодо безпечної міграції та 

працевлаштування 

 

Терміни:   11.02.2020  18.00 год  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57956/bull/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57956/bull/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІНІ-ГРАНТ НА ПІДТРИМКУ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Платформа "Маркетплейс"  

 

Адресат:   організації громадянського суспільства  

 

Тематика: кошти гранту можуть бути використані на оплату  

послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів.  

Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або  

основних організаційних спроможностей, або отримання 

спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш 

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

Детальніше про умови: http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  ГРАНТ  ДЛЯ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ  

Організатор: Фонд громадянського суспільства Східного партнерства  

                      за підтримки Європейського Союзу 

 

Адресат:  молодіжні центри, громадські організації  

 

Тематика: грант буде надаватися на впровадження нової програми  

                  ―Democracy Defenders in UA―. ЇЇ мета - активізувати молодь та 

                  запропонувати інструменти для впливу молоді на прийняття 

                  рішень. Це може допомогти громадам інтенсивніше  

                  розвиватися, підсилити вже діючі проєкти та  

                  навчити молодь відстоювати демократичні цінності 

                   

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/  

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


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 

Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та  

                      національний партнер Український жіночий фонд  

 

Адресат:   молоді активістки-правозахисниці, віком від 18 до 30 років з  

                  досвідом перебування у правозахисному русі не більше 

                  2 років, які мають українське громадянство і наразі  

                  проживають в Україні 

 

Тематика:  підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі 

активісток у національних, регіональних та міжнародних 

заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця 

ініціатива триватиме 2 роки.  

 

Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/news/11417  

https://www.uwf.org.ua/news/11417


Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: підтримка реформ, спрямованих на підвищення  

                  конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища  

                  в країнах Східного партнерства. Зокрема, посилення  

                  інституційної бази, надання державної підтримки  

                  приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін. 

 

Терміни: 2017-2020 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-

strategiyi-do-diyi  

для змінкуль 
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Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

та поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 

фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Крім того, програма 

сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з 

метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау 

для розвитку бізнесу 

 

Терміни: 2016-2020 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  
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ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ) 

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк  

 

Адресат: малі та середні підприємства 

 

Тематика: Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої  

зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу приватного 

сектору, зокрема МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних 

ринках. Метою ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді 

поліпшених умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у 

забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання 

адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі       

           

Терміни: 2016-2021 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ  

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

Терміни: 2009-2021 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-

pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN) 

Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва 

 

Адресат: суб'єкти МСБ 

 

Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей 

                 українських підприємств  

               

Детальніше про умови: https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-een   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

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

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: допомога малим та середнім підприємствам під керівництвом 

жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для 

розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення 

кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом 

жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти підприємствам 

стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма пропонує тренінги, 

наставництво та іншу підтримку для надання можливості жінкам-

підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного       

         

Терміни: 2016-2022 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-

biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1
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ПРОГРАМА USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА  

УКРАЇНИ» ПРИЙМАЄ КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ 

  

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  

                      та Уряд США  

 

Адресат:   бізнес-асоціації  

 

Тематика: реалізація заходів з підвищення ефективності та прозорості 

                  регулювання діяльності приватних підприємств, а також  

                  підвищення прозорості та участі приватних підприємств у  

                  державних закупівлях 

 

Терміни: до 24.02.2020 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-

konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu-pryjmaje-kontseptsiji-

hrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-002 

 

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu-pryjmaje-kontseptsiji-hrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-002
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ПЕРШИЙ КОНКУРС ЧАСТКОВО-ПОВОРОТНИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Організатор: Український соціальний венчурний фонд  

 

Адресат: соціальні  підприємці, які зареєстрували свою організацію  

відносно недавно (до 2-х років) та потребують фінансових ресурсів  

для розвитку 

 

Тематика: можливість отримати соціальним підприємцям-початківцям 

фінансову підтримку. Бюджет кожної заявки повинен складати від 2500 

до 3500 євро (в гривневому еквіваленті). За умовами конкурсу 10% від 

отриманої суми грантоотримувач повинен повернути у вигляді 

благодійного внеску через рік на рахунок Українського соціального 

венчурного фонду для його розвитку та адміністративної діяльності 

 

Терміни:  07.02.2020   

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57946/bull/  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://gurt.org.ua/news/grants/57946/bull/


КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ ПРОЄКТУ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ 

ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ» 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  

 

Адресат: офіційно зареєстровані місцеві громадські організації, асоціації 

та суб’єкти господарювання приватного сектору, інші прибуткові та 

неприбуткові організації 

 

Тематика: проєкт USAID запрошує до подання пропозицій на грантове 

фінансування (концепцій) потенційних партнерів, зацікавлених у 

здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань проєкту 

у трансформації та стабілізації фінансового сектору України 

 

Терміни: 31.03.2020 року  23:59 (за київським часом)  

  

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/55729/  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://gurt.org.ua/news/grants/55729/


ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УЧАСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАХОДАХ 

Організатор: Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України»  

 

Тематика:   Програма приймає грантові заявки на впровадження  

                    діяльності, спрямованої на організацію торгових місій,  

                    зокрема на відвідування та участь у виставках та  

                    торговельних шоу 

 

Терміни:  31.03.2020  

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-

konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-

torhovelnyh-zahodah  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-torhovelnyh-zahodah
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ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ МСП, ЯКИМИ ВОЛОДІЮТЬ 

ТА КЕРУЮТЬ ЖІНКИ  

Організатор: Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк.» 

 

Адресат:   малі та середні підприємства, якими керують і володіють  

                  жінки, що бажають розширити свій діючий бізнес 

 

Тематика: впровадження заходів, спрямованих на підвищення  

                  продуктивності та збільшення виробництва, вихід на  

                  зовнішні ринки, розширення асортименту продукції,  

                  підвищення ефективності бізнесу завдяки запровадженню 

                  інноваційних та ІТ-рішень тощо 

 

Терміни:  31.07.2020 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57530/  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://gurt.org.ua/news/grants/57530/


Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

КОНКУРС ІНЖЕНЕРНИХ СТАРТАПІВ VERNADSKY CHALLENGE  

Організатор: ГО «Асоціація ноосфера»  

 

Адресат:  фізичні особи від 18 років 

 

Тематика: основні напрямки Конкурсу: 

- космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, космічна 

інженерія та усі пристрої, призначені для дослідження та 

освоєння космосу); 

- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити втрачені 

функції організму чи замінити орган, біотехнології в медицині, протези, 

екзоскелети, медичні пристрої, медичне устаткування, технології для 

людей специфічних професій) 

 

Терміни:  01.09.2020 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57888/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57888/


Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

ПРОГРАМА TECHNOVATION GIRLS ДЛЯ ДІВЧАТ 

Організатор: Technovation Girls 

 

Адресат: молоді дівчата віком 10 - 18 років на 1 серпня 2020 

 

Тематика: дівчата будуть працювати в командах (1 - 5 учасників), виберуть 

                 одну з проблем своєї громади і будуть працювати над мобільним 

                  додатком, спрямованим на вирішення цієї проблеми. Тривалість 

                  програми близько 12 тижнів. Програма абсолютно безкоштовна 

 

Терміни:  16.03.2020 

 

Детальніше про умови: http://grantist.com/contest/programma-technovation-girls-dlya-

devushek/  
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Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій  

ПРОГРАМА «ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ: ПРЕ-АКСЕЛЕРАТОР» 

Організатор: Українська Соціальна Академія. Програма розроблена за 

методиками Віденської бізнес-школи (Австрія) у партнерстві з 

Santa Clara University у Кремнієвій долині (США) 

  

Адресат:   стартапи  

 

Тематика: пре-акселератор — це онлайн-програма з розвитку бізнес- 

                  ідей. Вона є частиною Програми соціального підприємництва  

                  для стартапів, яка включає: пре-акселератор, акселератор та  

                  конкурс на надання безповоротних інвестицій 

 

Терміни:  22.03.2020 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-vid-ideji-do-biznesu-pre-

akselerator  
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Грантові програми у сфері екології та захисту довкілля  

КОНКУРС «ЗЕЛЕНИХ» БІЗНЕС-ІДЕЙ  CLIMATELAUNCHPAD  

Організатор: європейська Ініціатива кліматичних інновацій Climate-KIC, 

партнером і організатором національного етапу в Україні є ГО Greencubator 

 

Адресат: українські команди та компанії, які: 

- почали власний бізнес менше року тому; 

- залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій; 

- ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чи рішень; 

- раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах  EIT Climate-KIC з 

цією самою бізнес-ідеєю 

 

Тематика: допомогти командам, які мають «зелену» бізнес-ідею, пройти 

шлях від  проекту на серветці до робочого cleantech-бізнесу, допомогти 

таким ідеям швидко перетворитися на динамічні успішні компанії, 

що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє 

 

Терміни:  10.05.2020 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57987/bull/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57987/bull/


Грантові програми у сфері енергоефективності 

ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД 

Організатор: Міністерство закордонних справ Фінляндії, 

                      управляється НЕФКО 

 

Адресат:   малі та середні підприємства 

 

Тематика: трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для 

                  стимулювання співпраці двох країн у сферах 

                  енергоефективності та відновлюваної енергетики 

 

Детальніше про умови: http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund  
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Грантові програми у сфері енергоефективності 

ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат:   неурядові організації, державні установи  

 

Тематика: грант може надаватись неприбутковим організаціям, які  

проводять навчання для вразливих груп населення, жінок, ветеранів АТО 

та молоді для удосконалення навичок з встановлення та/або  

обслуговування обладнання, що використовується у секторі  

відновлюваної енергетики.  

В рамках грантів може забезпечуватись підтримка заходів щодо перевірки 

концепцій для технологій відновлюваної енергії або прискорення  

придбання засобів, які можуть сприяти широкомасштабному  

використанню відновлюваної енергії 

 

Терміни: 30.04.2020 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54988/   

https://gurt.org.ua/news/grants/54988/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ  

ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ  проєктІВ  

Організатор: Посольство США в Києві 

 

Адресат:   українські організації, що мають статус неурядових і  

                  неприбуткових 

 

Тематика:  проєктні заявки повинні бути пов’язані з однією або  

                   кількома прийнятними темами (перформативне та візуальне  

                   мистецтво, художнє мистецтво; інноваційні проєкти у сферах  

                   міського планування, спорту, VR-технологій тощо. Загальний 

                   обсяг фінансування програми 200 тисяч доларів (10-50 тисяч 

                   доларів на проєкт) 

 

Терміни:  12.04.2020 / 05.07.2020 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantiv-

hromadskoji-dyplomatiji-uryadu-ssha-molodizhni-ta-kulturni-projekty  
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КОНКУРС «СПІЛЬНЕ СТВОРЕННЯ ТА СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО»  

Організатор: програма ЄС «Креативна Європа» 

 

Адресат:  

- приватні та публічні юридичні особи, а також прибуткові та неприбуткові 

організації, які мають релевантний досвід у музичній сфері; 

- консорціум організацій із щонайменше двох країн «Креативної Європи», які 

беруть участь у підпрограмі «Культура» 

 

Тематика: підтримка  щонайменше 10 інноваційних пілотних програм 

спільного виробництва та співавторства для авторів-виконавців та 

музикантів для сприяння розвитку європейської музики 

 

Терміни:   30.03.2020 (13:00 за Брюсселем, центральноєвропейський час) 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57885/  

Грантові програми у сфері культури та туризму 

https://gurt.org.ua/news/grants/57885/


ІX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА «ОХОРОНА 

ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ» – 2020 

Організатор: ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» 

 

Адресат:  учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, 

коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, 

у трьох вікових групах: 

перша група – віком від 6 до 10 років; 

друга група – віком від 11 до 14 років; 

третя група – віком від 15 до 17 років. 

 

Тематика: тема малюнків – безпечне ведення робіт у вугільній, 

деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому 

господарствах, у медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо 

 

Терміни:   15.02.2020 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=ix-vseukrajinskyj-konkurs-dytyachoho-

malyunka-ohorona-pratsi-ochyma-ditej-2020  

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ «КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ В 

УКРАЇНІ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ» 

Організатор: БО ―Українське фулбрайтівське коло‖ та Програма імені  

                      Фулбрайта в Україні 

 

Адресат:   студенти різного фаху з усіх регіонів України 

 

Тематика: конкурс оголошується з нагоди 100-річчя культурної дипломатії 

                  в Україні. У травні 2020 в м. Києві відбудеться нагородження  

                  переможців конкурсу цінними призами. Участь/перемога в  

                  Конкурсі підтверджується сертифікатом. За результатами  

                  Конкурсу видається електронний збірник найкращих робіт 

 

Терміни:   01.03.2020 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-studentskyh-robit-kulturna-

dyplomatiya-v-ukrajini-mynule-teperishnje-majbutnje  

Грантові програми у сфері культури та туризму 
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ГРАНТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ   

Організатор: House of Europe 

 

Адресат:  організації, які бажають розвивати локальну художню спільноту  

                 та створюють проєкти, де головними учасниками є молоді люди 

                 віком від 16 до 25 років та які зацікавлені в колаборації з  

                 ментором з ЄС і мають обмежений доступ до фінансування 

 

Тематика: можливість отримати фінансування на реалізацію проєкту – 

                  від EUR 6,000 до EUR 10,000 та менторську підтримку від  

                  молодого митця з ЄС 

 

Терміни:   28.02.2020 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57636/  

Грантові програми у сфері культури та туризму 

https://gurt.org.ua/news/grants/57636/


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд ―Крона‖ 

 

Тематика: Фонд надає індивідуальну допомогу в лікуванні дітям:         

                  з онкогематологічними та рідкісними хворобами; 

                  з нирковою недостатністю, які потребують пересадки нирки; 

                  пацієнтам Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ". 

                  Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити лікування дитини 

за кордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування 

за бюджетні кошти 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php  та   

 http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf   

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

НАДАННЯ  ПОСЛУГ  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ПІДТРИМКИ 

ХВОРИХ  НА  ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ  ТУБЕРКУЛЬОЗ  ПІД  ЧАС 

АМБУЛАТОРНОЇ  ФАЗИ  ЛІКУВАННЯ 

Організатор: Міжнародна організація РАТН в рамках проекту «Підтримка 

зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується Агентством США  

з міжнародного розвитку (USAID)  

  

Адресат: неурядові організації  

 

Тематика: надання соціально-психологічної підтримки хворим на 

хіміорезистентний  туберкульоз (ХРТБ)та обстеження контактних з ними осіб 

з метою покращення виявлення туберкульозу  (ТБ), зменшення та 

запобігання відривів від лікування та підвищення його ефективності  

До проекту залучені 12 областей з найвищими показниками захворюваності  

на ТБ, ХРТБ та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, а саме: Дніпропетровська, Донецька (на 

контрольованих урядом України частинах), Запорізька, Кіровоградська,  

Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Херсонська,  

Черкаська, Чернігівська 

Терміни: 12.02.2020   до 16:00 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=nadannya-posluh-sotsialno-

psyholohichnoji-pidtrymky-hvoryh-na-hr-tb-pid-chas-ambulatornoji-fazy-likuvannya  
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Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

Організатор: Громадська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння  

і толерантність». Фінансується проєкт німецьким  Фондом ―Пам’ять,  

відповідальність і майбутнє‖ (EVZ) 

  

Адресат: колишні в’язні нацистських таборів, гетто, нацистських тюрем,  

примусові працівники промисловості та сільського господарства, діти, які 

були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти, народжені у неволі 

 

Тематика: можливість отримати наступну допомогу:  

                  - оперативне видалення катаракти; 

                  - слухопротезування; 

                  - забезпечення медикаментами та допоміжними медичними   

                    та  гігієнічними  засобами; 

                  - санаторно-курортне лікування. 

Терміни: програма діє протягом 2020-2021 рр. 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57847/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/


НАБIР ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Організатор: Програму Європейської школи здійснює «Нова школа»,  

                      що знаходиться у Тбілісі (Грузія), фінансує Європейський  

                      Союз 

 

Адресат:    школярi, віком 16-17 років з України  

 

Тематика:  можливість студентам отримати високоякісний визнаний на  

                   міжнародному рівні диплом Міжнародного бакалаврату з  

                   фокусуванням на європознавстві 

 

Терміни: до 14.03.2020  12:00 (всесвітній координований час (UTC)+4:00) 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-

shkoly-shidnoho-partnerstva  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva
https://www.prostir.ua/?grants=es-oholosyv-nabir-do-evropejskoji-shkoly-shidnoho-partnerstva


PROMETHEUS ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ НА ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ 

Організатор: Фонд BrainBasket 

 

Адресат: курс розрахований як на новачків, так і на тих слухачів,  

                які вже мають невеликий стартовий досвід в програмуванні 

 

Тематика: можливість отримати сучасні знання з програмування 

 

Терміни: всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат  

               доступні постійно 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


ПРОЄКТ «ВИВЧАЙ ТА РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-МЕДІЙНА 

ГРАМОТНІСТЬ» 

Організатор: проєкт виконується Радою міжнародних наукових досліджень 

та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією 

Української преси   

 

Адресат: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (ЗВО), які 

здійснюють підготовку педагогічних кадрів. Подаватись можуть окремі 

структурні підрозділи ЗВО (кафедри, інститути, факультети), або заявка 

може бути колективною – міжфакультетською 

 

Тематика: учасники отримають експертну, методичну, навчальну та 

грантову підтримку від проєкту. Викладацький склад буде тісно 

співпрацювати з командою партнерів, експертними групами та іншими ЗВО 

задля посилення загальнонаціональної спроможності системи освіти для 

оснащення української молоді навичками критичного мислення 

Терміни:  10.02.2020    18.00 год.  

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=projekt-vyvchaj-ta-rozriznyaj-info-

medijna-hramotnist-dlya-zakladiv-vyschoji-osvity  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

УРЯДУ США - «ОСВІТА» 

Організатор: Посольство США в Києві  

 

Адресат:    українські зареєстровані неурядові, некомерційні організації 

 

Тематика: приймаються проєкти, які: підтримують поточний процес 

реформи освіти в Україні; створюють або розвивають співробітництво між 

освітніми установами та організаціями громадянського суспільства, 

місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки регіонального 

розвитку та децентралізації; спрямовані на створення або вдосконалення 

послуг з профорієнтації на українському рівні середньої та вищої освіти; 

спрямовані на розвиток молодіжного лідерства в сферах підприємництва, 

фінансів, інновацій та громадянської освіти; в яких використовується 

досвід США 

 

Терміни:   до 19.04.2020; 21.06.2020  

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/56715/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://gurt.org.ua/news/grants/56715/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

КОНКУРС “ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ 

АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ” 

Організатор: Міжнародний фонд ―Відродження‖ в партнерстві з 

Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та за 

фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні 

 

Адресат: державні та приватні університети, структурними підрозділами 

                яких є університетські аналітичні центри; неурядові позапартійні 

                організації, які працюють при університетах 

 

Тематика: сприяння розвитку публічної політики в Україні, покращення  

                  якості та практик прийняття управлінських рішень через  

                  підвищення ролі та рівня довіри до аналітичних центрів через 

                  зміцнення їхнього інституційного потенціалу та впровадження 

                  кращих практик діяльності аналітичних центрів 

 

Терміни:   17.02.2020 

Детальніше про умови: https://www.irf.ua/contest/konkurs-instytuczijnyj-rozvytok-

universytetskyh-analitychnyh-czentriv/  
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ВОРКШОП  З ЛІДЕРСТВА  У  ВАРШАВІ  

Організатор: Центр Вейзера для Європи та Євразії в Мічиганському 

університеті (WCEE), Інститут Вільяма Девідсона в Мічиганському 

університеті (WDI) та Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польща) 

  

Адресат:   неурядові організації  

 

Тематика: надання можливостей відібраним представникам 

громадянського суспільства зміцнення їхньої внутрішньої експертизи, 

управлінського та прибуткового потенціалу, здатності взаємодіяти як із 

широкою громадськістю, так і з державними стейкхолдерами та сприяти 

налагодженню міжнародних зв’язків. Воркшоп відбудеться у Варшаві  

18-22 травня. 

Робочою мовою семінару є англійська  

 

Терміни:   07.02.2020, CEST 23:59 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=vorkshop-z-liderstva-dlya-nuo-2020-

u-varshavi-ngo-leadership-workshop-2020  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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ПРОЄКТ «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ» 

Організатор: Міністерство закордонних справ Норвегії. 

Університет-партнер - Чернігівський національний технологічний 

університет  

 

Адресат: військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, що мають вислугу не менше  

10 років і звільнені у запас протягом 7 років, що передують року участі у 

проєкті. Також учасниками проєкту можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. Участь в проєкті можуть брати 

дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців 

 

Тематика: перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців 

                  та членів їхніх сімей в Україні 

 

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

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

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


НАБІР ДО ПРОГРАМИ “ПРОСТІР МАЙБУТНЬОГО” 

Організатор: наставник для молоді Юрій Трохименко 

 

Адресат: батьки дітей віком від 14 років, які зараз мають обирати свій 

                майбутній шлях 

 

Тематика:  можливість взяти участь у безкоштовній консультації, програма 

                   ―Простір майбутнього‖, яка передбачає допомогу та дієві  

                   поради у виборі професії. Кількість учасників програми  

                   обмежена –  є 10 місць. Курс  консультацій розпочинається  

                   з 10 лютого  

 

Терміни:    09.02.2020 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=nabir-do-prohramy-prostir-majbutnoho  

 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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ВІДКРИТА БАЗА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ МЕДИКІВ 

Організатор:  ГО "M-Gate" 

 

Адресат:        медики всіх спеціальностей 

 

Тематика:      M-gate.org - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та 

інших навчальних програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж 

700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні та доступні для 

українців. База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків інформацію. 

Також є можливості для навчання медиків в Україні та за 

кордоном 

 

Терміни:   постійно  

Детальніше про умови:  https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-

stazhuvan-dlya-medikiv/            та         https://www.m-gate.org/ua/search   

 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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Постійнодіючі грантові програми 

ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ WORLDWIDESTUDIES 

Організатор:  Фонд Віктора Пінчука  

 

Адресат:       громадяни України віком до 35 років  

 

Тематика:   отримання магістерського ступеню у найкращих 

                    університетах світу  

 

Терміни:      з 1 лютого по 15 травня 2020 року 

 

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

https://worldwidestudies.org/


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД КЛИЧКО 

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко   

 

Адресат:     діти шкільного віку, їх батьки, тренери, персонал  дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та інших спортивних закладів, секцій, 

вчителі та адміністративний персонал шкіл, члени місцевих 

громадських організацій   

 

Тематика:    проєкт сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям  

умови для занять спортом та ведення здорового способу життя  

 

Терміни:      протягом року  

 

Детальніше про умови: http://www.klitschkofoundation.org/projects/  

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


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЄКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії   

 

Адресат:   місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно 

                  від громадянства), лікарні, початкові школи, науково 

                  досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації  

 

Тематика:   Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

                    медична допомога 

                    освіта 

                    спорт 

                    допомога  

                    надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

                    суспільний добробут  

                    навколишнє середовище 

Терміни:   до 31.03. кожного року   

 

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

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


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»  

Організатор: ЄС   

 

Адресат:  українські організації у сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та проєктів, що дають можливість  

                   подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися  

                   практичними навичками та вдосконалюватися  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: 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


Постійнодіючі грантові програми 

COSME (COMPETIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) 

Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – 

європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу    

 

Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації, 

установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які 

українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади 

 

Тематика: Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє розвитку малого та 

середнього підприємництва, покращує бізнес-клімат і поширює 

підприємницьку культуру. Програма складається із 25 підпрограм, які 

класифіковано за трьома напрямками:  

     полегшення виходу на зовнішні ринки; 

     поліпшення умов для конкурентоспроможності; 

     формування культури ведення бізнесу 

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

 

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

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


HORIZON 2020 

Організатор: Європейський  Союз  

 

Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства,  

                промислові підприємства  

 

Тематика: Програма зосереджує основне фінансування на 

                  трьох пріоритетних напрямках: передова наука,  

                  лідерство у промисловості, суспільні виклики  

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше про умови: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-

group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-

group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-

group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc   

 

Постійнодіючі грантові програми 



Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ 

Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства  

 

Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг  

                  консультантів з метою допомогти підприємствам  

                  трансформувати їх бізнес   

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Організатор: Національний фонд підтримки демократії   
 

Адресат:        неурядові організації, серед яких можуть бути громадські   

                      організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  
 

Тематика:      пропагувати і захищати права людини та верховенства права; 

                      підтримувати свободу інформації та незалежні ЗМІ; 

                      зміцнювати демократичні ідеї та цінності; 

                      сприяти зростанню відповідальності та прозорості дій влади; 

                      зміцнювати організації громадянського суспільства; 

                      зміцнення демократичного політичного процесу та  

                      демократичних інститутів; 

                      заохочувати громадянську освіту; 

                      підтримувати демократичне розв'язання конфліктів; 

                      зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової економіки 

Терміни:       постійно  
Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en  та  
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048  

http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ - 2020  

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

організаціям, які працюють над проєктами, пов'язаними з медіа  

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/57549/  

https://gurt.org.ua/news/grants/57549/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС проєктІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки    

Адресат:   українські неприбуткові та неурядові організації (громадські 

організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри) 

Тематика: 

       - розвиток громадянського суспільства; 

       - верховенство права та реформа в галузі права; 

       - прозорість органів влади; 

       - громадська підтримка освітніх ініціатив; 

       - вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві; 

       - права людини, у тому числі права меншин, людей з 

         інвалідністю та жінок; 

       - громадянська освіта; 

       - розвиток виборчої системи; 

       - протидія торгівлі людьми 

 

Терміни:  постійно   

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-

grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ SES 

Організатор: громадська організація Німеччини    

 

Адресат:   малі і середні підприємства, органи комунального 

управління, палати і економічні об'єднання, соціальні та медичні 

установи, а також організації, що працюють в сфері освіти і 

підвищення кваліфікації  

 

Тематика: експерти безоплатно передають свої знання та  

підвищують кваліфікацію колег по професії в усьому світі. Вони 

володіють знаннями з більш ніж 50 галузей економіки, крім того 

високою соціальною компетентністю, готовністю пристосуватися  

до місцевих умов, і часто хорошим знанням іноземних мов  

 

Терміни:  постійно  

 

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

http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html
http://www.dzentrum.com.ua/


Постійнодіючі грантові програми 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS  

Організатор: ЄС  

Адресат:  - підприємці-початківці (стаж ведення господарської діяльності до 

3-х років або громадяни, які планують розпочати власний бізнес); 

                 - заклади вищої освіти.   

Тематика: - можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  з метою 

отримання досвіду ведення бізнесу; 

                  -  можливість закладам вдосконалити навички управління  

міжнародними проєктами, покращити організаційний потенціал, відкрити  

нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, 

так і на індивідуальному рівнях для свого закладу та студентів, викладачів і 

працівників, модернізувати освітні програми, запровадити нові методики 

викладання і навчання, запровадити дисципліни англійською та іншими 

іноземними мовам і т.д. 

 

Терміни:  постійно  

Детальніше про умови: http://chamber.cn.ua/ru/services/land  та   

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

та    http://erasmusplus.org.ua/  

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


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК» 

Організатор: Глобальний фонд для жінок 

 

Адресат: жіночі об`єднання, чия діяльність спрямована на поліпшення 

                становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США  

 

Тематика: Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на  

                  загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/  

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

