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Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу HOME 

 

Назва проекту / 

програми 
Напрямки проектів 

Апліканти  

(хто може подати 

заявку) 

та мова заявки 

Сума гранту 

Дедлайн 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 

проект 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, БІЗНЕС, МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК 

ПРООН 

Проєкт «Об’єднання 

співвласників будинків для 

впровадження сталих 

енерго-ефективних рішень» 

Проєкти направлені на: 

підвищення енергоефективності 

в багатоквартирних будинках 

(капітальний/поточний ремонт 

покрівлі, утеплення фасаду, 

благоустрій прибудинкової 

території, ремонт системи 

водопостачання/електромережі/

опалення). 

Об’єднання 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків (ОСББ) 

 

Мова заявки:  

Українська 

 

4 млн євро 

 

Постійно діючий 

до 30 вересня 2020 

року 

 

Детальніше тут: 

http://www.ua.undp.org/c

ontent/ukraine/uk/home/p

rojects/home-owners-of-

Ukraine-for-sustainable-

energy-solutions.html 

 

Заявка на участь: 

http://www.houses.in.ua/r

egistration/ 

Програма USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України» (КЕУ)  

Проєкт направлен на  

впровадження діяльності, 

спрямованої на допомогу у 

плануванні, організації 

торгових місій, відвідуванні та 

участі груп підприємств у 

виставках. 

суб’єкти малого і 

середнього 

підприємництва/діючий 

бізнес, організації 

підтримки бізнесу 

До 1 250 000 грн. до 30.09.2020 р. Детальніше тут: 

https://drive.google.com/d

rive/mobile/folders/1mZn

aZBaFC5MulUfZ90wBU

RQsluEjyMPU 

 

Програма USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України» 

Грант для стартапів на стадії 

розширення 

Спрямована на покращення 

розвитку малого та середнього 

бізнесу 

суб`єкти малого і 

середнього 

підприємництва 

Згідно програми 15 липня 2020 року Детальніше тут: 

https://www.prostir.ua/?gr

ants=hrant-dlya-

rozvynenyh-startapiv 

 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.houses.in.ua/registration/
http://www.houses.in.ua/registration/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fmobile%2Ffolders%2F1mZnaZBaFC5MulUfZ90wBURQsluEjyMPU%3Ffbclid%3DIwAR0qhQEneTVDP7JlgRhPxpZAst-8Ks300G5PfyCkR4ZMOtXidm_OSVoMJpw&h=AT0k-dwXLuwj0WgVWIKg7R4LAjGCtA4WIJtjSy_Yz1FzL3ysm0eDndRpvq4IiZSwoIIqyEHcJXB2HD9LyDVWgTk38RL-G90bZ5nAXwMgUeNOtp_C1sQPWqqwTOFR_NmJYjyKpYD9Vgv2EscDRkVP9DP710Jvf09eb3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fmobile%2Ffolders%2F1mZnaZBaFC5MulUfZ90wBURQsluEjyMPU%3Ffbclid%3DIwAR0qhQEneTVDP7JlgRhPxpZAst-8Ks300G5PfyCkR4ZMOtXidm_OSVoMJpw&h=AT0k-dwXLuwj0WgVWIKg7R4LAjGCtA4WIJtjSy_Yz1FzL3ysm0eDndRpvq4IiZSwoIIqyEHcJXB2HD9LyDVWgTk38RL-G90bZ5nAXwMgUeNOtp_C1sQPWqqwTOFR_NmJYjyKpYD9Vgv2EscDRkVP9DP710Jvf09eb3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fmobile%2Ffolders%2F1mZnaZBaFC5MulUfZ90wBURQsluEjyMPU%3Ffbclid%3DIwAR0qhQEneTVDP7JlgRhPxpZAst-8Ks300G5PfyCkR4ZMOtXidm_OSVoMJpw&h=AT0k-dwXLuwj0WgVWIKg7R4LAjGCtA4WIJtjSy_Yz1FzL3ysm0eDndRpvq4IiZSwoIIqyEHcJXB2HD9LyDVWgTk38RL-G90bZ5nAXwMgUeNOtp_C1sQPWqqwTOFR_NmJYjyKpYD9Vgv2EscDRkVP9DP710Jvf09eb3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fmobile%2Ffolders%2F1mZnaZBaFC5MulUfZ90wBURQsluEjyMPU%3Ffbclid%3DIwAR0qhQEneTVDP7JlgRhPxpZAst-8Ks300G5PfyCkR4ZMOtXidm_OSVoMJpw&h=AT0k-dwXLuwj0WgVWIKg7R4LAjGCtA4WIJtjSy_Yz1FzL3ysm0eDndRpvq4IiZSwoIIqyEHcJXB2HD9LyDVWgTk38RL-G90bZ5nAXwMgUeNOtp_C1sQPWqqwTOFR_NmJYjyKpYD9Vgv2EscDRkVP9DP710Jvf09eb3Q
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-dlya-rozvynenyh-startapiv
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-dlya-rozvynenyh-startapiv
https://www.prostir.ua/?grants=hrant-dlya-rozvynenyh-startapiv
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Грантові можливості для 

підприємств, що займаються 

онлайн торгівлею 

продуктами харчування у 

Дніпропетровській і 

Харківській областях за 

ініциативи Програма USAID 

з аграрного і сільського 

розвитку (АГРО) 

Програма спрямована на 

прискорення економічного 

розвитку сільських громад 

України, які потребують 

найбільшої підтримки, шляхом 

покращення управління в 

сільськогосподарському 

секторі, що сприятиме розвитку 

більш продуктивних, сучасних і 

прибуткових мікро-, малих та 

середніх сільськогосподарських 

підприємств (ММСП), які 

успішно інтегруватимуться в 

конкурентні українські та 

міжнародні ринки 

• Українське 

недержавне 

підприємство або 

фізична особа-

підприємець. 

• Відноситься до 

категорії ММСП (мікро, 

малих та середніх 

підприємств). 

• Основним видом 

діяльності є 

виробництво та/або 

онлайн торгівля 

продуктами харчування. 

• Здійснює 

підприємницьку 

діяльність з онлайн 

торгівлі на території 

Дніпропетровської чи 

Харківської областей з 

обов’язковим 

охопленням міст Дніпро 

та Харків у наступних 

ланцюгах доданої 

вартості: молоко, м’ясо, 

овочі, фрукти, ягоди, 

кондитерські вироби, 

аквакультура. 

• Готове 

продемонструвати своє 

лідерство та здатність 

включити малих 

виробників харчових 

продуктів у онлайн 

канали збуту. 

до 8 000 000 грн. 

двом компаніям або 

ФОП 

Дедлайн 18 липня 

2020року 

Детальніше тут: 

https://www.prostir.ua/?gr

ants=hrantovi-

mozhlyvosti-dlya-

pidpryjemstv-scho-

zajmayutsya-onlajn-

torhivleyu-produktamy-

harchuvannya-u-

dnipropetrovskij-i-

harkivskij-

oblastyah&fbclid=IwAR0

3R9cn0-

fsLhRsQAHa83MY_4R7

FuGxfkqS7dGAHFuRBJc

HmcfQGN4dytg 

 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovi-mozhlyvosti-dlya-pidpryjemstv-scho-zajmayutsya-onlajn-torhivleyu-produktamy-harchuvannya-u-dnipropetrovskij-i-harkivskij-oblastyah&fbclid=IwAR03R9cn0-fsLhRsQAHa83MY_4R7FuGxfkqS7dGAHFuRBJcHmcfQGN4dytg
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Міжнародний торговий 

центр (International Trade 

Centre – ITC) 

Допомагти малим і середнім 

виробникам та переробникам 

свіжих фруктів і овочів 

підвищити свою 

конкурентоспроможність, 

інтегрувати в національні та 

глобальні ланцюжки створення 

вартості, відкрити доступ до 

нових ринків, з фокусом на 

ринки ЄС. 

підприємства 

плодоовочевого сектору 

суб`єкти малого і 

середнього 

підприємництва, що 

займаються 

вирощуванням та 

переробкою фруктів, 

овочів, ягід 

Згідно програми Протягом 2020 року Детальніше тут:  

http://tradeproject.com.ua/

ua/ 

 

Європейський Інвестиційний 

Банк Програма “Initiative 

East” в рамках Поглибленої 

та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі 

Програма спрямована на 

розширення доступу до 

фінансування у вигляді 

поліпшених умов 

кредитування; 

Підтримка мікрофінансових 

установ у забезпеченні 

фінансування для місцевих 

мікропідприємств; 

Надання адресної фінансової та 

технічної допомоги 

пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в 

агрохарчовій галузі. 

Малі та середні 

підприємства 

62,74 млн євро Протягом 2020 року Детальніше тут: 

http://www.eu4business.e

u/uk/programme/program

a-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt 

 

Міністерство закордонних 

справ торгівлі та розвитку 

Канади у партнерстві з 

Ізраїльським центром 

міжнародного 

співробітництва MASHAV 

Проєкти, які направлені на 

розвиток ринку, розвиток 

трудових ресурсів, доступ до 

фінансових ринків, 

використання інноваційного 

фонду. 

МСП в аграрній сфері, 

виробники 

плодоовочевої продукції 

та маркетингового 

ланцюга 

До 19 325 100 

канадських доларів. 

до 31.03.2021 р. Детальніше тут: 

https://uhbdp.org/ua/ 

 

http://tradeproject.com.ua/ua/
http://tradeproject.com.ua/ua/
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
https://uhbdp.org/ua/?fbclid=IwAR2ecP6nSY-zqQJ5chA9Gd_9MPzhOaF8WUwEPVzeww6RZA-HCMpM3UcXVQY
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Словацьке агентство з 

міжнародного 

співробітництва та розвитку 

у співпраці з Посольством 

Словацької Республіки в 

Києві 

Проєкти, які спрямовані на  

послуги, розвиток бізнес-

середовища. 

суб’єкти малого і 

середнього 

підприємництва/діючий 

бізнес, організації 

підтримки бізнесу 

(членські бізнес-

асоціації, громадські 

організації, благодійні 

фонди тощо). 

Загальна вартість — 

40 тис. євро. 

Максимальна сума 

безповоротної 

фінансової допомоги 

становить 10 тис. 

євро за проєкт 

до 15.10.2020 р. Детальніше тут: 

https://www.mzv.sk/web/

kyjev-en/slovak-aid 

 

Український фонд стартапів 

(УФС) 

підтримувати інноваційні 

проекти та допомагати 

найталановитішим українським 

підприємцям створювати 

успішні глобальні компанії. 

підтримувати 

Інновації, розвивати 

економіку, створювати 

робочі місця, заохочувати 

підприємництво, збільшувати 

інвестиції, підвищувати 

обізнаність 

українські компанії на 

початкових стадіях 

їхнього розвитку 

25 000 – 75 000 

доларів США 

протягом 2020р. Детальніше тут: 

https://usf.com.ua/ 

 

Грант на підтримку 

дизайнерських інновацій у 

виробництві меблів 

Програма USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України» (КЕУ) 

Проєкти направлені на: 

🔸 підвищення 

конкурентоспроможності 

🔸 покращення ефективності 

малих і середніх підприємств 

(МСП) у меблевому секторі; 

🔸 співпраці між дизайнерами 

меблів/інтер'єрів та 

виробниками меблів; 

🔸 запуску нових, комерційно 

успішних продуктів; 

🔸 збільшення обсягу продажів, 

експорту, інвестицій та 

зайнятості в меблевому секторі. 

 

Потенційні учасники 

повинні бути 

юридичними особами, 

що утворюють 

Консорціум. 

 

Фізичні особи не мають 

права подавати заявку 

 

Мова заявки: 

Англійська та 

українська 

 

Максимальний 

бюджет грантового 

конкурсу 30000 € 

 

17 липня 2020 р. 

 

Детальніше тут:  

 https://drive.google.com/

open?id=11xMPGcOg9F

C5Wh19_M_bB8w6S2Yl

cMKP 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR11PAG0e1p-H0nDIvsdls_Z4n2CRYP3jkCGG_eRveNvDMA8gZbgvnyvMnI
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR11PAG0e1p-H0nDIvsdls_Z4n2CRYP3jkCGG_eRveNvDMA8gZbgvnyvMnI
https://usf.com.ua/
https://drive.google.com/open?id=11xMPGcOg9FC5Wh19_M_bB8w6S2YlcMKP
https://drive.google.com/open?id=11xMPGcOg9FC5Wh19_M_bB8w6S2YlcMKP
https://drive.google.com/open?id=11xMPGcOg9FC5Wh19_M_bB8w6S2YlcMKP
https://drive.google.com/open?id=11xMPGcOg9FC5Wh19_M_bB8w6S2YlcMKP
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Програма "Initiative East" в 

рамках ПВЗВТ (Поглиблена 

та всеохоплююча зони 

вільної торгівлі) 

🔸 Розширення доступу до 

фінансування у вигляді 

поліпшених умов 

кредитування;  

🔸 підтримка мікрофінансових 

установ у забезпеченні 

фінансування для місцевих 

мікропідприємств;  

🔸 надання адресної фінансової 

та технічної допомоги 

пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в 

агрохарчовій галузі." 

 

Малі та середні 

підприємства 

 

Бюджет ЄС  

до 62,74 млн євро 

 

До 2021 року 

 

Детальніше тут: 

http://www.eu4business.e

u/uk/programme/program

a-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt 

 

Програма USAID 

«Конкурентоспроможна 

економіка України»: 

Модифікація – Гранти на 

підтримку МСП, якими 

володіють та керують жінки 

Програма спрямована на 

підвищення продуктивності та 

збільшення виробництва, вихід 

на зовнішні ринки, розширення 

асортименту продукції, 

підвищення ефективності 

бізнесу завдяки запровадженню 

інноваційних та ІТ-рішень 

 

🔸 малі та середні 

підприємства,  

🔸 власниці  

🔸 керівники жінки 

 

від 300 000 грн до  

1 000 000 грн. 

 

До 31 липня 2020 р. 

 

Детальніше тут: 
https://www.prostir.ua/?g
rants=hranty-na-
pidtrymku-msp-yakymy-
volodiyut-ta-keruyut-
zhinky&fbclid=IwAR1iOmR
ctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ
5Hmr8aqNav654fuRbvOOT
FdXh_mlcY 

Програма ЄС COSME —  

«Конкурентоспроможність 

підприємств малого і 

середнього бізнесу» 

(Competiveness of Small and 

Medium Enterprises 

(COSME). 

COSME — одна з ключових 

програм яка  спрямована на 

створення сприятливих умов 

для розвитку малого та 

середнього бізнесу (МСБ) 

▪ вітчизняний малий та 

середній бізнес; 

▪ українські бізнес-

асоціації; 

▪ громадські організації; 

▪ профспілки; 

▪ кластери; 

▪ освітні заклади; 

▪ установи; 

▪ органи державної 

влади; 

▪ агентства 

регіонального 

розвитку. 

бюджетом 2,3 млрд. 

євро 

31.12.2020 Детальніше тут:  

https://eu-ua.org/cosme 

 

 

http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-msp-yakymy-volodiyut-ta-keruyut-zhinky&fbclid=IwAR1iOmRctKG0fAkeDLl6FGGlmnPsQ5Hmr8aqNav654fuRbvOOTFdXh_mlcY
https://eu-ua.org/cosme
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Назва проекту / 

програми 

Напрямки проектів 

 

Апліканти  

(хто може подати 

заявку) 

та мова заявки 

Сума гранту 

Дедлайн 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 

проект 

ЕКОЛОГІЯ,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Фінсько-український 

трастовий фонд 

Енергоефективність, 

відновлювана енергетика, 

альтернативні джерела енергії, 

виробництво енергії з відходів. 

Органи місцевого 

самоврядування, 

лікарні, школи, 

дитсадки, малий та 

середній бізнес  

 

Мова заявки:  

Українська 

 

Загальна вартість – 

6 млн євро.  

Вартість проекту – 

150 тис. євро 

 

До 2021 року 

 

Детальніше тут: 

http://saee.gov.ua/uk/conte

nt/finland-ukraine-trust-

fund 

Грантові та кредитні 

програми: 

«Енергозбереження», 

«Чисте виробництво» 

«Енергозбереження»: об’єкти 

соціальної сфери – школи, 

дитячі садки, лікарні, спортивні 

спорудження (модернізація 

теплових пунктів, заміна вікон, 

дверей тощо).  

«Чисте виробництво»: 

очищення водоканалів, 

реконструкція каналізаційних 

колекторів, утилізація відходів 

промисловості, поводження з 

відходами. 

 

Муніципалітети, 

фінансово спроможні 

громади 

 

Мова заявки: 

Англійська 

 

 

від 100 до 500 тис. 

євро   

 

Постійно 

діюча 

 

Детальніше тут: 

http://www.nefco.org 

Грант Європейського 

Союзу для ОСББ на 

утеплення будинків 

Програма IQ energy призначена 

для підтримки проектів, метою 

яких є підвищення 

енергоефективності житлових 

помешкань 

(капітальний/поточний ремонт 

покрівлі, утеплення фасаду, 

благоустрій прибудинкової 

території, ремонт системи 

водопостачання/електромережі/

опалення). 

Будь-яка фізична особа, 

яка має доступ до 

житлового приміщення 

в Україні та бажає 

поліпшити 

енергоефективність 

цього приміщення, 

може скористатися 

програмою IQ energy 

 

Мова заявки:  

Українська 

 

До 3 000 євро 

 

Постійно 

діюча 

 

Детальніше тут: 

http://www.iqenergy.org.ua 

 

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://www.nefco.org/
http://www.iqenergy.org.ua/
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Програма малих грантів 

в сфері промислового 

забруднення повітря 

Інформаційні кампанії, 

спрямовані: 

🔸 на місцеве населення; 

громадські дискусії в сільській 

та / або міській місцевості; 

переговори з представниками 

місцевого самоврядування, 

державних органів і 

організацій; 

🔸 незалежні і громадські 

експертизи, аналізи, 

дослідження і вимірювання; 

участь у процесах прийняття 

рішень (оцінка впливу на 

навколишнє середовище та 

інше);  

 

 

Усі бажаючі  

 

Мова заявки:  

Російська або 

англійська мова 

 

Від 500 до 2000 євро 

 

До 31.08.2020 

 

Детальніше тут: 

https://www.prostir.ua/ 

Фонд 

Енергоефективності  

Програма ЕНЕРГОДІМ 

Підняти Україну до: 

🔸 європейського рівня 

енергетичної ефективності 

шляхом зменшення рівня 

енергоспоживання; 

🔸 викидів СО2 у житловому 

секторі, та як наслідок - 

зменшення негативного пливу 

на екологію; 

🔸 пом’якшення наслідків 

зміни клімату 

 
ОСББ (Об'єднання 

співвласників 

багатоквартирного 

будинку) 

 

Фонд 

енергоефективності 

компенсує ОСББ від 

40% до 50-70% від 

загальної суми 

витрат на заходи з 

енерго-ефективності 

 

31.12.2023 року 

 

Детальніше тут: 

https://eefund.org.ua/pro

grama-energodim 

Фінансування проєктів 

громадських 

організацій від 

Фінського Фонду 

Місцевого 

Співробітництва 

Підтримка активних 

громадських організацій, що є 

важливими складовими дієвої 

демократії та відкритого 

суспільства. 

🔸 місцевих 

(українських) 

неурядових організацій 

(НУО) 

🔸 наукові та 

дослідницькі інститути, 

🔸 незалежні ЗМІ  

🔸 заклади культури 

 

від 20.000 €  до  

50.000 € 

  

До 27 червня 2020 

року 

Детальніше тут: 
https://finlandabroad.fi/web
/ukr/pidtrimka-miscevih-
gromads-kih-
organizacij?fbclid=IwAR29yg
t1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivb
HWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-
hvKHE 
https://gurt.org.ua/news/gr
ants/58704/ 

https://www.prostir.ua/
http://www.adm-pl.gov.ua/page/proekti-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogi-yaki-realizuyutsya-v-poltavskiy-oblasti
https://eefund.org.ua/programa-energodim
https://eefund.org.ua/programa-energodim
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://finlandabroad.fi/web/ukr/pidtrimka-miscevih-gromads-kih-organizacij?fbclid=IwAR29ygt1eVsIXPq5wv0eRzqFUUdivbHWjurFPvimK7ct4Bie-dJtV-hvKHE
https://gurt.org.ua/news/grants/58704/
https://gurt.org.ua/news/grants/58704/
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ГРАНТИ ДЛЯ 

ПРОЕКТІВ У СФЕРІ 

АГРО, ЕКОЛОГІЇ, 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

за підтримки Deutsche 

Gesellschaft für 

internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH та Міністерство 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України 

Програма дає змогу 

українським підприємцям та 

менеджерам підвищувати 

професійні компетенції у сфері 

ведення бізнесу, а також 

набувати нових компетенцій 

для ведення 

зовнішньоекономічної 

діяльності, встановлювати 

ділові контакти з німецькими та 

іншими іноземними партнерами 

(з огляду на глобальний 

характер Програми), сприяти 

просуванню української 

продукції та послуг на 

міжнародних ринках. 

Суб`єкти малого і 

середнього 

підприємництва / 

діючий бізнес 

Згідно програми 31 грудня 2021 року  Детальніше тут: 
https://bit.ly/2NLgCen 
 

 

 

Спільний проєкт Уряду 

Швеції та Програми 

розвитку ООН 

Проєкт підтримує створення 

багатостороннього партнерства 

на регіональному та місцевому 

рівнях задля вирішення проблем 

сталого розвитку. 

 

Усі бажаючі 

 

545 000 000 дол. 

 

Грудень 2018 – 

липень 2020 

Детальніше тут: 

https://oda.gov.ua//spilnij-

proekt  

Компанія Veolia в 

Україні оголошує 

Конкурс проектів у 

сфері управління 

відходами “Крок за 

кроком до кругової 

економіки: реалістичні 

концепції та бізнес-

моделі для України у 

сфері переробки 

твердих відходів та 

вторинної сировини” 

Veolia є одним з лідерів на 

ринку поводження з відходами у 

всьому світі та в Україні 

зокрема. В Україні Veolia надає 

послуги з вивезення побутових 

відходів, сортування і реалізації 

вторинних ресурсів 

• Підприємці, 

яким потрібен сильний 

партнер для реалізації 

проекту або його 

масштабування 

• Інженери та / або 

менеджери, яким 

потрібна експертна 

та/або фінансова 

підтримка для 

здійснення своїх 

проектів 

• Громадські 

активісти, які хочуть 

перетворити пілотний 

проект або ідею в стійку 

і реальну бізнес-модель і 

які хочуть працювати в 

подальшому в цьому 

проекті 

Перше місце: 100 000 

UAH та відвідування 

подібного бізнесу 

групи Veolia у 

Франції або 

Німеччині 

Друге місце: 60 000 

UAH та безкоштовна 

консультація 

експертів групи 

Veolia 

(відеоконференція і 

письмова оцінка) 

Третє місце: 40 000 

UAH та консультація 

експертів Veolia в 

Україн 

До 31 липня 2020 

року 

Детальніше тут: 

https://docs.google.com/do

cument/d/1DoMzp1CK9zA

qTulKhMhHp8dIB21hy7kv

0X8zEJr1qpc/edit 

 

https://bit.ly/2NLgCen
https://oda.gov.ua/spilnij-proekt
https://oda.gov.ua/spilnij-proekt
https://docs.google.com/document/d/1DoMzp1CK9zAqTulKhMhHp8dIB21hy7kv0X8zEJr1qpc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DoMzp1CK9zAqTulKhMhHp8dIB21hy7kv0X8zEJr1qpc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DoMzp1CK9zAqTulKhMhHp8dIB21hy7kv0X8zEJr1qpc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DoMzp1CK9zAqTulKhMhHp8dIB21hy7kv0X8zEJr1qpc/edit
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Назва проекту / 

програми 

Напрямки проектів 
 

Апліканти  

(хто може подати 

заявку) 

та мова заявки 

Сума гранту 

Дедлайн 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 

проект 

МЕДИЦИНА 

Посольство Японії в 

Україні. Програма 

людської безпеки 

«Кусаноне» 

Проєкти направлені на: розвиток 

організацій (будівництво / 

реконструкція, надання 

медичного /виробничого 

обладнання, утеплення фасадів, 

вікон та дахів, впровадження 

енергоощадних технологій та  

альтернативних видів палива). 

 

🔸 Неурядовим 

організаціям,  

🔸 лікарням,  

🔸 початковим школам, 

🔸 науково- 

дослідним інститутам 

🔸 іншим 

неприбутковим 

організаціям 
 

Мова заявки:  

Українська 

 

До 70 тис дол. США 

 

Щорічно до  

20 березня 

 

Детальніше тут: 

https://www.ua.emb-

japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/hu

mansec/info_u.pdf 

Український фонд 

соціальних інвестицій 

(УФСІ) 

Проєкти направлені на: 

зміцнення центрів первинної 

медичної допомоги шляхом 

сприятливої для пацієнтів та 

енергоефективної реконструкції 

підрозділів ЦПМСД і постачання 

медичного обладнання 

🔸 центр первинної 

медичної допомоги; 

🔸 амбулаторія групової 

практики (вся будівля 

або її частина); 

🔸 амбулаторія 

монопрактики (вся 

будівля або її частина); 

🔸 пункт здоров’я 

 

До 300 000 євро 

 

Загальний бюджет  

 14,45 млн. євро 

 

        дата реалізації 

2020-2023 рр. 

 

Детальніше тут: 

https://usif.ua/news/184 

 

https://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://usif.ua/news/184
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Назва проекту / 

програми 

Напрямки проектів 

 

Апліканти  

(хто може подати 

заявку) 

та мова заявки 

Сума гранту 

Дедлайн 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 

проект 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Фонд Кличко 

Програма: «Клич 

друзів – граймо 

разом!», «Посилка 

успіху» 

Проєкти направлені на:   
 

розвиток спортивної 

інфраструктури (закупівля 

спортивного обладнання, 

інвентарю, встановлення 

спортивних майданчиків). 

 

Керівники спортивних 

секцій, ГО, школи 

 

Мова заявки:  

Українська 

 

В залежності від 

умов програм 

 

Упродовж року 

оголошуються 

конкурси 

 

Детальніше тут: 

http://www.klitschkofoundati

on.org/ 

Міжнародний 

Вишеградський фонд 

малі та середні гранти 

Напрямки проєктних пропозицій: 

🔸 культурна співпраця; 

🔸 освіта;  

🔸 туризм; 

🔸 наукові та молодіжні обміни;  

🔸 транскордонна співпраця. 

 

🔸 Організацій 

громадянського 

суспільства (ОГС),  

🔸 освітні організації,  

🔸 культурні рганізації,   

🔸 дослідницькі і 

наукові установи 

 

Мова заявки: 

Англійська 

 

 

Малі – до 6000  EUR, 

 

Станд.–від 6000EUR  

Постійно діючі: 

 

Малі гранти : 

1 березня, 1 червня, 

1 вересня, 1 грудня; 

 

Стандартні гранти: 

гранти – 15 березня 

та 15 вересня 

 

Детальніше тут: 

https://s3.eu-central-

1.amazonaws.com/uploads.m

angoweb.org/shared-

prod/visegradfund.org/uploa

ds/2018/08/Grant-

Guidelines-1.pdf 

Бібліотека року 

Конкурс «Творчий 

злет: молодий 

бібліотекар року» 

Програма спрямована на 

підвищення соціального статусу 

та престижу професії 

бібліотечного фахівця серед 

молоді та в суспільстві,виявлення 

та підтримку яскравих,різнобічно 

розвинених особистостей, які 

прагнуть до самореалізації та 

саморозвитку в бібліотечній 

галузі; стимулювання творчої 

ініціативи та розвитку 

професійної компетентності 

молодих спеціалістів 

молоді бібліотечні 

фахівці віком до 35 

років, які мають стаж 

роботи у бібліотеці не 

менше 1 року. 

Переможець 

Конкурсу 

нагороджується 

відзнаками та 

подарунками. 

1 Вересня 2020 Детальніше тут: 

https://bit.ly/2R9sQPY 

 

Онлайн заявка: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB

9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrM

VHDFtcSSdzBxbkg/viewfor

m 

 

http://www.klitschkofoundation.org/
http://www.klitschkofoundation.org/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/08/Grant-Guidelines-1.pdf
https://bit.ly/2R9sQPY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2HspluyB9xttpH8yhH_Gti5gIiwzRrMVHDFtcSSdzBxbkg/viewform
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Програма підтримки 

українських студій 

імені І. Лисяка-

Рудницького 

Ппідтримка проєктів, які 

спрямовані на актуалізацію 

досліджень та видань з 

українських студій; 

посилення української тематики 

у публічному просторі; 

промоція України та її 

культурного спадку 

організації 

зареєстровані 

закордоном 

Від 10 тис. євро або 

300 тис. грн. 

14 липня (23.59) Детальніше тут:  

https://ui.org.ua/lysiak_rudny

tsky_ukr 

 

Конкурсу «Вікі 

любить Землю» 

міжнародний конкурс 

фотографій пам’яток 

природи 

Проект спрямований на 

поповнення Інтернет-проєктів, 

що підтримуються Фондом 

Вікімедіа, фотографіями 

пам’яток природи і об’єктів 

природно-заповідного фонду, що 

перебувають на території 

України; 

створення фотографій 

якнайбільшої кількості пам’яток 

природи і об’єктів природно-

заповідного фонду на території 

України та надання доступу до 

них усім зацікавленим особам 

для поширення під вільною 

ліцензією; 

сприяння охороні навколишнього 

природного середовища 

Конкурсантами можуть 

бути будь-які громадяни 

України, іноземці та 

особи без громадянства, 

які погоджуються зі 

змістом цього 

регламенту. 

Згідно умов конкурсу по 31 липня 2020 

року включно за 

київським літнім 

часом 

Детальніше тут:   

http://wikilovesearth.org.ua/r

ules/ 

 

 

Креативна Європа Проєкти спрямовані на:  

🔸 навчання, 

🔸 проведення фестивалів,  

🔸 проведення хакатонів, 

🔸 брейн-рингів,  

🔸 програми обміну досвідом. 

Програма для вас, якщо 

ви працюєте у сфері 

культури, мистецтва, 

кінематографу тощо 

 

Мова заявки: 

Англійська 

 

14.7 млн. 

 

Постійно діюча  

До 01.01.2027 р. 

 

Детальніше тут: 

https://creativeeurope.in.ua/ 

 

https://ui.org.ua/lysiak_rudnytsky_ukr?fbclid=IwAR327nrJ1X6jZLBIJV9LYOtOEds-jJlDs79tafiBuO__EDfxLllIQSJ7CLA
https://ui.org.ua/lysiak_rudnytsky_ukr?fbclid=IwAR327nrJ1X6jZLBIJV9LYOtOEds-jJlDs79tafiBuO__EDfxLllIQSJ7CLA
http://wikilovesearth.org.ua/rules/
http://wikilovesearth.org.ua/rules/
https://creativeeurope.in.ua/
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Конкурс кращих 

онлайн практик в 

області громадянської 

освіти 

Повышение устойчивости и 

улучшение качества проектов и 

программ в области гражданского 

образования через обмен опытом 

внедрения инструментов онлайн- 

и дистанционного обучения. 

представники 

організацій 

громадянського 

суспільства (НГО, 

асоціацій, фондів, 

некомерційних установ), 

державних і академічних 

організацій, установ 

формальної та 

неформальної освіти 

За всі витрати несуть 

організатори 

програми 

до 15 вересня 2020 

р. 

Детальніше тут:  
http://cew.eence.eu/2020/06/

12/konkurs-luchshih-onlajn-

praktik-v-oblasti-

grazhdanskogo-

obrazovanija/?fbclid=IwAR1

b2-0h_Ad0gXMlC-

86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4

o1Ophqe6guSa2F8y6Do 

 

 

“Активна Громада” та 

екозахисна ініціатива 

Ecofriendly Ukraine 

Программа спрямована на 

сприяння екорозвитку ваших міст 

та громад. 

вирішення проблеми екології – 

забруднення навколишнього 

середовища, вимирання цілих 

видів тварин та рослин, зникнення 

річок тощо. 

Усі бажаючі набір еко-продукції 

від Ecofriendly 

Ukraine та футболки 

від “Активної 

Громади”.  

Найкращі роботи 

будуть опубліковані 

на сайті Інституту 

“Республіка”, в газеті 

“Наші Вісті” та на 

сторінці Ecofriendly 

Ukraine. 

 

До 20 червня 2020 

року 

Детальніше тут:  

https://www.prostir.ua/?grant

s=konkurs-dlya-

ekoaktyvnyh-hromadyan-

istoriya-ekorozvytku-mojeji-

hromady 

http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
http://cew.eence.eu/2020/06/12/konkurs-luchshih-onlajn-praktik-v-oblasti-grazhdanskogo-obrazovanija/?fbclid=IwAR1b2-0h_Ad0gXMlC-86Unjb7x48GWI_3IgzGQv4o1Ophqe6guSa2F8y6Do
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-ekoaktyvnyh-hromadyan-istoriya-ekorozvytku-mojeji-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-ekoaktyvnyh-hromadyan-istoriya-ekorozvytku-mojeji-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-ekoaktyvnyh-hromadyan-istoriya-ekorozvytku-mojeji-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-ekoaktyvnyh-hromadyan-istoriya-ekorozvytku-mojeji-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-ekoaktyvnyh-hromadyan-istoriya-ekorozvytku-mojeji-hromady
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Щорічному 

Всеукраїнському 

конкурсі 

журналістських робіт 

«Реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади». 

Програма спрямована на 

впровадження реформи 

децентралізації на місцях. 

Життя у об’єднаних 

територіальних громадах до та 

після об’єднання. 

Співробітництво територіальних 

громад задля добробуту 

населення. 

Історії успіху та цікаві підходи, 

запроваджені у громадах, які 

довели свою ефективність: 

взаємодія між владою та 

громадою, покращення якості 

надання освітніх послуг, 

формування безпечного, 

комфортного та привабливого 

життєвого середовища та інші. 

Кращі практики громад у протидії 

COVID-19 та подолання наслідків 

пандемії. 

Усі бажаючі 

 

грошові премії, 

відзнаки від перших 

осіб Міністерства та 

можливість взяти 

участь у 

міжнародному заході 

ПРИЗОВИЙ ФОНД  

І премія – 20 000 грн 

ІІ премія – 15 000 грн 

ІІІ премія – 10 000 

грн. 

До 30 вересня 2020 

року 

Детальніше тут:   
https://www.prostir.ua/?gran
ts=konkurs-materialiv-pro-
detsentralizatsiyu-2020 
 

 

Представництво 

Європейського Союзу 

в Україні оголошує 

конкурс — “Механізм 

розвитку 

громадянського 

суспільства України: 

підвищення ролі 

громадянського 

суспільства для 

кращого врядування, 

прав людини та 

культури” 

Сприяти сталому розвитку та 

покращенню екологічного 

менеджменту в Україні з 

урахуванням “Зеленої угоди” ЄС 

Посилити консультативні та 

моніторингові ролі аналітичних 

центрів в імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

🔸 Усі бажаючі За всі витрати несуть 

організатори 

програми 

14 серпня 2020 року 

до 15:00 (за 

брюсельським 

часом) та 16:00 (за 

київським часом). 

 

 

Детальніше тут: 
https://www.prostir.ua/?grant

s=prohrama-dlya-

vidviduvachiv-evropejskoho-

soyuzu-2021-the-european-

union-visitors-program 

 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-materialiv-pro-detsentralizatsiyu-2020
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-materialiv-pro-detsentralizatsiyu-2020
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-materialiv-pro-detsentralizatsiyu-2020
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-dlya-vidviduvachiv-evropejskoho-soyuzu-2021-the-european-union-visitors-program
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-dlya-vidviduvachiv-evropejskoho-soyuzu-2021-the-european-union-visitors-program
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-dlya-vidviduvachiv-evropejskoho-soyuzu-2021-the-european-union-visitors-program
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-dlya-vidviduvachiv-evropejskoho-soyuzu-2021-the-european-union-visitors-program
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-dlya-vidviduvachiv-evropejskoho-soyuzu-2021-the-european-union-visitors-program
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Посольство Франції в 

Україні організовує 

конкурс стажування у 

Франції для молодих 

українських науковців. 

Стипендії призначені для 

наукового стажування 
• 🔸 бути громадянином 

України, 

• 🔸 від дати захисту 

дисертації має пройти 

менше  ніж 5 років, 

• 🔸 кандидат потребує 

дослідження та/чи тісної 

співпраці з 

французькою 

лабораторією. 

 

🔸 стипендія у 

розмірі 1704€/місяць, 

🔸 допомога з 

пошуком житла, 

🔸 страхування 

Campus France на 

період стажування, 

🔸 підтримка Campus 

France в адмін. 

процедурах, 

🔸 не потрібно 

оформлювати візу 

при наявності 

біометричного 

паспорту, 

🔸 витрати на 

транспорт не 

покриваються за 

рахунок стипендії. 

Середина червня 

2020 року 

Детальніше тут:  
https://institutfrancais-

ukraine.com/etudier/bourses/

bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1

xZCC589uhuEB1fElLnAbBe

9Jeyma_V5yRf0c41utx-

CbxkVjM 

 

Конкурс спільних 

українсько-

австрійських науково-

дослідних проєктів на 

2021-2022 роки за 

підтримки МОН 

України, Федеральне 

Міністерство науки, 

досліджень і 

економіки Республіки 

Австрія та Австрійське 

Агентство 

міжнародного 

співробітництва в 

галузі освіти та 

досліджень. 

 Програма призначена на 

покращення необхідних заходів 

для захисту науково-технічних та 

промислових цінностей, які їм 

належать, а також прав 

інтелектуальної власності. 

🔸 науково-

дослідницькі груп   

🔸 закладів вищої 

освіти,  

🔸 наукових установ  

🔸 підприємств 

    Для перебування 

в Австрії до 14 діб в 

межах затверджених 

проєктів сплачуєтся 

100 євро на добу 

(проживання та 

добові). 

    Для перебування 

від 15 діб до 3 

місяців максимум – 

1500 євро на місяць.  

    Українська 

сторона оплачує 

українським 

дослідникам проїзд 

Україна-Австрія-

Україна та медичне 

страхування. 

30 травня 2020 року Детальніше тут:  
https://mon.gov.ua/ua/news/s

tartuvav-konkurs-

ukrayinsko-avstrijskih-

naukovih-proyektiv-na-2021-

2022-roki-zayavki-

prijmayut-do-27-kvitnya 

 

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3irmRWk1xZCC589uhuEB1fElLnAbBe9Jeyma_V5yRf0c41utx-CbxkVjM
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya
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НАЦІОНАЛЬНА 

ВЧИТЕЛЬСЬКА 

ПРЕМІЯ GLOBAL 

TEACHER PRIZE 

UKRAINE 2020 

Премія покликана відзначити 

досягнення вчителя не лише щодо 

своїх учнів, а й щодо суспільства, 

та підкреслити важливість 

педагогів в Україні 

 

🔸 вчителі України 

  

До 250 000 гривень 

1 серпня 2020 року Детальніше тут:  
https://globalteacherprize.org

.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspa

E2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-

1Gq5dhMb7SK972fTJ1omO

ofWzaU 

 

Всеукраїнський 

конкурс «Творчий 

злет: молодий 

бібліотекар року» у 

2020 р. 

Программа спрямована на 

підвищення соціального статусу 

та престижу професії 

бібліотечного фахівця серед 

молоді та в суспільстві в цілому; 

виявлення та підтримка яскравих, 

різнобічно розвинених 

особистостей, які прагнуть до 

самореалізації та саморозвитку в 

бібліотечній галузі; 

стимулювання творчої ініціативи 

та розвитку професійної 

компетентності молодих 

спеціалістів. 

молоді бібліотечні 

фахівці віком до 35 років, 

які мають стаж роботи у 

бібліотеці не менше 1 

року 

Переможець 

Конкурсу 

нагороджується 

відзнаками та 

подарунками 

  

Постійно діюча до 

2021 року 

Детальніше тут:  
https://ula.org.ua/257-

konkursi/konkurs-tvorchyi-

zlet-molodyi-bibliotekar-

roku-2014/4542-

polozhennia-pro-

vseukrainskyi-konkurs-

tvorchyi-zlet-molodyi-

bibliotekar-roku-2020-r 

 

Конкурсна програма 

«Стипендії» від 

Українського 

культурного фонду  

 

Програма спрямована 

стимулювати мережування, 

включаючи обмін досвідом, 

знаннями та навичками, які можна 

забезпечити за допомоги грошової 

підтримки стипендіатів 

 

   культурні оператори 

    митці 

    студенти профільних 

ВНЗ 

    благодійні організації 

    культурними 

операторами 

 

Бюджет програми на 

2020 рік – 800 тис. 

грн. 

Мінімальна сума 

стипендії: 20 тис. 

грн. 

 

Максимальна сума 

стипендії (не може 

бути збільшена): 100 

тис. грн. 

 

Діюча впродовж 

2020 року 

 

Детальніше тут:  

https://ucf.in.ua/m_programs/

5e675826173ea2596c6ab4e2  

https://globalteacherprize.org.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspaE2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-1Gq5dhMb7SK972fTJ1omOofWzaU
https://globalteacherprize.org.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspaE2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-1Gq5dhMb7SK972fTJ1omOofWzaU
https://globalteacherprize.org.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspaE2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-1Gq5dhMb7SK972fTJ1omOofWzaU
https://globalteacherprize.org.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspaE2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-1Gq5dhMb7SK972fTJ1omOofWzaU
https://globalteacherprize.org.ua/?fbclid=IwAR02IBtyspaE2k-XjTFIfXMnCwc5lLA-1Gq5dhMb7SK972fTJ1omOofWzaU
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ula.org.ua/257-konkursi/konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2014/4542-polozhennia-pro-vseukrainskyi-konkurs-tvorchyi-zlet-molodyi-bibliotekar-roku-2020-r
https://ucf.in.ua/m_programs/5e675826173ea2596c6ab4e2
https://ucf.in.ua/m_programs/5e675826173ea2596c6ab4e2
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Літня резиденція від  
Siena Art Institute 

(HOUSE OF EUROPE) 

Програма  дає змогу митцям та 

авторам жити в Сієні протягом 

місяця, безперешкодно працюючи 

над своїм(-и) незалежним(-и) 

проєктом(-ами) та відкрити для 

себе нове середовище та 

спілкуватися з місцевою громадою 

 

🔸 митці   

🔸 письменники усіх 

напрямків,  

🔸 виробники відео 2-D 

та 3-D,   

🔸 поети,   

🔸 автори художньої і 

науково-популярної 

літератури   

🔸 документалістики 

-Приватну студію від 

Сієнського інституту 

мистецтв (Siena Art 

Institute), в 

історичній частині 

Сієни (Тоскана, 

Італія) — на чотири 

тижні; 

 

-квартиру з однією 

спальною кімнатою 

(з 2-им ліжком) у 

центрі Сієни на 1 

місяць; 

 

-компенсацію за 

авіапереліт з країни 

проживання в Італію 

та в зворотному 

напрямку. 

 

30 вересня 2020 о 

24:00 (опівніч) за 

італійським часом 

 

Детальніше тут :  
https://houseofeurope.org.ua
/opportunity/31 
 

Грант національного 

фонду підтримки 

демократії (NED)  

Програма спрямована на 
підтримку недержавних 

організації, що працюють у різних 

країнах, працюють за благо 

демократичних цілей та з 

демократичними інститутами 

 

🔸 громадянські 

організації,  

🔸 асоціації 

🔸 Незалежні медіа-

ресурси 

 

50 000 доларів 

США на 12 місяців. 

 

        19 червня  2020 

року  

 

Детальніше тут:  
https://www.ned.org/apply-

forgrant/ru/?fbclid=IwAR2U

OHpTtsmwvgDKHvO8vqDl

2Mo77GPuy6bHr_Dj_-

5QnM7aD6tmKndb0Mk 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

конкурс студентських 

робіт «Культурна 

дипломатія в Україні: 

минуле, теперішнє, 

майбутнє» від 

культурної дипломатії 

в Україні БО 

“Українське 

фулбрайтівське коло” 

та Програма імені 

Фулбрайта в Україні 

Проєкт спрямований активізувати 

науковий інтерес до проблем 

культурної дипломатії в Україні; 

сприяти розвитку культурних 

взаємин між Україною, зокрема 

творчою громадою молоді, та 

іншими країнами; 

популяризувати український 

культурний продукт; 

стимулювати і підтримувати 

талановиту молодь 

🔸 Адміністратори 

закладів вищої освіти,  

🔸 студенти різного фаху 

🔸 викладачі, 

🔸 аспіранти та їхніх 

керівники 

Цінні призи та 

сертифікат 

 

        до 15 червня 

2021 року 

 

Детальніше тут: 

http://www.fulbrightcircle.or

g.ua/archives/815 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/31
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/31
https://www.ned.org/apply-forgrant/ru/?fbclid=IwAR2UOHpTtsmwvgDKHvO8vqDl2Mo77GPuy6bHr_Dj_-5QnM7aD6tmKndb0Mk
https://www.ned.org/apply-forgrant/ru/?fbclid=IwAR2UOHpTtsmwvgDKHvO8vqDl2Mo77GPuy6bHr_Dj_-5QnM7aD6tmKndb0Mk
https://www.ned.org/apply-forgrant/ru/?fbclid=IwAR2UOHpTtsmwvgDKHvO8vqDl2Mo77GPuy6bHr_Dj_-5QnM7aD6tmKndb0Mk
https://www.ned.org/apply-forgrant/ru/?fbclid=IwAR2UOHpTtsmwvgDKHvO8vqDl2Mo77GPuy6bHr_Dj_-5QnM7aD6tmKndb0Mk
https://www.ned.org/apply-forgrant/ru/?fbclid=IwAR2UOHpTtsmwvgDKHvO8vqDl2Mo77GPuy6bHr_Dj_-5QnM7aD6tmKndb0Mk
http://www.fulbrightcircle.org.ua/archives/815
http://www.fulbrightcircle.org.ua/archives/815
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П’ятимісячна 

навчальна поїздка до 

Німеччини для 

молодих вчених та 

активістів 

Напрямок проєкта -посилити 

практичне поведінку і 

усвідомлення людьми 

відповідальності за загальний 

добробут. 

🔸 молоді вчені  

(25-38 р.); 

🔸 громадські активісти 

у сфері політичної 

екології; 

🔸 громадські активісти 

розслідувальної 

журналістики про 

довкілля та сталого 

розвитку 
 

Обов’язкова умова - 

володіння англійською 

чи німецькою мовами 

 

В залежності від 

умов програм 

 

        щороку  

до 1 липня та 1 

січня 

 

Детальніше тут: 

http://bit.ly/35YjStS 

Посольство Японії в 

Україні 

Програма направлена на 

покращення: 

🔹 медичної допомоги 

🔹 освіти 

🔹 спорту 

🔹 допомога бідному прошарку 

населення, 

🔹 суспільний добробут 

🔹 навколишнє середовище 

🔸 неурядовим  

організаціям, 

🔸 лікарням, 

🔸 початковим школам, 

🔸 науково 

досліджувальним 

інститутам 

🔸 неприбутковим  

організаціям 

 

10 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Детальніше тут: 

www.ua.emb-japan.go.jp 

 

3-й конкурсний 

набір в рамках 

Програми Польща-

Білорусь-Україна 

2014-2020 малих 

проєктів в рамках 

тематичної мети 

«СПАДЩИНА». 

Напрямок проєктів: 

 

🔹 Підтримка місцевої 

культури і збереження історичної 

спадщини; 

🔹 Просування і збереження   

природної спадщини 

 

 

🔸 Усі бажаючі 

 

Мова заявки:  

Англійська та 

українська 

Загальний бюджет: 

1 224 000 EUR 

 

Сума малого 

гранту від 20 000 до 

60 000  

 

EUR 

 

 

         22 жовтня 2020 

року 

 

Детальніше тут: 

https://www.pbu2020.eu/ua/n

ews/1279 

https://bit.ly/35YjStS
http://www.ua.emb-japan.go.jp/
https://www.pbu2020.eu/ua/news/1279
https://www.pbu2020.eu/ua/news/1279
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СТИПЕНДІЯ НА 5-ти 

місячне стажування в 

Австрії для митців зі 

сфери візуального та 

медіамистецтва, арт-

критики та кураторів 

від  Künstlerhaus 

Büchsenhausen  

Програма спрямована на:  

🔹 роботу з молоддю, 

🔹 розвиток лідерських якостей,  

🔹 антікоррупційні заходи, 

🔹 створення потенціалу для 

ОГО; 

🔹 розробка програмних 

документів, 

🔹 навчально матеріалів і 

електронних інструментів для 

поліпшення управління 

🔸 Професіонали у 

сфері візуального чи 

медіамистецтва 

🔸 Арт-критики та 

теоретики мистецтва 

🔸 Куратори 

- 3700 евро на весь 

період;  

- квартира для 

проживання і роботи; 

- покриття 

транспортних витрат. 

 

5 жовтня 2020 р. - 

12 червня 2021 р. 

 

 

Детальніше тут: 

https://www.buchsenhausen.

at/fellowsh…/call-for-

application/ 

 

Конкурс «Фонду 

розвитку українських 

ЗМІ» за підтримки 

посольства США 

Конкурс спрямован на підтримку 

вільних і незалежних ЗМІ в 

Україні та допомогу українським 

журналістам, медіа-організаціям 

і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, 

пов’язаними з медіа 

 

Незалежні засоби масової 

інформації (друковані, 

радіо, телевізійні та 

електронні) 

 

Мінімальна сума 

гранту: від 15000 до 

25000 дол.. 

 

Максимальна сума 

гранту: 50000 дол.. 

 

Постійно діюча 

 

Детальніше тут: 

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

education-culture-uk/media-

development-fund-uk/ 

 

Гранти на культурні 

проекти для міст від 

Українського 

культурного фонду 

(УКФ) 

Програма сприяє промоції та 

розвитку культури в рамках 

реформи децентралізації з 

урахуванням спроможності 

територіальної громади, потреб й 

інтересів членів цієї громади 

 

Усі бажаючі та органи 

місцевого 

самоврядування 

 

40 млн гривень 

 

15 січня 2020 - 2021 

 

Детальніше тут: 

https://bit.ly/2C50CxG 

 

https://www.buchsenhausen.at/fellowsh…/call-for-application/
https://www.buchsenhausen.at/fellowsh…/call-for-application/
https://www.buchsenhausen.at/fellowsh…/call-for-application/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bit.ly/2C50CxG
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Конкурс на здобуття 

П’ятої Всесвітньої 

премії з Хімічного 

лізингу від Організації 

Об’єднаних Націй з 

промислового 

розвитку (UNIDO) 

Програма спрямована на 

визнання досвіду, інноваційних 

підходів та ідей, пов’язаних з 

хімічним лізингом та схожими 

бізнес-моделями, в основі яких 

лежить ефективне управління 

хімічними речовинами. 

 

🔹 Усі бажаючі 

Грошова винагорода 

для переможців 

Премію спільно 

організовують 

UNIDO, уряди 

Австрії, Німеччини, 

Швейцарії та 

Європейська 

асоціація 

дистриб’юторів 

хімічних речовин. 

Визнання 

міжнародним 

співтовариством 

 

до 30 травня 

щороку 

 

Детальніше тут: 

www.chemicalleasing.org. 

 

Гранти на Україно-

німецькі культурні 

проекти від УКФ 

(Українсько 

культурного фонду) 

Програма спрямована на 

посилення підтримки молодих 

митців та мисткинь, організацій 

та культурних операторів у 

сферах культури та мистецтва, 

спільний пошук відповідей на 

виклики сучасного світу через 

підтримку культурного діалогу 

та створення спільних 

культурно-мистецьких продуктів 

 

🔹 Усі бажаючі 

 

10 млн гривень 

 

15 січня 2020-2021 

 

Детальніше тут: 

https://bit.ly/2NLJqCO 

 

http://www.chemicalleasing.org/
https://bit.ly/2NLJqCO
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Назва проекту / 

програми 

Напрямки проектів 

 

Апліканти (хто може 

подати заявку) та 

мова заявки 

Сума гранту 

Дедлайн 

(кінцевий 

термін подачі 

проектів) 

Детальніше про 

проект 

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ІСАР Єднання Платформа 

"Маркетплейс" Агентства 

США з міжнародного 

розвитку 

Проєкти направлені на: 

навчання, розвиток професійної 

кваліфікації організацій 

громадянського суспільства. 

 

Офіційно зареєстровані 

громадські організації і 

благодійні 

організації/фонди, які 

мають статус 

неприбуткових; 

ініціативні групи громадян, 

які відповідним чином 

обґрунтують потребу в 

організаційному розвитку 

 

Мова заявки: 

Українська 

 

В залежності від 

умов програм 

 

Постійно діюча 

 

Детальніше тут: 

http://cd-

platform.org/publications/12

84-granti-z-organizatsijnogo-

rozvitku-ogs 

 

Організація Пакт в рамках 

проекту «Жінки України: 

залучені, спроможні, 

незламні», який 

впроваджується за 

підтримки Міністерства 

закордонних справ Канади 

Програма спрямована на: 
1.Профілактика насильства 

щодо жінок та послуги жінкам, 

постраждалим від насильства 

на рівні громади; 

2.Покращення доступу до 

соціальних, медичних, освітніх 

та адміністративних послуг для 

цільових груп; 

3.Посилення економічної 

безпеки цільових груп; 

4.Подолання ґендерних 

стереотипів та формування 

ґендерно чутливих соціальних 

норм. 

українські організації, які 

працюють у сфері захисту 

прав жінок (жіночі 

організації) 

Максимальне 

фінансування 

кожної окремої 

заявки не має 

перевищувати 

суму 180 000,00 

(сто вісімдесят 

тисяч) гривень. 

30 вересня 2020 р. 

до 18:00 за 

київським часом 

Детальніше тут:  

https://www.science-

community.org/ru/node/2101

32 

 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://www.science-community.org/ru/node/210132
https://www.science-community.org/ru/node/210132
https://www.science-community.org/ru/node/210132
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Конкурс про впровадження 

стратегічних планів ОТГ 

щодо охорони довкілля від  
Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Програма спрямована на 

надання допомоги у 

впровадженні реформи 

місцевого самоврядування в 

Україні шляхом сприяння 

практичній реалізації 

довгострокових / 

середньострокових 

стратегічних планів розвитку 

ОТГ щодо охорони довкілля, 

які було затверджено радами 

відповідних громад 

🔹  громадські 

організації,  

🔹  громадські спілки, 

органи самоорганізації  

🔹  населення (ОСНи)  

🔹  благодійні фонди, 

які мають щонайменше 

трирічний досвід 

практичної роботи у сфері 

місцевого розвитку 

(зокрема, розробки та 

впровадження стратегічних 

планів розвитку ОТГ) та / 

або охорони довкілля, а 

також досвід розробки та 

впровадження 

стратегічного плану у 

громаді, на території якої 

передбачається 

здійснювати проєктну 

діяльність. 

Загальний бюджет 

конкурсу – 1 300 

000 гривень. 

 

Оптимальний 

розмір гранту – 

250 000-320 000 

гривень. 

До 28 липня 2020 Детальніше тут: 

https://www.irf.ua/contest/ko

nkurs-pro-vprovadzhennya-

strategichnyh-planiv-otg-

shhodo-ohorony-dovkillya/ 

 

Міжнародний фонд 

“Відродження” оголосив 

постійно діючий Конкурс 

“Людяність і 

взаємодопомога” завдяки 
фінансовій підтримці 

Європейського Союзу та 

Фундацій відкритого 

суспільства 

підтримка громадських 

ініціатив, які спрямовані на 

посилення солідарності, 

самозарадності та 

взаємодопомоги в українському 

суспільстві під час пандемії 

COVID-19 

🔹 громадські організації,  

🔹 громадські спілки,   

🔹 благодійні фонди 

Максимальна 

сума гранту 

збільшилась з 50 

тисяч гривень до 

200 тисяч гривень. 

Середня сума 

гранту буде в 

межах 100-120 

тисяч гривень 

До 31 грудня  

2020 року  

Детальніше тут:  
https://www.irf.ua/contest/ko

nkurs-grantiv-dlya-protydiyi-

koronavirusu-lyudyanist-i-

vzayemodopomoga/ 

 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-pro-vprovadzhennya-strategichnyh-planiv-otg-shhodo-ohorony-dovkillya/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-pro-vprovadzhennya-strategichnyh-planiv-otg-shhodo-ohorony-dovkillya/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-pro-vprovadzhennya-strategichnyh-planiv-otg-shhodo-ohorony-dovkillya/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-pro-vprovadzhennya-strategichnyh-planiv-otg-shhodo-ohorony-dovkillya/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
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Global Innovation Fund 2020 

(Глобальний інноваційний 

фонд (далі – ГІФ) 

Проєкти направлені на 

підтримку інноваційних 

способів вирішення глобальних 

проблем розвитку, з акцентом 

на бідні та вразливі прошарки 

суспільства. 

Соціальні і комерційні 

підприємства, 

некомерційні організації, 

державні установи й 

дослідники, які працюють 

у відповідних секторах 

економіки 

 

Мова заявки: 

Українська, англійська 

 

Сума від 50 тис. 

до 15 млн. дол. 

 

Постійно діюча 

 

Детальніше тут: 

https://www.globalinnovatio

n.fund/ 
 
Подати заяву: 

https://www.globalinnovatio

n.fund/apply/about/ 

 

Словацкое агентство по 

развитию международного 

сотрудничества 

приглашает ученых и 

преподавателей УИПА 

принять участие в конкурсе 

малых грантов 

Конкурс направлен 

непосредственно на небольшие 

проекты, которые представляют 

собой более гибкую, 

оперативную и эффективную 

финансовую поддержку 

развивающихся стран. 

🔹 Студенти ВУЗів  

10 000 EUR за 

проект. 

 До 15 жовтня 

2020 року 

Детальніше тут:  
http://www.uipa.edu.ua/ru/6
16-2011-12-09-21-57-
12/mozhlivosti/7178-konkurs-
grantov-ot-posolstva-slovakii-
v-ukraine 
 

https://www.globalinnovation.fund/
https://www.globalinnovation.fund/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
http://www.uipa.edu.ua/ru/616-2011-12-09-21-57-12/mozhlivosti/7178-konkurs-grantov-ot-posolstva-slovakii-v-ukraine
http://www.uipa.edu.ua/ru/616-2011-12-09-21-57-12/mozhlivosti/7178-konkurs-grantov-ot-posolstva-slovakii-v-ukraine
http://www.uipa.edu.ua/ru/616-2011-12-09-21-57-12/mozhlivosti/7178-konkurs-grantov-ot-posolstva-slovakii-v-ukraine
http://www.uipa.edu.ua/ru/616-2011-12-09-21-57-12/mozhlivosti/7178-konkurs-grantov-ot-posolstva-slovakii-v-ukraine
http://www.uipa.edu.ua/ru/616-2011-12-09-21-57-12/mozhlivosti/7178-konkurs-grantov-ot-posolstva-slovakii-v-ukraine
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ГРАНТ «Технології для 

служб швидкого 

реагування»  за підтримки 

дослідницьких центрів 

Японії або Кореї. 

У рамках проекту буде: 

🔸 розроблено комплексне 

рішення для аварийних 

ситуацій з декількома 

беспілотниками з перевіреними 

на практиці процедурами. 

🔸 розроблені технології, які 

дозволяють просто та 

автономно управляти 

парковими безпілотними 

летальними апаратами, 

оснащеними різними 

корисними навантажувачами, 

для забезпечення можливих 

ситуацій на високих рівнях; та 

програми підвищення 

кваліфікації для агентств 

першої реабілітації та 

операторів безпілотних 

літальних апаратів для 

використання цих технологій 

 

🔹 Усі бажаючі 

 

До 7 млн. євро 

 

27 серпня 2020 

року 

 

Детальніше тут: 

https://ec.europa.eu/info/fund

ing-

tenders/opportunities/portal/s

creen/opportunities/topic-

details/su-drs02-2018-2019-

2020;freeTextSearchKeywor

d=;typeCodes=1;statusCodes

=31094501,31094502;progra

mCode=H2020;programDivi

sionCode=31048010;focusAr

eaCode=null;crossCuttingPri

orityCode=null;callCode=De

fault;sortQuery=openingDate

;orderBy=asc;onlyTenders=f

alse;topicListKey=topicSearc

hTablePageState?fbclid=IwA

R06W_KUkuaSMUqWE6rc

Kb5wM9mAaBvwNVlVQiR

LxrQy4ojGVgnYIi4d2r0 

 

Загальний конкурс від 

фонда сприяння демократії 

Посольства США 

Конкурс спрямований на: 

🔸 демократичні перетворення в 

Україні; 

🔸 розвиток громадянського 

суспільства; 

🔸 верховенство права та 

реформа в галузі права; 

🔸 прозорість органів влади 

🔸 громадська підтримка 

освітніх ініціатив; 

🔸 вирішення конфліктів, 

зміцнення довіри та миру у 

суспільстві; 

🔸 права людей з інвалідністю, 

🔸 права жінок; 

🔸 громадянська освіта; 

🔸 розвиток виборчої системи; 

🔸 протидія торгівлі людьми; 

 

🔹 громадські організації;  

🔹 громадські асоціації;    

🔹 благодійні фонди ; 

🔹 аналітичні центри. 

 

від 5 000 дол. до 

24 000 дол. 

Максимальна 

сума проекту 

складає 50000 дол. 

 

Постійно діюча 

 

Детальніше тут:  
https://ua.usembassy.gov/ru/s

itemap-ru/ 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-drs02-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState?fbclid=IwAR06W_KUkuaSMUqWE6rcKb5wM9mAaBvwNVlVQiRLxrQy4ojGVgnYIi4d2r0
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Конкурс проектів для 

протидії викликам  

COVID-19 — від 

Посольства Великої 

Британії 

Програма спрямована  

на  пропозиції в сфері боротьби 

з корупцією, пов’язаною з 

COVID-19 на місцевому рівні, 

боротьби з дезінформацією та 

підтримки малого та середнього 

бізнесу в контексті COVID-19. 

 

🔹 Усі бажаючі 

  

Фінансування 

проєктів до 15 000 

фунтів стерлінгів. 

 
До 17.00 

(київський час)  

15 червня 2020 

року.. 

 

Детальніше тут:  
https://www.gov.uk/governm
ent/news/the-british-
embassy-kyiv-call-for-project-
proposals 
 

ООН оголошує ГРАНТ 

ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

СУДОВИХ ПОСЛУГ 

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

Програма спрямована надати 

інформацію про конкурс 

грантів за напрямом 

верховенство права та доступ 

до правосуддя для неурядових 

організацій, які здійснюють 

діяльність на території України, 

який проводиться Програмою 

ООН із відновлення та 

розбудови миру, та пояснити 

процедуру подачі проєктних 

пропозицій 

 

🔹 Громадські 

  🔹 благодійні організації 

 

В залежності від 

умов програм 

 

до 18:00 31 травня 

2020 року 

Детальніше тут:  
https://www.ua.undp.org/con

tent/ukraine/uk/home/recover

y-and-peacebuilding/grant-

opportunities-UN-RPP/UN-

RPP-grant-to-raise-public-

awareness-about-legal-

services.html?fbclid=IwAR3f

xU4Hi-

xWQ_mIe8CRn4wt5FdbdmS

Sq9K5MO_aR-

3Gl7P_hmjnnjUXEFg 

 

Конкурс секторально-

цільових грантів від Pact, 

що фінансується 

Агентством США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) та реалізується 

Міжнародною організацією 

Пакт 

Програма спрямована на 

підвищення обізнаності та рівня 

участі громадян у громадській 

діяльності на національному, 

регіональному та місцевому 

рівнях 

 

🔹 Усі бажаючі 

 

 

 

Мова: 

українською або 

англійською мовами 

 

До 50 000 дол. 

 

До 31 грудня 2020 

року  

Детальніше тут: 

https://www.prostir.ua/?grant

s=konkurs-sektoralno-

tsilovyh-hrantiv-vid-pact-

tryvae&fbclid=IwAR0BjcWI

kDSU_NL2mCKun-ohYw6-

dvlgN3s49ZmaIrfYsNAZpu_

KBGx0YeQ 

 

ПОСОЛЬСТВО 

СЛОВАЦЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ В КИЄВІ 

оголошує КОНКУРС 

МАЛИХ ГРАНТІВ 2020 

ДЛЯ УКРАЇНИ 

Проекти повинні бути пов’язані 

з галузями якісної освіти, 

хорошого здоров’я, належного 

врядування (Good governance) 

та розбудови громадянського 

суспільства, продовольчою 

безпекою та сільським 

господарством, 

інфраструктурою та сталим 

використанням природних 

ресурсів, підтримкою створення 

ринкового середовища. 

 

🔹 для зареєстрованих 

юридичних осіб: 

НУО, 

🔹 некомерційні суб’єкти 

та місцева влада 

 

До 40 000 EUR 

 

До 15 жовтня 

2020 року. 

Детальніше тут: 

https://www.mzv.sk/web/kyj

ev-en/slovak-

aid?fbclid=IwAR1iqHcWr--

L_4QRn-

Haiv15qfVoNxvdl3hPqnf33u

G9NZvRyIpsfiInmlQ 
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EU4Business 

Європейський фонд для 

Південно-Східної Європи 

(EFSE) 

Сприяння економічному 

розвитку та процвітанню 

шляхом додаткового сталого 

фінансування насамперед 

мікро- та малих підприємств 

(ММП) та приватних 

господарств через відповідні 

місцеві фінансові установи 

українські компанії на 

початкових стадіях їхнього 

розвитку 

5,1 млн євро 2009 - 2021 Детальніше тут: 

http://www.eu4business.eu/u

k/programme/yevropeyskyy-

fond-dlya-pivdenno-

shidnoyi-yevropy-efse 

 

Конкурс для регіональних 

креативних хабів та 

культурних організацій – 

House of Europe 

Програма спрямована на 

підтримку та прискорення 

розвитку місцевих підприємців 

та стартапів у креативних 

індустріях через теоретичне та 

практичне навчання, доступ до 

українських мереж та мереж у 

ЄС. 

■ креативні хаби, 

■  приватні культурні 

організації, 

■  громадські організації, 

■  культурні організації, що 

отримують фінансування 

від держави. 

В залежності від 

умов програм 

понеділок 2 

грудня 2019, 15:00 

за київським 

часом. 

Детальніше тут:  
https://www.science-

community.org/ru/node/2093

67?fbclid=IwAR2vcTYBgk

NOHDUAerRzjhTltUJXLc-

B4bPEreVRI6MT0fHsCdtW

O_ZYifQ 

 

Гранти для партнерів 

Програми «Активні 

громадяни» на підтримку 

проєктів соціальної дії що 

співфінансується 

Британською Радою та 

Європейським Союзом в 

рамках проєкту «Зміцнення 

міжсекторальної співпраці 

для соціальної 

згуртованості (SC3)» 

Програма спрямована на 

підтримку проєктів, що 

направлені на подолання та 

пом’якшення наслідків та 

протидію поширенню пандемії 

COVID-19. 

Всі громади України В залежності від 

умов програм 

з 19 травня до 

15:00 01 липня 

2020 р. 

Детальніше тут: 

https://www.science-

community.org/ru/node/2146

40 

а також: 

 britishcouncil.org.ua 
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