


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ (NED) 

Організатор: Національний фонд підтримки демократії  

 

Адресат:    громадські організації 

 

Тематика:  cприяння і захист прав людини та верховенства права;           

                   підтримка свободи інформації та незалежних ЗМІ; 

                   зміцнення демократичних ідей та цінностей; 

                   сприяння громадянській освіті; 

                   підтримка вирішення демократичних конфліктів; 

                   зміцнення широкомасштабної ринкової економіки  

 

Терміни: 22.06.2018 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45911/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45911/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ЦЕНТРУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ 

Організатор: Центр політико-правових реформ за сприяння  

                      Європейської Комісії   

 

Адресат:   громадські організації  

 

Тематика: посилення спроможності ОГС у регіонах України впливати  

                  на органи державної влади та місцевого самоврядування,  

                  на їхніх посадових осіб з метою імплементації та прискорення  

                  реформ шляхом участі у розробці політики, її адвокації,  

                  комунікації  

 

Терміни: 18.06.2018 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45880/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45880/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

EEA-GRANTS: КОНКУРС ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
Організатор: Фонд грантів EEA (Європейського економічного простору – 

ЄЕП) та Норвегії для регіонального співробітництва 

 

Адресат:  організації, які мають три партнери у консорціумі, з діяльністю 

                 у різних країнах  

 

Тематика: вирішення спільних європейських проблем шляхом регіонального 

                  транскордонного співробітництва; транснаціональне  

                  співробітництво у формі обміну знаннями, обміну кращими  

                  практиками; розвиток потенціалу у пріоритетних секторах ЄЕП 

                  та Норвегії на 2014-2021 роки 

 

Терміни: 01.07.2018 

 

Детальніше про умови: https://sbiz.club/10048/eea-grants-konkurs-proektiv-regionalnogo-

spivrobitnytstva/  та https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-

Fund-for-Regional-Cooperation   
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА ПРЕМІЯ - 2018 

 

Організатор: Міжнародний центр нових медіа 

 

Адресат:   молодь, соціальні підприємці та стартапери, які реалізують 

                  проекти у сфері цифрових технологій, що мають значний  

                  позитивний вплив на суспільство 

 

Тематика: здобуття Європейської молодіжної премії  

 

Терміни:   15.07.2018 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45697/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45697/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН «CULTURE.WORLD.US» (НІМЕЧЧИНА) 

Організатор: NGO ITTA 

 

Адресат:  молоді люди у віці від 18 до 26 років з Німеччини,  

                 України, Росії та Італії  

 

Тематика: молодіжний обмін з метою підвищення обізнаності  

                  про дискримінацію і пов'язаних з нею правах людини 

 

Терміни: 10.06.2018  

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/trainings/45579/  

http://gurt.org.ua/news/trainings/45579/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ТРЕТІЙ РАУНД МОЛОДІЖНОГО КОНКУРСУ ЕСЕ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКУ ТЕМАТИКУ  

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

                      (Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс (Грузія)  

 

Адресат:   молодь до 30 років з Грузії, Молдови та України  

 

Тематика: будь-яка актуальна тема, що має відношення до Угоди про 

                  асоціацію між їх країнами та ЄС  

 

Терміни: 30.06.2018 

  

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/  

https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ГРАНТІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ 

РІШЕНЬ ВККСУ, ВРП ТА ВИСНОВКІВ ГРД 

Організатор: USAID 

 

Адресат:   українські неурядові організації 

  

Тематика: здійснення громадського моніторингу рішень Вищої  

                  кваліфікаційної комісії суддів України, ухвалених в 2017-2018                         

                  роках в процесі кваліфікаційного оцінювання суддів і кандидатів 

                  на посаду судді, висновків громадської ради доброчесності, а 

                  також рішень Вищої ради правосуддя щодо призначення 

                  кандидатів суддями 

 

Терміни: 22.06.2018 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/45818/  

https://gurt.org.ua/news/grants/45818/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

СЕМІНАР ДЛЯ МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ У НІМЕЧЧИНІ 

 

Організатор: Potsdam Media International  

 

Адресат:  молоді журналісти та редактори у віці від 18 до 26 років  

 

Тематика: семінар присвячено темі «Журналістика та політична  

                  освіта в соціальній мережі»  

 

Терміни: 12.06.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/45678/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/45678/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ЛІДЕРСЬКОМУ 

ФЕМЕНКЕМПІ – 2018 

Організатор: ГО «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» 

 

Адресат:  дівчата 18-22 років з різних регіонів України  

  

Тематика: заплановані тренінги, дискусії та воркшопи: 

                  - права жінок; 

                  - медіаграмотність; 

                  - майстерність фоторепортажу; 

                  - планування та проведення креативних інформаційно- 

                    просвітницьких заходів та інші.  

 

Терміни: 15.06.2018  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/trainings/45661/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/45661/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

TРЕВЕЛ-ГРАНТ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

ІETM SATELLITE MEETING 

Організатор: EEPAP and Mystetsky Arsenal  

 

Адресат:  члени IETM та сторонні учасники, що базуються  

                 в країнах EEPAP 

 

Тематика: можливість отримати тревел-грант для участі у  

                  театральній конференції  

 

Терміни:   10.06.2018  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45872/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45872/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС  ГРАНТІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Організатор: Український жіночий фонд  

 

Адресат:  громадські організації  

 

Тематика: гранти для жіночих і феміністичних громадських організацій  

                 за двома пріоритетними напрямками:  

                 - візуалізація прав жінок, жіночого активізму та жіночого/  

                   феміністичного руху; 

                 - розвиток партнерств між жіночими/феміністичними  

                   організаціями і активістками на місцевому, регіональному  

                   та національному рівнях 

 

Терміни:   05.06.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/competitions/about  
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Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

УКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ“ДЛЯ  ЖІНОК  В  НАУЦІ-2018” 

Організатор: Фонд L‟Oréal та Організація  Об‟єднаних Націй з питань 

                      освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) 

 

Адресат:  жінки, які професійно проводять наукові дослідження у  

                 галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) 

 

Тематика: підтримка та відзнака талановитих жінок – науковців та   

                  заохочення молодих жінок обирати наукові професії та     

                  допомагати їм у їхній кар‟єрі 

 

Детальніше про умови: http://forwomeninscience.in.ua/  

http://forwomeninscience.in.ua/
http://forwomeninscience.in.ua/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 

ЗМІНИ В УКРАЇНІ» (9 ХВИЛЯ) 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою»  

 

Адресат:       неприбуткові організації громадянського суспільства  

 

Тематика:     зростання залучення організацій громадянського суспільства до 

процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади 

щодо секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди 

про асоціацію в таких секторах як правова, конституційна, 

судова та виборча реформи, фінансування політичних партій, 

реформа державного управління, охорона здоров‟я, охорона 

довкілля, енергетика, транспорт, земельна реформа, технічні 

бар‟єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки 

продуктів харчування 

Терміни: 10.08.2018 та 31.01.2019   

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45772/  та  

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336  

http://gurt.org.ua/news/grants/45772/
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ФІНАНСУВАННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ 

ГЕНДЕРНИХ ІНІЦІАТИВ 

Організатор: Асоціація міст України в рамках проекту міжнародної  

                      технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»  

                       (Проект ПРОМІС)  

 

Адресат:   міські ради-члени Асоціації міст України  

 

Тематика: сприяння участі жінок у місцевому економічному розвитку шляхом 

                  реалізації короткострокових ініціатив в містах-членах АМУ у  

                  співпраці органів місцевого самоврядування з неурядовими  

                  організаціями та/або підприємництвом, спрямованих на  

                  досягнення конкретних результатів щодо підвищення активності  

                  жінок в економічному житті громад та/або в процесі прийняття  

                  рішень на місцевому рівні 

Терміни: 08.06.2018 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=amu-v-ramkah-proektu-promis-

oholoshuje-konkurs-na-finansuvannya-korotkostrokovyh-hendernyh-initsiatyv  
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https://www.prostir.ua/?grants=amu-v-ramkah-proektu-promis-oholoshuje-konkurs-na-finansuvannya-korotkostrokovyh-hendernyh-initsiatyv
https://www.prostir.ua/?grants=amu-v-ramkah-proektu-promis-oholoshuje-konkurs-na-finansuvannya-korotkostrokovyh-hendernyh-initsiatyv


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ДІТИ СТВОРЮЮТЬ КРАЇНУ» 

Організатор: ГО «Українські Креативні Реформатори»  

 

Адресат:   діти до 18 років  

 

Тематика: трансформувати свідомість дітей, від мислення  

                  «споживачів» до моделі «творців», які беруть  

                  відповідальність за своє майбутнє і майбутнє своєї країни  

 

Терміни: 01.07.2018 

 

Детальніше про умови:  http://ukrngo.org.ua/project/childrencreatecountry/  

http://ukrngo.org.ua/project/childrencreatecountry/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

 КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА НА 2019 РІК (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Організатор: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій  

                      з громадськістю Чернігівської ОДА 

Адресат:   інститути громадянського суспільства  

Тематика: проекти мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей: 

1.Вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів влади та 

місцевого самоврядування. 

2.Організація процесу інформування жителів області щодо здійснення реформ. 

3.Організація навчальних форумів, семінарів, лекцій, для громадських рад при 

районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад та їх 

структурних підрозділах. 

4.Забезпечення захисту інформаційного простору Чернігівської області. 

5.Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток патріотичного і 

волонтерського рухів на території області, а також заходів, що пропагують ідею 

єдності та цілісності країни. 

6. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам‟яті щодо 

відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, 

які зробили вагомий внесок в історію країни та області. 

7.Популяризація літератури та читання, гуманітарної ролі книги. 

Терміни: 01.08.2018 

Детальніше про умови: http://cg.gov.ua/index.php?id=24028&tp=1  

http://cg.gov.ua/index.php?id=24028&tp=1


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ 

Організатор: Європейська Комісія 

 

Адресат:  будь-яка юридична особа або група юридичних осіб,  

                 створена у країнах-членах ЄС або в країнах, пов'язаних з  

                 дослідженням та інноваційній програмі Horizon 2020  

 

Тематика: розробка інноваційних та стабільних рішень щодо  

                  мобільності для людей похилого віку (65+) 

 

Терміни: 28.02.2019  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ 

УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні 

 

Адресат:  внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської 

                 областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській  

                 області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років 

  

Тематика: підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо 

                  переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема  

                  колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до  

                  уразливих категорій населення 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/  та  

http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zi-

zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya  

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


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ НА НАЙКРАЩИЙ МАТЕРІАЛ ПРО 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ  

Організатор: Association4U під патронатом Віце-прем‟єр- 

міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України  

 

Адресат:   

- журналісти регіональних ЗМІ усіх форм та типів власності (теле- та 

радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа), а також фрілансери, які 

співпрацюють з цими ЗМІ; 

- студенти факультетів журналістики вищих навчальних закладів (очної 

форми навчання) віком до 25 років 

 

Тематика: журналістські публікації на найкраще роз‟яснення положень і  

висвітлення результатів впровадження Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом в регіональних засобах масової інформації 

 

Терміни: 30.09.2018 

Детальніше про умови:  http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-

contest  

http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/203-journ-contest


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

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 соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС ВІД SONY 

Організатор: SONY  

 

Адресат:   молодь віком від 12 до 19 років та студенти, які 

навчаються на денному відділенні фотографії 

 

Тематика: необхідно надати серію знімків (від 5 до 10), кожен знімок 

повинен супроводжуватися коротким описом. Фотографи-

переможці зможуть поїхати в Лондон на церемонію 

нагородження, де й отримають призи    

 

Детальніше про умови: http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-

sony/  

http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/


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: 
https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October%20grants.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October grants.pdf?dl=0


Грантові програми у сфері енергоефективності  

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ОСББ НА 

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ 

Організатор: Східноєвропейський фонд енергоефективності та 

довкілля E5P 

 

Адресат:   українські ОСББ  

 

Тематика: можливість отримання кредиту на утеплення будинку і  

                  отримання 40% компенсації при поверненні кредиту  

 

Терміни: протягом року  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/   

та  http://www.iqenergy.org.ua/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/
http://www.iqenergy.org.ua/


Грантові програми у сфері енергоефективності 

II ЕТАП КОНКУРСУ НА РОЗРОБКУ ПЛАНІВ ДІЙ СТАЛОГО 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ 

 

Організатор: Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та 

підтримки бізнесу» 

 

Адресат:  органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради,  

                 об‟єднані територіальні громади України, які приєдналися,  

                 або мають бажання приєднатися до Європейської ініціативи – 

                 (Covenant of Mayors) – “Угода мерів”, ініційованої Європейською 

                 Комісією від 15.01.2009 року  

 

Тематика: допомога в плануванні політики сталого енергетичного 

                  розвитку та зменшення викидів парникових газів на  

                  території громади не менше ніж на 30% до 2030 року 

 

Терміни: до 16.00 год 15.09.2018 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/competitions/45223/  

http://gurt.org.ua/news/competitions/45223/


Грантові програми у сфері культури 

CREATIVE TWINNING: КОНКУРС ПРОЕКТІВ  

НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРУ 

Організатор: Уряд Королівства Нідерланди  

 

Адресат:    організації, які працюють у сфері креативних індустрій  

 

Тематика:   конкурс для проектів, діяльність яких спрямована на 

сприяння соціальній єдності у країнах, що межуть з ЄС 

 

Терміни:     31.08.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/42853/  

https://gurt.org.ua/news/grants/42853/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf


Грантові програми у сфері культури 

ЧЕТВЕРТИЙ ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС ВІДЕО ДЛЯ МОЛОДИХ  

ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА АМАТОРІВ  

Організатор: Представництво ЄС в Україні  

 

Тематика:   у фокусі цьогорічного конкурсу – теми європейської 

освіти та співпраці між Україною та ЄС 

 

Терміни:     15.07.2018 

 

Детальніше про умови:  http://euroquiz.org.ua/video-contest  

http://euroquiz.org.ua/video-contest
http://euroquiz.org.ua/video-contest
http://euroquiz.org.ua/video-contest


Грантові програми у сфері культури 

ТРЕТІЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ  

CULTURE BRIDGES   

Організатор: Британська Рада в Україні 

 

Адресат:     фахівці та організації культурного сектору з України 

 

Тематика:   конкурс пропонує фінансування для проектів 

міжнародної мобільності, а також для проектів 

національного та міжнародного співробітництва  

 

Терміни:     05.07.2018 та 12.07.2018  

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/45699/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45699/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf


Грантові програми у сфері культури 

Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»  

 

Адресат: громадські організації  

 

Тематика: Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих  

                  суспільних ініціатив шляхом краудфандингу – залучення  

                  коштів від громадян  

 

Терміни: постійно протягом 2018 року. 

               Дата збору заявок – 17.00 останнього робочого дня кожного місяця 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/44448/  

НОВА КРАУДФАНДИНГОВА ІНІЦІАТИВА У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

https://gurt.org.ua/news/grants/44448/


Грантові програми у сфері культури 

КОНКУРС "ADAMI МЕДІА ПРИЗ ЗА КУЛЬТУРНЕ  

РІЗНОМАНІТТЯ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ 2018"  

Організатор: Міністерство закордонних справ Німеччини 

 

Адресат:    телекомпанії, продюсерські компанії, журналісти, режисери, 

продюсери та інші професіонали в галузі медіа  

 

Тематика:   Премія «ADAMI Медіа Приз» присуджується за кращі 

телевізійні програми і фільми, а також онлайн-програми, які 

висвітлюють теми міграції, інтеграції, а також етнічного, 

релігійного та культурного розмаїття  

 

Терміни: 01.10.2018  

 

Детальніше про умови: https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034  

https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034


Грантові програми у сфері культури 

ПРЕМІЇ У ГАЛУЗІ СТАЛОГО ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

Організатор: Skål International  

 

Адресат:    громадські організації, компанії та державні установи 

 

Тематика:   отримання премій за підтримку розвитку сталого та 

відповідального туризму  

 

Терміни: 30.06.2018  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45236/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45236/


Грантові програми у сфері культури 

ПРОГРАМА  КНИЖКОВИХ  ПЕРЕКЛАДІВ 

 
Організатор: Посольство США в Києві  

 

Адресат:     українські неприбуткові та неурядові видавництва, які матимуть 

намір перекласти американські книжки українською мовою  

 

Тематика:   переклад текстів американських авторів, опублікованих 

американськими видавництвами і присвячених темам: 

                    - розвиток громадянського суспільства; 

                    - боротьба з корупцією;  

                    - права людини;  

                    - розширення прав і можливостей жінок;  

                    - американсько-українські відносини;  

                    - література для дітей і підлітків, тощо  

 

Терміни:     двічі на рік: 1–30 квітня та 1–31 серпня 2018 р.  

 

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

grants-uk/  

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/


КОНКУРС КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТІВ  

Організатор: Український культурний фонд (УКФ)  

 

Адресат:  Фонд очікує на заявки від аплікантів з таких секторів культури: 

                 візуальне мистецтво, аудіальне мистецтво, аудіовізуальне  

                 мистецтво, дизайн та мода, перформативне та сценічне  

                 мистецтво, культурна спадщина, література та видавнича  

                 справа, а також культурна та креативна індустрія 

 

Тематика: типи проектів: індивідуальні проекти, проекти національної  

                  співпраці та проекти міжнародної співпраці  

 

Терміни:  02.07.2018  

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/45776/  

Грантові програми у сфері культури 

http://gurt.org.ua/news/grants/45776/


Грантові програми у сфері освіти 

МАЛІ ГРАНТИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ  

Організатор: Посольство США в Україні  

 

Адресат: неприбуткові, неурядові організації та фізичні особи 

 

Тематика: в освітній сфері гранти можна отримати на лекції та 

круглі столи з питань навчальних планів та адміністрування за 

участю американських фахівців, проекти, що підтримують 

впровадження освітніх реформ в Україні. 

Перевагу надаватимуть проектам, зосередженим на вивченні 

англійської мови або на американських студіях, що поєднують 

українську й американську культури 

 

Терміни: 15.06.2018 

 

Детальніше про умови: http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/  

http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/


Грантові програми у сфері освіти 

МІКРО-ГРАНТИ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Організатор: Фундація Спенсера  

 

Адресат: дослідники, які мають науковий ступінь доктора наук або 

                досвід викладацької та науково-дослідної роботи  

 

Тематика: фінансування наукових досліджень, що сприяють 

                  підвищенню рівня освіти в широкій перспективі  

 

Терміни: 01.08.2018 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/45986/  та  

https://spencer.smartsimple.us/s_Login.jsp  

http://gurt.org.ua/news/grants/45986/
https://spencer.smartsimple.us/s_Login.jsp


Грантові програми у сфері підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: підтримка реформ, спрямованих на підвищення  

                  конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища  

                  в країнах Східного партнерства. Зокрема, посилення  

                  інституційної бази, надання державної підтримки  

                  приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін. 

 

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

strategiyi-do-diyi  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi


Грантові програми у сфері підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

та поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 

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

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

метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау 

для розвитку бізнесу 

 

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

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
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http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini


Грантові програми у сфері підприємництва  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

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

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

http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
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Грантові програми у сфері підприємництва  

ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ) 

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк  

 

Адресат: малі та середні підприємства 

 

Тематика: Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої  

зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу приватного 

сектору, зокрема МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних 

ринках. Метою ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді 

поліпшених умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у 

забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання 

адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-

pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
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Грантові програми у сфері підприємництва  

ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

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

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: допомага 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               

 

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

biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС IT-ПРОЕКТІВ 

OPEN DATA CHALLENGE 

Організатор: Open Data Institute (Лондон) 

 

Адресат: розробники, стартапери, дизайнери, дослідники та 

                громадські активісти  

 

Тематика: можливість отримати інвестиції та експертну підтримку 

                  найкращих міжнародних спеціалістів з відкритих даних  

                  для реалізації проекту  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/  та  

https://odc.in.ua/form/   

Грантові програми у сфері підприємництва  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://odc.in.ua/form/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ НА MBA ДЛЯ ЖІНОК (БЕРЛІН) 

 

Організатор: Берлінська школа економіки та права  

 

Адресат:   жінки  

  

Тематика: отримання стипендії на навчання на програмі MBA  

                 

Терміни: 31.07.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/44360/   

https://gurt.org.ua/news/grants/44360/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

МІЖНАРОДНА ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ (IPS) 

ДЛЯ НАВЧАННЯ В БЕРЛІНІ 

 
Організатор: Німецький Бундестаґ спільно з Берлінським Вільним  

                      університетом, Гумбольдт Університетом м. Берлін  

                      та Технічним університетом Берліна   

 

Адресат:   випускники вищих навчальних закладів з країн Центральної, 

Східної та Південно-Східної Європи, Франції, Ізраїля, США та 

арабського світу, які цікавляться політикою  

 

Тематика: отримання Міжнародної парламентської стипендії, яка надає 

можливість протягом 15-тижневого стажування в офісі одного з 

депутатів Бундестаґу ознайомитися з парламентською системою 

та процесами прийняття політичних рішень в Німеччині, а також 

здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності 

 

Терміни:   30.06.2018  

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/44811/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/44811/


ГРАНТ НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ НА КІПРІ 

 

Організатор: Американський університет в Гірне  

 

Адресат:   українці, які відповідають наступним вимогам: 

                  - повна середня освіта; 

                  - володіти англійською мовою не нижче В1 (сертифікат  

                  на день проведення екзамену мати не обов‟язково) 

 

Тематика: можливість отримати 100% покриття вартості навчання  

                  на отримання ступеня бакалавра  

 

Терміни:   20.06.2018 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/45915/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

http://gurt.org.ua/news/grants/45915/


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА В ПОЛЬЩІ  

Організатор: Програма «Міжкультурні комунікації у сфері освіти та праці» 

проводиться в рамках проекту «the Integrated UMCS», який 

фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу із 

Європейського соціального фонду 

 

Адресат:   студенти (які мають ступінь бакалавра або будь-який інший  

                  еквівалентний ступінь), які бажають навчатися англійською 

                  мовою та хочуть здобути ступінь магістра в Польщі  

 

Тематика: навчальна програма базується на чотирьох основних тематичних 

                  блоках: 1) культурологія; 2) взаємозв‟язки між мовою та  

                  культурою; 3) практичне вивчення іноземної мови; 4) підготовка 

                  до написання магістерської дипломної роботи. 

 

Терміни:   01.09.2018 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=mizhkulturni-komunikatsiji-u-sferi-osvity-

ta-pratsi-navchalna-prohrama-v-polschi  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=mizhkulturni-komunikatsiji-u-sferi-osvity-ta-pratsi-navchalna-prohrama-v-polschi
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СТИПЕНДІЯ ГЕЛЬМУТА ШМІДТА НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ  

З ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Організатор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD)  

 

Адресат:   студенти (які мають ступінь бакалавра або будь-який інший  

                  еквівалентний ступінь) 

 

Тематика:  можливість отримати щомісячну стипендію в розмірі 850 євро 

 

Терміни:   31.07.2018 

 

Детальніше про умови:  http://www.gurt.org.ua/news/grants/46031/  

 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46031/


ПРОГРАМА ITEC ВІД ПОСОЛЬСТВА ІНДІЇ 

Організатор: Посольство Республіки Індія в Україні  

 

Адресат:   кандидат може працювати або в державному або  

                  в приватному секторі 

 

Тематика: у рамках програми ITEC (Indian Technical and Economic  

                  Co-operation Programme) індійською стороною на безкоштовній 

                  основі проводяться навчальні курси в Індії 

 

Терміни:   навчальні курси у 2018-2019 рр.  

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-itec-vid-posolstva-indiji
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ В НІМЕЧЧИНІ 

Організатор: GIZ   

 

Адресат: підприємці     

 

Тематика: гранти, тендери, програми бізнес-стажування, проекти 

пільгового кредитування, програми залучення експертів тощо 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr2

9xuG_ZLw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform


Тренінги 

МІЖНАРОДНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ КУРС COMPASS ДЛЯ 

МОЛОДІЖНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЕСТОНІЯ) 

Організатор: НУО «Особливий світ» 

 

Адресат:   соціальні та молодіжні працівники, які займаються залученням 

                  молоді (зокрема з інвалідністю) у соціальні проекти  

 

Тематика:  залучення молоді з обмеженими можливостями у активну  

                   соціальну практику та створення необхідних умов для 

                   виникнення діалогу та взаємодії між звичайною молодіжною  

                   та молодіжною інвалідністю   

 

Терміни:    29.06.2018  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/trainings/45812/  та  

https://compassnarva.blogspot.lt/  

http://www.gurt.org.ua/news/trainings/45812/
https://compassnarva.blogspot.lt/


Тренінги 

ЛІТНЯ ШКОЛА ПРО ПРИНЦИПИ  

ЗЕЛЕНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КАРПАТАХ 

Організатор: Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля     

 

Адресат:   активісти, дослідники, журналісти, політики,  

                  державні службовці, студенти та інші  

 

Тематика:  7-денний тренінг про зелену демократію  

 

Терміни:    15.06.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=zelena-akademiya-litnya-shkola-pro-

pryntsypy-zelenoji-demokratiji-v-karpatah  
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Тренінги 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «ЗНЕВАЖЕНИЙ ГЕНОЦИД» 

Організатор: Український центр вивчення історії Голокосту та  

                      Освітня ініціатива з роботи заради миру  

 

Адресат:  10 учасників – по п„ять з Німеччини та України. 

                  Передбачається пропорційна кількість ромів та  

                  неромів з обох країн  

 

Тематика:  учасники проекту братимуть інтерв‟ю у свідків подій,  

                   відвідають місця масової загибелі ромів та зустрінуться з  

                   місцевими громадськими активістами. За результатами  

                   проекту буде створено відеоролики та тематичну  

                   пересувну виставку. 

   

Терміни:    31.07.2018  

 

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/trainings/45870/  та  

http://www.gurt.org.ua/uploads/news/2018/05/24/announcement_ua_sm.pdf  

http://www.gurt.org.ua/news/trainings/45870/
http://www.gurt.org.ua/uploads/news/2018/05/24/announcement_ua_sm.pdf


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 кожного року 

 

Детальніше про умови: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/ 

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД «МОНСАНТО» 

Організатор: компанія «Монсанто» 

 

Адресат:       громадські організації   

 

Тематика:    - надання базової освітньої підтримки, спрямованої на 

покращення освіти в сільських громадах; 

                     - забезпечення критичних потреб громад за рахунок 

розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до 

чистої води, громадської безпеки 

 

Терміни:      1 січня - 28 лютого  

1 липня - 31 серпня   

 

Детальніше про умови: www.monsantofund.org/grants/international  та 

http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx  

http://www.monsantofund.org/grants/international
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx


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:    проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям  

умови для занять спортом та ведення здорового способу життя  

 

Терміни:      протягом року  

 

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org  

 

http://klitschkofoundation.org/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії   

 

Адресат:   місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно 

                  від громадянства), лікарні, початкові школи, науково 

                  досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації  

 

Тематика:   Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

                    медична допомога 

                    освіта 

                    спорт 

                    допомога  

                    надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

                    суспільний добробут  

                    навколишнє середовище 

Терміни:   до 31.03. кожного року   

 

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

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 в сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість  

                   подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися  

                   практичними навичками та вдосконалюватися  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-

europe/about-creative-europe 



Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ  

СЕКТОРУ (FASEP) 

Організатор: FASEP  

 

Адресат:   домашні господарства та фірми   

 

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)  

або технічної допомоги 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-

doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та http://www.economie.gouv.fr/  

 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://www.economie.gouv.fr/


Постійнодіючі грантові програми 

ІННОВАЦІЙНІ ВАУЧЕРИ  

Організатор: ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр  

                      фінансування трансферу технологій зі зміни клімату  

                      за фінансової підтримки ЄС   

 

Адресат:  українські компанії, що працюють на ринку кліматичних 

                 технологій  

 

Тематика:  Програма Інноваційні Ваучери дозволяє українським 

                   компаніям фінансувати впровадження кліматичних інновацій  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: http://climate.biz/aboutprog/  

http://climate.biz/aboutprog/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАМИ 

«ВІДКРИТІ ДВЕРІ» 

Організатор: конкурс  проводиться в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною 

організацією Пакт  

 

Адресат:   українські організації громадянського суспільства  
 

Тематика: підтримка короткострокових (від одного до дев‟яти місяців) 

ініціатив  українських ОГС, спрямованих на задоволення виникаючих 

потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів 

 

Терміни:   постійно    

 

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

dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij  

 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij


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   

  



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 

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Організатор: Швейцарське бюро співробітництва в Україні  

Адресат: українські неурядові організації з адекватною організаційною 

структурою і належним фінансовим досвідом. Державні органи та 

комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього 

погодження з боку програми. 

Тематика: основні області підтримки малих проектів: 

- здоров‟я; 

- місцеве самоврядування та децентралізація; 

- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП); 

- стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування; 

- соціальні послуги; 

- культурні заходи. 

Терміни: постійно  

Детальніше про умови: 
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-

%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/  та 

https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view  

http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

                      та АТ «Ощадбанк» 

  

Адресат: українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни,  

у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів,  

а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп  

 

Тематика: кредитування соціальних підприємств за низькими 

відсотковими ставками  

 

Терміни:  постійно 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/31960/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31960/


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 МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Організатор: Посольство США  

 

Адресат:  українські неурядові неприбуткові організації   

 

Тематика: програма надає гранти на проекти, які спрямовані  

                  на розвиток та освіту у громадянському суспільстві,  

                  зокрема такі, що сприяють стабільності неурядових 

                  організацій 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/41975/ 



Постійнодіючі грантові програми 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОВНОЇ АБО 

ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії  

  

Адресат:     урядові або місцеві органи влади; НУО 

 

Тематика:   Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних   

                    галузей: 

                   - освіта 

                   - охорона здоров'я 

                   - мир і стабільність 

                   - розвиток демократії і верховенство закону 

                   - економічний розвиток 

                   - екологічно сприятливий розвиток 

                   - інформування громадськості та глобальна освіта 

 

Терміни:    постійно 

Детальніше про умови:  http://vm.ee/ru та http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 

http://vm.ee/ru
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ - 2016 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

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

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31605/


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

УРЯДУ США – «ОСВІТА І КУЛЬТУРА»   

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:  організації, що мають статус неурядових і неприбуткових,  

                 а також фізичні особи  

 

Тематика:  освітні та культурні проекти  

 

Терміни:    15.06.2018  

 

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

programs-grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки    

Адресат:   українські неприбуткові та неурядові організації (громадські 

організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри) 

Тематика: 

       - розвиток громадянського суспільства; 

       - верховенство права та реформа в галузі права; 

       - прозорість органів влади; 

       - громадська підтримка освітніх ініціатив; 

       - вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві; 

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

         інвалідністю та жінок; 

       - громадянська освіта; 

       - розвиток виборчої системи; 

       - протидія торгівлі людьми 

 

Терміни:  постійно   

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

 

Тематика: можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  

                  з метою отримання досвіду ведення бізнесу  

 

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

http://chamber.cn.ua/ru/services/land


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/

