


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  

                      житлово-комунального господарства України 

   

Адресат: органи місцевого самоврядування всіх рівнів 

 

Тематика: відбір, відзначення і поширення кращих практик за темами: 

1. Практики розвитку, засновані на власних стратегіях, проектах та 

ресурсах. 

2. Формування безпечного життєвого середовища. 

3. Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку. 

 

Терміни: 08.10.2018 

 

Детальніше про умови:  https://decentralization.gov.ua/news/8913  

 та    https://decentralization.gov.ua/news/9755  

https://decentralization.gov.ua/news/8913
https://decentralization.gov.ua/news/9755


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС «ОНЛАЙН-СЕРВІСИ: БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» 

Організатор: Українська Фундація Правової Допомоги при підтримці 

програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного  

фонду «Відродження»   

 

Адресат: представники органу місцевого самоврядування / представники 

громадської організації / активні мешканці місцевої громади (які 

співпрацюють з органами місцевого самоврядування, Національною 

поліцією та органами влади) 

 

Тематика: впровадження інформаційних терміналів та мобільного додатку 

«Безпечна громада», що значно спростить комунікацію між громадянами 

та працівниками держустанов 

 

Терміни: 04.10.2018 

 

Детальніше про умови:  https://decentralization.gov.ua/news/9689   

https://decentralization.gov.ua/news/9689


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ НА ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД 

Організатор: Академія розвитку філантропії Польщі  

 

Адресат:    некомерційні і неурядові організації 

 

Тематика:  підтримка розвитку громад та вирішення глобальних викликів 

                  на місцевому рівні 

 

Терміни:    10.10.2018 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/47907/  

https://gurt.org.ua/news/grants/47907/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ ДЛЯ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНІЦІАТИВ 

Організатор: Центр «Жіночі перспективи» 

 

Адресат:  жіночі громадські організації та ініціативи 

 

Тематика:  - підсилення новостворених ГО та ініціативних груп з вразливих груп 

жінок, які стикнулися з множинною дискримінацією (жінки з інвалідністю,  

сільські жінки, внутрішньо-переміщені жінки, постраждалі від гендерно- 

зумовленого насильства, самотні матері, жінки, які постраждали від воєнних 

 дій на сході України, інші дискриміновані групи жінок); 

- збільшення спроможності діючих жіночих громадських організацій  

враховувати інтереси та потреби вразливих груп жінок та розширити свої  

цільові групи; та ін.  

 

Терміни:   15.10.2018  

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/48005/   

https://gurt.org.ua/news/grants/48005/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2019» 

Організатор: Міністерство  освіти і науки України  

 

Адресат:  вчителі з усіх областей України  

 

Тематика: конкурс проводитиметься у номінаціях «Географія», «Захист 

                  Вітчизни», «Французька мова», «Вчитель інклюзивного класу»  

                  та «Основи здоров’я» 

 

Терміни:  15.10.2018 

 

Детальніше про умови: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-

roku/uchitel-roku-2019  

  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2019


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ АКТИВІСТІВ, ЖУРНАЛІСТІВ ТА ПРАВОЗАХИСНИКІВ 

Організатор: Freedom House в Україні  

 

Адресат:  правозахисники, активісти, журналісти та інші учасники 

                 громадянського суспільства в Україні 

 

Тематика: розробка візуальних та комунікаційних матеріалів з метою         

                  підтримки громадянського суспільства в Україні та висвітлення  

                  фактів утисків і переслідувань учасників громадянського  

                  суспільства, які чиняться по країні загалом або в окремих  

                  регіонах  

 

Терміни:  07.10.2018 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/48044/   

https://gurt.org.ua/news/grants/48044/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ АКТИВНОГО СТУДЕНТСТВА 

НА УЧАСТЬ У ШКОЛІ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Організатор: Освітній Дім прав людини в Чернігові в рамках Всеукраїнської 

                      освітньої програми «Розуміємо права людини» за підтримки  

                      Міжнародного фонду «Відродження»  

 

Адресат: студенти вищих навчальних закладів  

 

Тематика: можливість розпочати активну діяльність щодо створення  

                 атмосфери поваги до прав людини в навчальних закладах,  

                 здійснювати  політику відповідно до стандартів прав людини,  

                 удосконалити процедури прийняття рішень, побудувати  

                 ефективне дієве студентське самоврядування, знайти  

                 однодумців, стати частиною команди «Університет – простір  

                 прав людини» та багато іншого. 

Терміни: 10.10.2018 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/48201/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/48201/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Організатор: Українська кліматична мережа  

 

Адресат:  журналісти  

 

Тематика: можливість безкоштовно поїхати на щорічну конференцію 

                 Міжнародних кліматичних переговорів до м. Катовіце (Польща) 

 

Терміни: 30.10.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/competitions/48204/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/48204/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З МІЖНАРОДНОГО  

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА  

Організатор: Міжнародний Комітет Червоного Хреста  

 

Адресат:  вищі навчальні заклади (студенти юридичного факультету)   

 

Тематика: можливість приміряти на себе ролі практикуючих юристів 

                 шляхом вирішення змодельованих ситуацій збройного  

                 конфлікту з метою перевірки їх знань із міжнародного 

                 гуманітарного та міжнародного публічного права, а також  

                 здатності представляти та відстоювати правові позиції різних 

                 суб’єктів перед суддівським журі 

 

Терміни:   до 23:59 14.10.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/competitions/48206/  

https://gurt.org.ua/news/competitions/48206/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ  

РЕКЛАМИ «ІНШИЙ ПОГЛЯД» 

Організатор: Молодіжний центр ефективних комунікацій 

 

Адресат:  школярі, студенти та молодь віком до 30 років 

 

Тематика: залучення до обговорення соціальних проблем молоді з  

                 позицій самої молоді, знайти нестандартні, оригінальні ідеї  

                 для їх вирішення та привернути увагу широкої аудиторії до  

                 найактуальних соціально значущих тем 

 

Терміни:   зареєструватися до 10.11.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/competitions/48412/   

https://gurt.org.ua/news/competitions/48412/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ ІНІЦІАТИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Адресат:  зареєстровані українські неприбуткові організації  

                 громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські  

                 організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові  

                 установи, а також інформаційні агентства) 

 

Тематика: реалізація проектів, які мобілізують суспільство на запобігання 

                  корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів 

                  підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо  

                  запобігання корупції тощо  

 

Терміни: по мірі надходження до 17.06.2019 року. 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/48342/   

https://gurt.org.ua/news/grants/48342/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ «ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  

НЕ ЗАЛИШИТИ НІКОГО ОСТОРОНЬ» 

Організатор: Установи Організації Об’єднаних Націй в Україні, а саме ФАО,  

                      МОМ, ПРООН, Фонд Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і  

                      ООН-Жінки спільно з Міністерством економічного розвитку і  

                      торгівлі України  

  

Адресат: журналісти національних та регіональних ЗМІ в Україні, а також  

                студенти факультетів журналістики, блогерів та фрілансерів  

 

Тематика: конкурс матеріалів у ЗМІ на тему досягнення Цілей сталого  

                  розвитку в Україні 

 

Терміни: 03.12.2018 

 

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-

rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron  

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dlya-zhurnalistiv-tsili-staloho-rozvytku-ne-zalyshyty-nikoho-ostoron


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ОТГ 

Організатор: Проект USAID “Підтримка аграрного і сільського розвитку” 

 

Адресат:  об'єднані територіальні громади, які підписали Протоколи про 

                 наміри з проектом “Агросільрозвиток” 

 

Тематика: розвиток несільськогосподарського бізнесу, аграрної  

                  маркетингової інфраструктури, впровадження  

                  енергоефективних технологій на території ОТГ 

 

Терміни: 28.12.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/45193/   

https://gurt.org.ua/news/grants/45193/


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 

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: підтримка 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  
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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 соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ 

Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та  

                      національний партнер Український жіночий фонд  

 

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

                  досвідом перебування у правозахисному русі не більше 

                  2 років, які мають українське громадянство і наразі  

                  проживають в Україні 

 

Тематика:  підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі 

активісток у національних, регіональних та міжнародних 

заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця 

ініціатива триватиме 2 роки.  

 

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

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


Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: підтримка реформ, спрямованих на підвищення  

                  конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища  

                  в країнах Східного партнерства. Зокрема, посилення  

                  інституційної бази, надання державної підтримки  

                  приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін. 

 

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

strategiyi-do-diyi  
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Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

та поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 

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

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

метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау 

для розвитку бізнесу 

 

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

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

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

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

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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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/programa-initiative-east-v-

ramkah-pvzvt  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN) 

Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва 

 

Адресат: суб'єкти МСБ 

 

Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей 

                 українських підприємств  

               

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

pidpriiemstv-european-enterprise-network-een   

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

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

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: 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  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

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


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 економіки та підприємництва  

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


ІНДЕКС МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

Організатор: Business Community School та Ресурсний Центр Бізнесу в 

рамках Програми “Індекс МСБ України 2018” 

 

Адресат:   підприємці та власники малого бізнесу  

 

Тематика: річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу в  

                  формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг,  

                  консультації з ведення бізнесу. 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6u

OBFAh5w/viewform  

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6uOBFAh5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVnRjwud4eTUfx4yTGg5ujm4e5VyLBR4hdX7psZ6uOBFAh5w/viewform


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 культури та туризму 

ГРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

Організатор: Британська Рада, яка працює у партнерстві з   

                      Європейською мережею національних інститутів  

                      культури (EUNIC) в Україні 

 

Адресат:    фахівці сектору культури та креативних індустрій України 

 

Тематика:   можливість подати заявку на навчальні поїздки, стажування, 

резиденції, програми професійного розвитку або зустрічі з 

партнерами у країнах ЄС та навпаки (тобто, на поїздки з ЄС 

до України) 

 

Терміни:     04.10.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/47720/   

https://www.gurt.org.ua/news/grants/47720/


Грантові програми у сфері культури та туризму 

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 культури та туризму 

Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»  

 

Адресат: громадські організації  

 

Тематика: Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих  

                  суспільних ініціатив шляхом краудфандингу – залучення  

                  коштів від громадян  

 

Терміни: постійно до 31.12.2018 

               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 та туризму 

ФОТОВИСТАВКА «ЛИСТІВКА З СЕЛА 2018» 

Організатор: Центр екологічних ініціатив “Екодія” 

 

Тематика:   фотоконкурс робіт, які присвячені життю в сільській 

місцевості, його перевагам та  проблемам. 

                    Переможці конкурсу отримають гонорари та сертифікати 

                    на навчання у Зеленій Школі 

 

Терміни:     05.11.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/48303/  

https://gurt.org.ua/news/competitions/48303/


Грантові програми у сфері охорони здоров' я  

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд “Крона” 

 

Тематика: Фонд надає індивідуальну допомогу в лікуванні дітям:         

                  з онкогематологічними та рідкісними хворобами; 

                  з нирковою недостатністю, які потребують пересадки нирки; 

                  пацієнтам Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ". 

                  Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити лікування дитини 

за кордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування 

за бюджетні кошти 

 

Терміни: постійно  

 

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

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

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


НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В НОРМАТИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 

Організатор: Ізраїльське агентство міжнародної співпраці в області  

                      розвитку MASHAV 

 

Тематика:  слухачам курсу розкажуть як пришвидшити адаптацію дітей з 

                   особливими освітніми потребами до навчального середовища, 

                   сприяти їхній соціалізації та взаємодії з однолітками.  

                   Навчання проходитиме в Ізраїлі з 2 до 21 грудня 2018 року.          

 

Терміни:   до 10.10.2018 

 

Детальніше про умови:  
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

2018/09/14/65002717.pdf  та   

https://mon.gov.ua/ua/news/startuye-prijom-zayavok-na-kurs-shodo-komfortnogo-navchannya-ditej-z-

osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yakij-prohoditime-v-izrayili 

 

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ THE PROFESSIONAL  

FELLOWS PROGRAM 2018 (США) 

Організатор: Бюро з питань освіти та культури Державного  

                      департаменту США 

 

Адресат:   молоді фахівці, випускники коледжу (еквівалент ступеня 

                  бакалавра або вище), віком від 25 до 35 років, які володіють 

                  англійською мовою  

 

Тематика:  можливість отримати практичний досвід та наочність  

                   роботи в уряді США 

 

Терміни:    05.11.2018 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/47999/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/47999/


КОНКУРС  НА  ЗДОБУТТЯ  ПРЕМІЙ  ІМЕНІ  

ВИДАТНИХ  УЧЕНИХ  УКРАЇНИ 

Організатор: Національна академія наук України  

Адресат:  

- дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх 

постійної роботи; 

- окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних 

закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території 

України; 

- колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії 

роботу та інші.  

 

Тематика: відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, 

здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку 

науки і економіки України 

 

Терміни:  01.11.2018 

Детальніше про умови: https://www.science-community.org/ru/node/194046   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

https://www.science-community.org/ru/node/194046
https://www.science-community.org/ru/node/194046
https://www.science-community.org/ru/node/194046


СТИПЕНДІЇ CHEVENING ДЛЯ НАВЧАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Організатор: Уряд Великобританії 

 

Адресат:   молоді лідери, які мають потенціал в майбутньому впливати на 

                  прийняття  рішень у державі та формувати громадську думку 

 

Тематика: можливість отримання стипендії для навчання у Великобританії 

                 для отримання однорічного магістерського ступіня з будь-якого  

                 предмету в будь-якому британському університеті 

 

Терміни:   06.11.2018 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/47367/   

Грантові програми у сфері освіти, стажування 

http://gurt.org.ua/news/grants/47367/


СТИПЕНДІАЛЬНА  ПРОГРАМА  ОКСФОРДСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

Організатор: Оксфордський університет  

 

Адресат: студенти денної форми навчання 

 

Тематика: можливість отримання стипендії протягом тривалості всієї  

                  програми Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and 

                  Leadership Programme, яка повністю покриває плату за  

                  навчання і всі обов'язкові внески університету 

 

Терміни:   11.01.2019 

 

Детальніше про умови: http://grantist.com/grant/stipendialnaya-programma-oksfordskogo-

universiteta-oxford-weidenfeld-and-hoffmann-scholarships-and-leadership-

programme-2/  

Грантові програми у сфері освіти, стажування 
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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 
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Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ ЗА 

ПРОГРАМОЮ  MBA – SEED GRANT WNISEF 

 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

 

Адресат:   учасники програми MBA 

  

Тематика:  можливість отримання SEED Grant, якщо учасники погоджуються 

повернутися після навчання в Україну, щоб жити та працювати тут 

щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання, вміння та навички 

у трансформацію своєї країни. 

 

Детальніше про умови: http://seedgrant.org/app_process  та http://seedgrant.org/  

http://seedgrant.org/app_process
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/
http://seedgrant.org/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ У 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

9xYuG_ZLw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xYuG_ZLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xYuG_ZLw/viewform


Тренінги  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ  

«РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ» 

Організатор:  Міністерство Молоді та Спорту Украіни, Управління освіти, 

науки та молоді Волинської ОДА 

 

Адресат: молодіжні працівники; фахівці, відповідальні за реалізацію  

                молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях;  

                представники ОТГ, котрі займаються молодіжною роботою  

                та всі зацікавленні в створенні молодіжних центрів 

 

Тематика: популяризація ідеї створення молодіжних центрів в ОТГ 

 

Терміни:  реєстрація триває до 03.10.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/48225/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/48225/


Тренінги  

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ЛІДЕРІВ ГРОМАД В США 

Організатор:  Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) 

                       Державного департаменту США 

 

Адресат: громадські активісти, у віці від 25 до 38 років, які мають два роки 

                досвіду роботи в області розвитку спільнот та високий рівень  

                володіння англійською мовою (усним і письмовим) 

  

Тематика: учасники програми пройдуть в США навчальний курс з 

                 вдосконалення навичок управління та менежменту 

 

Терміни:  31.10.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/48355/   

https://gurt.org.ua/news/trainings/48355/


Тренінги  

ВЕБІНАР «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ  

ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ» 

Організатор:  Центр підтримки бізнесу м. Суми  

 

Адресат: власники бізнесу, ТОП-менеджери, керівники функціональних 

                бізнес-підрозділів, економісти, бухгалтери 

 

Тематика: учасники розглянуть роль управлінського та фінансового обліку 

                 витрат та їх класифікацію; ознайомляться з основними  

                 принципами і методами цінової політики; будуть надані прості і  

                 зручні інструменти для прийняття рішень на основі  

                 маржинального аналізу 

 

Терміни:  онлайн-реєстрація до 10.10.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/48383/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/48383/


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
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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 у сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та 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 У 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 

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  

 

Терміни:  постійно  

 

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/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД ПРООН - 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ  

Організатор: ПРООН за фінансової підтримки Міністерства  

                      закордонних справ Данії 

 

Адресат: організації громадянського суспільства України 

 

Тематика: покращення діалогу між організаціями громадянського  

                  суспільства та органами влади, який можна реалізувати   

                  протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН в  

                  обсязі не більше, ніж 30 тис USD.  

 

Терміни:Проект реалізується  протягом 2017-2022 рр. 

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39123/   

http://gurt.org.ua/news/grants/39123/

