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Грантові програми у 

сфері соціального

розвитку та 

демократичних ініціатив
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Грантові програми у 

сфері економіки та 

підприємництва 

26

Грантові програми у 

сфері науки, 

інновацій,                           

ІТ-технологій 
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туризму
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здоров'я 
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Грантові програми у 

сфері екології та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища
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Грантові програми

у сфері

агропромислового

розвитку

57

Грантові програми у 

сфері освіти, 

стажування

69

Постійнодіючі

грантові програми



КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ ГО, ЩО 

ПРАЦЮЮТЬ З ВПО 

ТА ГРОМАДАМИ

Завданнями грантової програми є:

- посилити спроможність ОГС реагувати

на виклики у роботі з потребами ВПО та

громад, що їх приймають;

- підтримати відновлення діяльності

релокованого малого та мікробізнесу;

- стимулювати соціальну реінтеграцію ВПО.

Мінімальний розмір гранту: 400 000 грн.

Максимальний розмір гранту: 800 000 грн

ОГС, а саме: благодійні організації

(непідприємницькі товариства, установи,

фонди тощо), громадські об’єднання

(громадські організації, громадські спілки) та

інші юридичні особи, що зареєстровані в

Україні та мають статус

неприбуткової організації

Дедлайн: 23.03.2023 (23:59)

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/84508/

https://www.facebook.com/UASupportCSO/


НОВИЙ ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС «ФОНД 

СТІЙКОСТІ ТА 

СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ»

Конкурс передбачає надання грантів на

ініціативи на місцевому, регіональному та

національному рівнях. Ці ініціативи та

відповідна діяльність посилюватимуть роль

громадянського суспільства у впливі на

державні суб’єкти та органи влади з питань,

пов’язаних з правами людини, рівністю,

соціальною інтеграцією, місцевим

управлінням та участю в демократичних

процесах.

Максимальна сума фінансування

становить до 100 000 фунтів стерлінгів

Місцеві дієві ОГС; новостворені ОГС;

волонтерські організації та спільноти;

громадські організації, які запропонують

проекти в консорціумах, партнерствах або

групах

Дедлайн: 16.03.2023 року

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=novyj-

hrantovyj-konkurs-fond-stijkosti-ta-staloho-

rozvytku-z-mozhlyvistyu-finansuvannya

https://www.prostir.ua/?grants=novyj-hrantovyj-konkurs-fond-stijkosti-ta-staloho-rozvytku-z-mozhlyvistyu-finansuvannya


КОНКУРС ПРОЕКТІВ НА 

ПІДТРИМКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОАЛІЦІЙ МІСЦЕВИХ 

ЖІНОЧИХ 

ПРАВОЗАХИСНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ВІД ПАКТУ

Пакт підтримає проекти місцевих жіночих

правозахисних організацій, спрямовані на:

-покращення доступу до психосоціальних,

медичних, адміністративних послуг, правової та

інших видів допомоги для внутрішньо

переміщених жінок і жінок у приймаючих

громадах;

-розширення економічних прав і можливостей

та фінансової безпеки жінок завдяки розвитку

жіночого підприємництва та підвищення

можливостей працевлаштування;

-сприяння соціальній згуртованості між

внутрішньо переміщеними жінками і жінками у

приймаючих громадах.

Максимальне фінансування кожного проекту не

має перевищувати суму 20 000 CAD

Коаліції місцевих жіночих

правозахисних організацій зі всієї України

Дедлайн: 20.03.2023 (до 18:00 год.)

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

projektiv-na-pidtrymku-diyalnosti-koalitsij-

mistsevyh-zhinochyh-pravozahysnyh-

orhanizatsij-vid-paktu

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-projektiv-na-pidtrymku-diyalnosti-koalitsij-mistsevyh-zhinochyh-pravozahysnyh-orhanizatsij-vid-paktu


УКРАЇНСЬКА 

ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З 

ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ В 

КОНКУРСІ «ВОЄННІ 

ЗЛОЧИНИ ТА МЕДІА»

Програма «Права людини в дії» пов’язана

з потребами в захисті прав цивільних осіб

в Україні, поглибленням моніторингу

порушень, пов’язаних з наслідками

активних бойових дій, розширенням

окупованих територій, спровокованими

збройною агресією російської федерації.

Бюджет програми: 2 190 000 грн

Офіційно зареєстрована

неприбуткова або благодійна організація, яка

має статус юридичної особи на

території України

Дедлайн: 14.03.2023

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/84752/

https://gurt.org.ua/news/grants/84752/


GERMAN MARSHALL 

FUND OF THE UNITED 

STATES – ОГОЛОШЕННЯ 

ПРО ПРИЙОМ ЗАЯВОК 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТІВ

Це можливість взяти участь у конкурсі

проектів за наступною тематикою:

1.Негайні проекти: бюджет до $25 000;

тривалість 3-12 місяців.

2.Відновлення та розвиток спроможностей

громадських організацій: бюджет до $25 000;

тривалість 3-12 місяців.

3.Відновлення та розвиток спроможностей

громадських організацій на звільнених

територіях: бюджет до $25 000; тривалість

3-12 місяців.

4.Підтримка медіа: бюджет до $25 000;

тривалість 3-12 місяців.

5.Підтримка освітніх проектів, молодіжних

організацій та громадських ініціатив з відбудови

України: бюджет до $25 000; тривалість

3-12 місяців

Громадські організації та незалежні

медіа

Дедлайн:  31.12.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=german-

marshall-fund-of-the-united-states-

oholoshennya-pro-pryjom-zayavok-dlya-

realizatsiji-projektiv

https://www.prostir.ua/?grants=german-marshall-fund-of-the-united-states-oholoshennya-pro-pryjom-zayavok-dlya-realizatsiji-projektiv


ФОНД ABILIS 

НАДАСТЬ ГРАНТОВУ 

ПІДТРИМКУ 

ОРГАНІЗАЦІЯМ ОСІБ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ 

В УКРАЇНІ

Мета Фонду - підтримка діяльності

організацій осіб з інвалідністю, сприяння

захисту прав людини, рівності та можливостей

до незалежного життя в країнах,

що розвиваються.

Розмір грантів: короткостроковий до 5000 евро

(до 6 міс.) та довгостроковий до 10000 євро

(до 8 міс). Гранти надаватимуться у рамках

тематичної програми «Резильєнтність осіб з

інвалідністю в умовах кризи»

Організації осіб з інвалідністю

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/84650/

https://gurt.org.ua/news/grants/84048/


КЕШ-ГРАНТИ 

ДЛЯ  ВПО

Це можливість отримати підтримку в

межах проекту «Екстрена допомога,

стійкість і захист людей, постраждалих від

конфлікту в Україні» в еквіваленті 20 євро на

1 члена родини

Домогосподарства, які мають наступні

категорії вразливості:

- особи з інвалідністю першої чи другої групи;

- самотні особи похилого віку 60+;

- багатодітні родини (з трьома і більше 

неповнолітніми дітьми);

- одинокі батьки/опікуни (з неповнолітніми 

дітьми);

- вагітні жінки; мами з дітьми до 2-х років;

- важкохворі

Дедлайн: до вичерпання грантового

фонду

Детальніше

https://to4ka.fun/bf-karitas-kiiv-

rozpochinaie-novij-naprjam-dopomogi-

kesh-granti-dlja-vpo-v-ekvivalenti-20-ievro-

na-1-chlena-rodini/

https://to4ka.fun/bf-karitas-kiiv-rozpochinaie-novij-naprjam-dopomogi-kesh-granti-dlja-vpo-v-ekvivalenti-20-ievro-na-1-chlena-rodini/


ГРАНТИ  НА 

РОЗВИТОК  ОГС 

В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ КРИЗИ

Мета програми - надати фінансову

підтримку ОГС, які опинилися в скрутній

ситуації через повномасштабну агресію за

наступними напрямками:

-підвищення стійкості ОГС – забезпечення

тренінгів та психосоціальна підтримка

для ОГС;

-робота з вразливими та ізольованими

групами.

Максимальна сума гранту: 10 000 фунтів

стерлінгів

Організації громадянського суспільства

Дедлайн: до кінця 2023

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/80370/

https://gurt.org.ua/news/grants/80370/


ПРОГРАМА USAID 

«СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

ДЛЯ ВСІХ» 

ОГОЛОШУЄ РІЧНУ 

ГРАНТОВУ 

ПРОГРАМУ

Програма спрямована на зміцнення

системи юстиції та її послуг, а також

залучення громадянського суспільства

до розробки дієвих рішень правових проблем і

задоволення потреб українців у

справедливості.

Планується надати до 15 грантів на загальну

суму приблизно 20 000 000 грн. Сума кожного

гранту становитиме від 500 000 грн. до 6 000

000 грн. Тривалість впровадження грантових

проектів не може перевищувати 12 місяців

Організації громадянського суспільства

Дедлайн: 01.04.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-

usaid-spravedlyvist-dlya-vsih-oholoshuje-

richnu-hrantovu-prohramu

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


ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА 

У СФЕРІ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Мета програми - отримання грантового

фінансування від Програми «Підтримка

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні

«ВзаємоДія!». Проект передбачає подання

заявок на реалізацію проектів, які розширюють

громадську підтримку та залученість до

антикорупційної діяльності, а також

підвищують прозорість і підзвітність роботи

органів влади під час війни, у перехідний та

післявоєнний періоди

Зареєстровані українські неприбуткові

організації громадянського суспільства

(громадські спілки, волонтерські організації,

благодійні фонди, аналітичні центри, наукові

установи, а також інформаційні агентства)

Дедлайн:  30.06.2023

Детальніше

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

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


КОНКУРС НА 

ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ 

В РАМКАХ ПРОЕКТУ 

USAID «РОЗБУДОВА 

СТІЙКОЇ СИСТЕМИ 

ГРОМАДСЬКОГО 

ЗДОРОВ’Я»

Метою конкурсу є підтримка програм

громадського здоров`я на рівні громад,

розвиток спроможностей закладів первинної

медичної допомоги та організацій

громадянського суспільства.

Максимальна сума гранту — до 150 тис. дол.

США

Офіційно зареєстровані неурядові

організації, незареєстровані групи та

неофіційні громадські ініціативи з усіх регіонів

України у партнерстві з зареєстрованими

неурядовими організаціями.

Заклади первинної медичної допомоги –

комунальні некомерційні підприємства

Дедлайн:  30.09.2023   

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-

otrymannya-hrantiv-v-ramkah-projektu-

usaid-rozbudova-stijkoji-systemy-

hromadskoho-zdorovya 

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


ГРАНТИ  ДЛЯ 

ШВИДКОЇ ВІДПОВІДІ 

НА ВИКЛИКИ, ЩО 

ПОСТАЮТЬ ПЕРЕД 

ОГС

Мета конкурсу – задоволення нагальних

організаційних, операційних та програм-

них потреб організацій громадянського суспі-

льства задля забезпечення їхнього виживан-

ня, стійкості та адаптації.

Максимальна сума гранту - до 100 тис. дол.

США на період до 12 місяців.

Усі запропоновані програмні заходи мають

завершитися до 30 червня 2023 року

Офіційно зареєстровані ОГС, 

незареєстровані групи та громадські ініціативи 

з усіх регіонів України

Дедлайн: 15.05.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=korotkotermi

novi-hranty-dlya-shvydkoji-vidpovidi-na-

vyklyky-scho-postayut-pered-ohs-

2&fbclid=IwAR04kWlGOyeF_ESMMyirFV5

Om6plEGtqR0LDALLDGYBPKjsujGXC65h

0K6c

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


НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОНКУРС 

«БЛАГОДІЙНА 

УКРАЇНА-2022»

Це можливість для благодійників, які

надавали волонтерську допомогу для

вирішення актуальних суспільних проблем у

період з 1 січня по 31 грудня 2022 року

прийняти участь у 16-му конкурсі із

відзначення доброчинних ініціатив України

Благодійники/волонтери, волонтерські,

благодійні та громадські організації, молодіжні

об’єднання, представники медіа, соціально

відповідальний бізнес

Дедлайн:  до 30.04.2023 

Детальніше

https://blagoukraine.org/news/blago_ukrain

a_2022-1047.html

https://blagoukraine.org/news/blago_ukraina_2022-1047.html


ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

МОМ ДЛЯ 

ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД 

ВІЙНИ МІКРО- ТА МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В 

УКРАЇНІ

Основною метою грантової програми є

підтримка економіки України шляхом

відновлення робочих місць та виробництва, а

також задоволення попиту населення на

критично важливі товари та послуги.

Сума грантів:

для мікропідприємств - до 4 500 євро.

для малих підприємств - до 20 000 євро

Малі та мікропідприємства, що

релокуються або здійснюють діяльність в

місті Київ, Київській, Львівській, Закарпатській,

Сумській, Чернігівській, Тернопільській,

Івано-Франківській, Полтавській,

Дніпропетровській або Харківській областях

Дедлайн: жовтень 2023

Детальніше

https://ukraine.iom.int/uk/news/hrantova-

prohrama-mom-dlya-postrazhdalykh-vid-

viyny-mikro-ta-malykh-pidpryyemstv-v-

ukrayini

https://ukraine.iom.int/uk/news/hrantova-prohrama-mom-dlya-postrazhdalykh-vid-viyny-mikro-ta-malykh-pidpryyemstv-v-ukrayini


GIZ НАДАЄ 

ПІДПРИЄМСТВАМ 

УКРАЇНИ ГРАНТИ ДО 

2 МЛН ЄВРО НА 

РЕАЛІЗАЦІЮ 

ПРОЄКТІВ НДТМ

Це пілотна фінансова програма

співфінансування для українського

бізнесу, яка надає грантову підтримку

підприємствам для впровадження найкращих

доступних технологій та методів управління

(НДТМ) та зменшення промислових викидів.

Гранти надаються в розмірі 20% сукупних

витрат на реалізацію проекту НДТМ, але не

більше ніж 2 млн євро на один проект.

80% гранту сплачується частинами відповідно

до плану закупівлі підприємством обладнання/

послуг

Українські підприємства

Дедлайн: 31.03.2023 

Детальніше

https://www.giz.de/en/worldwide/117204.html

https://www.giz.de/en/worldwide/117204.html


ПРОГРАМА 

EU4ENVIRONMENT 

ПІДТРИМУЄ “ЗЕЛЕНЕ” 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

РЕЛОКАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ 

УКРАЇНИ

Програма EU4Environment передбачає:

- визначення потреб у відновленні

переміщених промислових підприємств та

можливостей відновлення у цільових регіонах;

- консультування підприємств за вибраними 

напрямками;

- пошук та підбір фінансових можливостей для 

“зеленого” відновлення підприємств;

- популяризація “зеленого” відновлення через 

успішні бізнес-кейси

Промислові підприємства

Дедлайн: 30.04.2023 

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-

eu4environment-pidtrymuje-zelene-

vidnovlennya-promyslovosti-ta-relokatsiyu-

pidpryjemstv-ukrajiny

https://gurt.org.ua/news/grants/83319/


ГРАНТ НА ВЛАСНУ 

СПРАВУ

Це можливість отримати грант на

створення або розвиток власного бізнесу.

Розмір допомоги: від 50 тис. до 250 тис. грн.

Грант можна витратити на:

- придбання обладнання;

- закупівлю сировини;

- орендну плату (не більше 25% від суми

гранту);

- лізинг обладнання

Майбутні підприємці, діючі ФОП або

юридичні особи

Дедлайн: 12.03.2023

Детальніше

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-

spravu

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu


ГРАНТ 100 000 ГРН 

ДЛЯ ЖІНОК-

ПІДПРИЄМИЦЬ

Це можливість для переможниці

премії «Створено жінками - 2023»

отримати 100 000 грн на розвиток власної

справи та поїздку в Париж.

Крім грошової допомоги, всі

фіналістки отримають консультаційну

підтримку і членство у Франко-українській

торгово-промисловій палаті.

Участь в конкурсі безкоштовна

Жінки-підприємці

Дедлайн: 15.03.2023

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/84131/

https://gurt.org.ua/news/grants/84447/


ПРОЕКТ UA RE: 

LOCATE

Проект UA RE: LOCATE передбачає

надання консультаційної та організаційної

підтримки з релокації українських компаній із

14 областей України. Переваги проекту:

30 компаній отримають безкоштовні

консультації з економічних, логістичних та

юридичних питань, які виникають при

релокації;

7 компаній отримають безкоштовну

безпосередню релокацію своїх потужностей в

найближчі 3 місяці;

7 релокованих компаній отримають

безкоштовну комплексну експертну підтримку

з економічних та юридичних питань для

швидкого запуску на новому місці

Українські ММСП

Дедлайн: безстроково

Детальніше

https://ppr.kharkov.ua/ua/news-110822-01

https://ppr.kharkov.ua/ua/news-110822-01


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ 

БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ 

БІЗНЕСУ

Мета проекту – підвищення

конкурентоздатності українських малих

та середніх підприємств на українському та

міжнародних ринках, допомога в розбудові

спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а

також забезпечення українським компаніям

можливостей скористатись перевагами

міжнародної торгівлі. Сума гранту: від 600 000

грн до 1 200 000 грн

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 24.07.2023

Детальніше

https://business.diia.gov.ua/cases/granti/prog

rama-usaid-konkurentospromozna-

ekonomika-ukraini-vidilit-36-mln-grn-na-

pidtrimku-ukrainskogo-biznesu

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


ПРОЕКТ

УКРАЇНСЬКОГО

ВЕТЕРАНСЬКОГО

ФОНДУ

Мета конкурсу - мікрофінансування

ветеранського бізнесу та бізнесу родин

ветеранів у розмірі до 20 000 гривень у період

дії воєнного стану.

Фондом одноразово відшкодовуються витрати

на купівлю товарів, необхідних для ведення

власної справи

Ветерани та члени їхніх сімей, які

стали після 24.02.2022 ВПО і мають

підтвердження цього статусу

Дедлайн: заявки приймаються до

завершення воєнного стану

Детальніше

https://veteranfund.com.ua/

https://veteranfund.com.ua/


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА 

“THINKON.UKRAINE”

Проект спрямований на підтримку

українського малого і середнього бізнесу,

що продовжує працювати та шукати

можливості для розвитку повноцінної

діяльності підприємств, шляхом надання

грантового фінансування та консалтингу.

Розмір гранту: 1 000 000 грн

Українські МСП (виробничі та сервісні

підприємства, інноваційні та ІТ компанії)

Дедлайн: 12.02.2023

Детальніше

https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-

biznesmozhlyvist.html?grant_id=282

https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=282


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА НА 

1 МЛН ДОЛАРІВ 

ДЛЯ КРЕАТИВНИХ 

ПІДПРИЄМЦІВ 

Мета програми «Talents for Ukraine» —

допомогти талантам зростати і

розвиватися саме в Україні. У розгляді заявок,

пов'язаних з реалізацією бізнес-ідей, до уваги

братиметься у першу чергу інноваційність та

нестандартність пропонованих рішень.

Кожний переможець отримає грант у розмірі

5 000 доларів

Фізичні особи-підприємці та фізичні

особи, які залишилися працювати в Україні

Дедлайн: допоки не вичерпається

увесь бюджет програми «Talents for

Ukraine»

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/83612/

https://gurt.org.ua/news/grants/83612/


ГРАНТИ ВІД 

ПРОГРАМИ 

«ЦИФРОВА 

ЄВРОПА»

Цифрова Європа є програмою ЄС, яка

триватиме до 2027 року. Мета – створити

єдиний цифровий ринок Європи. А для цього

потрібно діджиталізувати підприємства,

державні адміністрації та громадян.

Для України доступні чотири напрями

програми, на які виділяють 6 млрд євро:

- високопродуктивний комп’ютинг;

- штучний інтелект (ШІ), Data, хмарні послуги;

- інформаційні технології в економіці та

суспільстві;

- цифрові навички

Українські підприємства

Дедлайн:  постійні відкриті конкурси 

Детальніше

https://buduysvoe.com/publications/granty-

vid-programy-cyfrova-yevropa-shcho-

mozhut-otrymaty-ukrayinski-pidpryyemci

https://buduysvoe.com/publications/granty-vid-programy-cyfrova-yevropa-shcho-mozhut-otrymaty-ukrayinski-pidpryyemci


УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 

СТАРТАПІВ

Український фонд стартапів (УФС) – це

загальнодержавна інвестиційна

програма, яка надає фінансування

українським підприємцям. Місія –

підтримувати інноваційні проекти та

допомагати українським підприємцям

створювати успішні глобальні компанії.

Розмір гранту може становити від $25 000 до

$75 000

Підприємці

Дедлайн:  заявки приймаються на    

постійній основі

Детальніше

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayi

nskyj-fond-startapiv/

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/


ДАНСЬКИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

SEIER CAPITAL ВИДІЛИВ 

10 МЛН ЄВРО ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 

СТАРТАПІВ

Це можливість для українських

стартапів, які створюють блокчейн-

продукти, отримати грант у розмірі 10 млн

євро. Кошти мають допомогти новим

українським блокчейн-стартапам розпочати

роботу та пришвидшитися завдяки

використанню екосистеми та функцій

блокчейн-мережі Concordium

Блокчейн-стартапи

Дедлайн: безстроково

Детальніше

https://speka.media/danskii-investiciinii-

fond-seier-capital-vidiliv-10-mln-jevro-dlya-

ukrayinskix-startapiv-v75o6p /

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


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА 

«КУЛЬТУРА. 

РЕГІОНИ»

Мета програми - посилити культурну та

економічну привабливість регіонів шляхом

стимулювання розвитку місцевої культури та

генерування нових конкурентоспроможних

культурних продуктів, зокрема регіонів, які

постраждали від російської агресії. У рамках

програми запропоновано наступні ЛОТи:

ЛОТ 1. “Локальна культура”

ЛОТ 2. “Культура корінних народів та унікальні 

етнічні культури Приазов'я і Причорномор'я”.

Бюджет програми на 2023 рік – 22 млн грн

Орган місцевого самоврядування

населеного пункту, а також, юридична особа всіх

форм власності та фізична особа-підприємець,

кожен з яких зареєстрований на території

України

Дедлайн: 06.03.2023

(до 18.00 за київським часом)

Детальніше

https://ucf.in.ua/m_programs/63c95a6bde8

73529294ebbea

https://ucf.in.ua/m_programs/63c95a6bde873529294ebbea


CULTURE MOVES 

EUROPE: ГРАНТИ НА 

ПРОФЕСІЙНІ 

ПОДОРОЖІ ДЛЯ 

МИТЦІВ ТА 

ПРОФЕСІОНАЛІВ 

КУЛЬТУРИ

Це можливість відвідати професійний

захід в одній із 40 країн Європи, а саме

міжнародний фестиваль театру, представити

Україну на книжковому ярмарку, пройти

стажування у іменитій галереї тощо.

Поїздка має тривати від 7 до 60 днів.

Віртуальна подорож теж доступна

Митці та професіонали культури

Дедлайн:  31.05.2023 

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/418

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


СТИПЕНДІЇ НА 

ДИСТАНЦІЙНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 

НАУКОВЦІВ

Це можливість продовжити наукову

діяльність для українських вчених, які

залишаються в Україні. Учасники отримають

стипендію розміром 2000 євро, доступ до усіх

архівів Французького центру наукових

досліджень та можливість присвятити дев’ять

місяців дослідженню у сфері гуманітарних або

соціальних наук

Українські дослідники, які мають

ступінь кандидата або доктора наук у галузі

гуманітарних та соціальних наук

Дедлайн: 15.03.2023

(до 22.59 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/470

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/470


ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ 

ПИСЬМЕННИКІВ 

«КЕНТАВРІДА»

«Кентавріда» – це щорічний грантовий

конкурс для письменників, зокрема

початківців, які хочуть створити художні твори

для дітей і підлітків на основі історичних і

міфологічних даних про територію і жителів

Таврійського регіону України

Всі автори, зокрема й початківці, які

ніколи не писали художніх текстів, а також

письменники з досвідом і публікаціями

Дедлайн: 12.05.2023 (до 23:59)

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/83186/

https://gurt.org.ua/news/grants/83186/


КОНКУРС «НОВИНИ: 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ 

ПАРТНЕРСТВА —

ПЛЮРАЛІЗМ»

Мета Програми - підтримка медійних

організацій через впровадження

міжгалузевих заходів, що сприяють адаптації

засобів масової інформації до структурних та

технологічних змін.

Загальний бюджет: 5 000 000 євро.

Максимальний розмір гранту на один 

проект: 3 000 000 євро (співфінансування 

90%)

Юридичні особи (як державної, так і

приватної форми власності)

Дедлайн: 27.04.2023 (17:00 CET)

Детальніше

https://creativeeurope.in.ua/programs/95

https://creativeeurope.in.ua/programs/95


ДВА КОНКУРСИ 

ПІДПРОГРАМИ 

«МЕДІА» 

«КРЕАТИВНОЇ 

ЄВРОПИ»

В програмі ЄС «Креативна Європа»

відкрито 2 конкурси в підпрограмі

«Медіа»:

1. «Європейські кінофестивалі».

Максимальний розмір гранту на один

проект: 150 000 євро.

2. «Розвиток аудиторії та кіноосвіта».

Загальний бюджет: 6 500 000 євро

Юридичні особи (як державної, так і

приватної форми власності); організації, що є

зареєстрованими у країні-учасниці програми

ЄС «Креативна Європа»; окремі суб’єкти та

консорціуми (об’єднання партнерських

організацій) щонайменше з 2-ох організацій

(бенефіціарів, не афілійованих організацій)

Дедлайн: 09.03.2023 (17:00 CET)

30.03.2023 (17:00 CET)

Детальніше

https://biggggidea.com/opportunities/vidkrit

o-dva-konkursi-pidprogrami-media-

kreativno-evropi/

https://biggggidea.com/opportunities/vidkrito-dva-konkursi-pidprogrami-media-kreativno-evropi/


КОНКУРС 

«ПОШИРЕННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ХУДОЖНІХ ТВОРІВ»

Метою конкурсу є поширення художніх

творів українською мовою, аби українські

біженці та особи, що тимчасово вимушено

виїхали з України мали доступ до літератури

рідною мовою.

Грант покриє до 60% витрат на переклад,

видавництво, дистрибуцію та промоцію книг в

паперовому, електронному або аудіоформаті.

Розмір гранту: від 100 000 до 300 000 євро

Українські видавництва, які є

юридичною особою та вже понад два роки

офіційно зареєстровані в Україні

Дедлайн: 07.03.2023

(о 18:00 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/447

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/447


ЖІНОЧА 

ЛІТЕРАТУРНА 

РЕЗИДЕНЦІЯ У 

КРАКОВІ

Це можливість поїхати до культурної

столиці Польщі, щоб попрацювати над

своїм письменницьким або перекладацьким

проектом.

На час резиденції учасники оселяться у

Палаці Потоцьких, що на головній площі

Кракова, та будуть отримувати щомісячну

стипендію у розмірі понад 500 євро

Письменниці та перекладачі, які мають

українське громадянство або статус

резидента України та знають англійську або

польську мову

Дедлайн: 06.03.2023

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/474

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/474


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС 

«КНИГА РОКУ»-2022 

Конкурс спрямований на підтримку

місцевих авторів. Для участі необхідно

подати книги, видані у 2022 році, а також

рукописи, які ще не вийшли друком. Автор

книг або його творчість мають бути пов'язані з

Чернігівщиною. Номінації:

«Поезія»; «Проза»; «Драматургія»;

«Публіцистика та науково-популярні 

(краєзнавчі) видання»; 

«Відкриття року» – нагороджується автор

найкращої дебютної книги, що вийшла друком

у 2022 році;

«Майбутня книга» – номінація для рукописів,

які ще знаходяться в пошуку видавця

Місцеві автори книг

Дедлайн: 31.05.2023

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2023-05-31-

14587

https://litcentr.in.ua/news/2023-05-31-14587


ПРИЙОМ ЗАЯВОК 

НА ПРЕМІЮ 

ІМ. ГРИГОРІЯ 

КОЧУРИ

Премія присуджується щорічно

17 листопада до дня народження

Г.П.Кочури на конкурсних засадах громадянам

України за кращі переклади українською мовою

визначних творів світової поезії та вагомі

перекладознавчі праці в царині українського

художнього перекладу. Грошова винагорода до

премії виплачується у розмірі 20 тисяч гривень.

На здобуття премії висуваються нові оригінальні

твори авторів або колективу авторів,

опубліковані у завершеному вигляді протягом

останніх п’яти років, але не пізніше ніж за

півроку до їх висування на здобуття премії

Творчі спілки, асоціації, наукові,

національно-культурні товариства, літературні

об’єднання, редакції періодичних видань,

наукові установи тощо

Дедлайн: 01.06.2023

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2023-06-01-

14591

https://litcentr.in.ua/news/2023-06-01-14591


КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА: 

ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ

Це можливість отримати до двох

мільйонів євро на масштабний

культурний проект, створений у співпраці

щонайменше трьох організацій з 39 країн

світу.

Учасники матимуть можливість оцифрувати

рідкісні фольклорні твори, провести

архітектурне бієнале, запустити зелені

резиденції для митців, промотивувати

інклюзивні книги для дітей та молоді тощо

Команди організацій, які

представляють сектор культури і креативних

індустрій та є юридичною особою

Дедлайн:  01.06.2023

(о 18:00 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/458

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/458


КОНКУРС «НОВИНИ: 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ 

ПАРТНЕРСТВА —

КОЛАБОРАЦІЇ»

Конкурс спрямований на підтримку

високих стандартів медіа продукції через

посилення міжнародної співпраці серед

журналістів та медіа фахівців.

Максимальний розмір гранту на один проект: 

2 000 000 євро (співфінансування 80%).

Тривалість проекту: 24 місяці

ЗМІ

Дедлайн: 27.04.2023

(17:00 за центральноєвропейським

часом)

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

novyny-zhurnalistski-partnerstva-

kolaboratsiji-2023-prohramy-es-kreatyvna-

evropa

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-novyny-zhurnalistski-partnerstva-kolaboratsiji-2023-prohramy-es-kreatyvna-evropa


КОНКУРС 

«ІННОВАЦІЙНІ 

ЛАБОРАТОРІЇ»

Конкурс заохочуватиме представників з

різних культурних та креативних секторів,

включаючи аудіовізуальний, розробляти та

тестувати інноваційні рішення для ключових

завдань, які потенційно матимуть позитивний

довгостроковий вплив на різні культурні та

креативні сектори. Заходи мають

підтримувати проектування, розробку та/або

розповсюдження інноваційних інструментів,

моделей або рішень, що застосовуються в

аудіовізуальному та інших культурних і

креативних секторах.

Загальний бюджет конкурсу: 5 438 131 євро

Приватні та державні установи, IT

компанії та стартапи, аудіовізуальні, культурні

та креативні організації, ФОП, юридичні

особи (як державної, так і приватної форми

власності)

Дедлайн: 20.04.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

innovatsijni-laboratoriji-2023-prohramy-es-

kreatyvna-evropa

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-innovatsijni-laboratoriji-2023-prohramy-es-kreatyvna-evropa


Для участі необхідно подати

оригінальні малі прозові твори

довільного жанру (есей, новела, оповідання,

нарис, мемуари тощо). Один автор може

подати на конкурс один твір.

Розмір грошового призу: 500 гривень

Автори творів

Дедлайн: 31.05.2023

ІІІ  ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС ІМЕНІ 

ІВАНА ДУБИНЦЯ

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=iii-

literaturnyj-konkurs-imeni-ivana-dubyntsya

https://www.prostir.ua/?grants=iii-literaturnyj-konkurs-imeni-ivana-dubyntsya


ОНЛАЙН-КУРС 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГРАНТИ ДЛЯ 

КУЛЬТУРНИХ ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ПРОЕКТІВ»

Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою

пояснює кожен етап подачі на грант

«Креативної Європи» — програми ЄС, в

рамках якої українські організації можуть

отримати до 2 000 000 євро на культурні й

креативні проекти. Учасники дізнаються як

обрати конкурс для себе, знайти міжнародних

партнерів та заповнити заявку і скласти

звітність. По завершенню курсу учасники

отримають цифровий сертифікат

Видавці, організатори культурних

заходів, представники маркетингової агенції,

рекламної компанії, дизайн-студії, дизайн-

продакшену, ІТ, музею, креативного хабу тощо

Дедлайн: 01.04.2023

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/133

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/133


КОНКУРС ГРАНТІВ 

МОБІЛЬНОСТІ ВІД 

EU4CULTURE

Конкурс підтримує проекти стажування,

навчальні поїздки, конференції, програми

професійного розвитку та інші можливості,

покликані посилити обмін знаннями та

міжкультурний діалог. Гранти надаються на

такі категорії мобільностей:

• короткострокова мобільність (5-10 

календарних днів) – до €1500;

• середньострокові мобільності (до 5 тижнів) 

– до €3500;

• довгострокова мобільність (до 12 тижнів) –

до €5000;

• віртуальна мобільність (онлайн-участь) –

до €1000

Громадяни України та ті, хто проживає

в Україні на законних підставах, які

перебувають в Україні або виїхали за кордон з

початку лютого 2022 року

Дедлайн: 27.03.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

hrantiv-mobilnosti-vid-eu4culture

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-mobilnosti-vid-eu4culture


7-Й 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС ІМ. ЛЕСЯ 

МАРТОВИЧА

Мета конкурсу «Війна в Україні – шлях до

перемоги» - підтримка українського

літературного процесу під час війни в Україні.

На конкурс приймаються:

- книги прози (нариси, кореспонденція,

інтерв’ю, новели) українською мовою;

- добірки прози (нариси, кореспонденція,

інтерв’ю, новели) та пісні українською мовою,

які раніше не публікувалися та не були

представлені загалу у будь-якому форматі: в

інтернеті, у вигляді аудіокниг, паперових книг

або PDF-файлів.

Лауреати отримають грошову винагороду у

розмірі дві тисячі гривень та відзнаку.

Переможці конкурсу отримають – дипломи

Автори творів віком від 18 років років

Дедлайн: 12.07.2023

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2023-07-12-

14605#comments

https://litcentr.in.ua/news/2023-07-12-14605#comments


ІНДИВІДУАЛЬНА 

ДОПОМОГА В 

ЛІКУВАННІ ДІТЯМ

Фонд надає індивідуальну допомогу в

лікуванні дітям: з онкогематологічними

та рідкісними хворобами; з нирковою

недостатністю, які потребують пересадки

нирки; пацієнтам Національної дитячої

лікарні "ОХМАТДИТ".

Допомагає придбати вартісні ліки, оплатити

лікування дитини за кордоном, коли

об’єктивно неможливо отримати лікування за

бюджетні кошти.

Дедлайн: постійно

Детальніше

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/detail.php та  

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/instruct.pdf

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


ДОПОМОГА З 

ПОКРИТТЯМ 

ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

ЗА ЖИТЛО

УКРАЇНСЬКИМ 

ЕКОАКТИВІСТАМ

Мета програми — підтримати

екологічний рух в Україні та показати

солідарність міжнародної екологічної

спільноти.

Екологічні активісти зможуть отримати

фінансування для покриття витрат на

проживання на території України (самостійно

або разом із членами їх сімей) на 1-2 місяці з

моменту підписання документів із можливістю

продовження підтримки до 6 місяців

Громадяни України, які працюють в

екологічних громадських організаціях і були

змушені переїхати через війну

Дедлайн: допоки наявне фінансування

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/77355/

https://gurt.org.ua/news/grants/77355/


ГРАНТИ ДЛЯ 

ПРОЕКТІВ У СФЕРІ 

“ЗЕЛЕНОЇ” 

ЕНЕРГЕТИКИ

Це конкурс для підтримки діяльності

місцевого самоврядування у

впровадженні рішень, що вестимуть до сталої

енергетики у громаді.

Відібрані учасники проекту зможуть:

– отримати фінансову підтримку проектів у

сфері «зеленої» енергетики;

– підвищити рівень знань про «зелену»

енергетику;

– отримати менторський супровід від

представників та представниць ГО «Екоклуб»

під час впровадження проекту.

Можлива сума фінансування: до 10 тис. євро

в гривневому еквіваленті

Органи місцевого самоврядування,

неприбуткові громадські організації,

консорціуми

Дедлайн: до 15.05.2024

Детальніше

https://ecoclubrivne.org/grant_oms

https://gurt.org.ua/news/grants/77355/


ПРОГРАМА USAID 

АГРО НАДАЄ 185 МЛН 

ГРИВЕНЬ НА 

РОЗВИТОК 

ЕЛЕВАТОРНИХ 

ПОТУЖНОСТЕЙ

Це можливість для малих та середніх

підприємств отримати субгрант під

розширення елеваторних потужностей для

збереження зернових та нарощування

експортного потенціалу України.

Кошти субгранту будуть спрямовані на:

- закупівлю обладнання по доробці, сушінню 

та зберіганню зерна;

- закупівлю лабораторного обладнання для

визначення якісних показників зерна.

Програма надасть 10 субгрантів по

18,5 мільйонів гривень

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 21.03.2023

Детальніше

https://landlord.ua/news/prohrama-usaid-

ahro-nadaie-185-milioniv-hryven-na-

rozvytok-elevatornykh-potuzhnostei/

https://landlord.ua/news/prohrama-usaid-ahro-nadaie-185-milioniv-hryven-na-rozvytok-elevatornykh-potuzhnostei/


КОНКУРС НА ОДЕРЖАННЯ 

СУБГРАНТУ “ПІДВИЩЕННЯ 

СПРОМОЖНОСТІ 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ФЕРМ 

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ”

Це можливість подати заявку до

Програми USAID AГРО з метою розвитку

мережі господарств, що працюють на

продовольчу безпеку в Україні з виробництва,

післяврожайної підготовки, переробки овочів,

фруктів та ягід, м’яса, молочної продукції,

птиці (крім курятини) або продукції

аквакультури

Зареєстровані українські мікро-, малі

та середні сільськогосподарські підприємства

(ММСП)

Дедлайн: 23.03.2023 

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-

oderzhannya-subhrantu-dlya-realizatsiji-

proektiv-z-metoyu-rozvytku-merezhi-

demonstratsijnyh-hospodarstv-v-ukrajini-z-

vyrobnytstva-pislyavrozhajnoji-pidhotovky-

pererobky-ovochiv-fruktiv-t

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantu-dlya-realizatsiji-proektiv-z-metoyu-rozvytku-merezhi-demonstratsijnyh-hospodarstv-v-ukrajini-z-vyrobnytstva-pislyavrozhajnoji-pidhotovky-pererobky-ovochiv-fruktiv-t


USAID НАДАСТЬ 

АГРАРІЯМ НАСІННЯ 

СОНЯШНИКА ТА 

ДОБРИВА

Це можливість для агровиробників, які

обробляють від 5 до 500 га, отримати

міндобрива для підживлення озимих культур і

основного та припосівного внесення на ярі

культури; або насіння соняшника для класичної

технології вирощування від Програми USAID

АГРО. Учасники мають забезпечити логістику

доставки добрив/насіння з обласних пунктів

розподілення власним транспортом/коштом

Агровиробники, зареєстровані як

юридичні особи, або фізичні особи – підприємці,

в тому числі сімейні фермерські господарства,

які мають земельні ділянки у власності та/або в

оренді, розташовані в наступних областях:

Чернігівська, Харківська, Херсонська,

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,

Кіровоградська, Київська, Луганська,

Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська

Дедлайн: 14.03.2023

Детальніше

https://agrotimes.ua/agromarket/usaid-

nadast-agrariyam-nasinnya-sonyashnyka-

ta-dobryva/

https://agrotimes.ua/agromarket/usaid-nadast-agrariyam-nasinnya-sonyashnyka-ta-dobryva/


КОНКУРС НА 

ОДЕРЖАННЯ СУБГРАНТУ 

«ПОКРАЩЕННЯ 

ДОСТУПУ ММСП ДО 

СУЧАСНИХ КАНАЛІВ 

ЗБУТУ»

Метою субгрантової програми є

покращення доступу мікро-, малих та

середніх сільськогосподарських підприємств

(ММСП) – виробників сільськогосподарської

продукції до сучасних каналів збуту,

розширення ринків збуту та збільшення

об’ємів продажів.

Розмір субгранту: до 2 000 000 грн

Українські недержавні організації,

бізнес- асоціації та приватні підприємства

Дедлайн: 29.03.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-

oderzhannya-subhrantu-pokraschennya-

dostupu-mmsp-do-suchasnyh-kanaliv-zbutu

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantu-pokraschennya-dostupu-mmsp-do-suchasnyh-kanaliv-zbutu


ПІДТРИМКА  ММСП 

ВИРОБНИКІВ 

МОЛОЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ

Мета проекту «Підтримка ММСП

молочного напряму (виробництво

молока) у забезпеченні продовольчої безпеки

України» постачання українським ММСП,

виробникам молочної продукції,

профілактичних та лікувальних ветеринарних

препаратів та вакцин, необхідних для

запобігання скороченню поголів’я великої

рогатої худоби, покращення здоров’я тварин,

підвищення продуктивності дійних корів для

виробництва якісного молока внутрішнього

споживання

Керівники і фахівці МСП,

фермерських та особистих селянських

господарств в сфері виробництва продукції

молочного тваринництва (ВРХ) Київської,

Чернігівської, Сумської, Харківської та

Полтавської областей

Дедлайн: 01.05.2023 

Детальніше

https://bit.ly/3wvjXVt.

https://bit.ly/3wvjXVt


ГРАНТИ НА ТЕПЛИЦІ

І  САДИ 

Це можливість отримати грант на

розвиток тепличного господарства, а

також на розвиток власного садівництва,

ягідництва та виноградарства.

Гранти надаються для теплиці площею від 

0,4 га до 2,4 га. Розмір гранту становить:

для 0,4 - 0,6 гектара - 2 млн. гривень;

для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 млн. гривень;

для 1,6 - 2,4 гектара - 7 млн. гривень.

Але не більше 70% вартості проекту.

Гранти надаються для саду площею від 1 до

25 га. Розмір гранту становить від 140 тис. до

400 тис. грн за гектар, але не більше 70 %

вартості проекту висадки насаджень.

У разі отримання гранту необхідно створити

робочі місця

ФОП або юридичні особи

Дедлайн: 31.12.2023 

Детальніше

https://minagro.gov.ua/news/granti-na-

teplici-i-sadi-poradi-vid-minagropolitiki

https://minagro.gov.ua/news/granti-na-teplici-i-sadi-poradi-vid-minagropolitiki


ГРАНТ ДЛЯ АГРАРІЇВ 

ТА ВИРОБНИКІВ 

ПРОДУКТІВ 

ХАРЧУВАННЯ

Метою програми бізнес-партнерства

є зменшення негативних наслідків для

представників малого та середнього бізнесу

аграрного сектору та харчового виробництва з

одного боку, а з іншого залучення вразливих

верств населення у виробничо-збутові

ланцюжки задля посилення їхньої ролі в

місцевій економіці.

Партнерство буде здійснюватися за

принципом співінвестування, яке передбачає

грантову підтримку від DRC у розмірі до 20000

доларів США та обов’язковий власний внесок

партнера до 50% від загального бюджету

проекту

Приватні підприємства будь-яких

форм реєстрації, об'єднання виробників

сільськогосподарської продукції, комунальні

підприємства тощо

Дедлайн: 31.12.2023 

Детальніше

https://lap.drc.ngo/title/msd

https://lap.drc.ngo/title/msd


ПРОЕКТ SEED 

2.0 — ОСВІТНЯ 

МОЖЛИВІСТЬ 

ДЛЯ АГРАРІЇВ

Проект допомагає розвитку малих

агробізнесів та втіленню найкращих

бізнес-ідей в агросфері.

Учасники проекту отримають безкоштовне

онлайн-навчання з проектного менеджменту,

фінансів, маркетингу тощо, яке допоможе

підняти бізнес-ідею на новий рівень; та

можливість отримати грант для розвитку своєї

справи

Громадяни України, віком від 18 років,

які мають вже робочий малий агробізнес або

ідею бізнесу

Дедлайн: до 25.03.2023 

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=projekt-

seed-2-0-osvitnya-mozhlyvist-dlya-ahrarijiv

https://www.prostir.ua/?grants=projekt-seed-2-0-osvitnya-mozhlyvist-dlya-ahrarijiv


UART'N'BUSINESS: 

ОНЛАЙН-КУРС З 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ДЛЯ КРЕАТИВНИХ 

БІЗНЕСІВ

Це можливість дізнатися як створити

успішний креативний бізнес, знайти

нових клієнтів на LinkedIn та почати

продаватися за кордоном під час лекцій від

естонських стартаперів.

П’ять найактивніших підприємців відвідають

естонське місто Тарту бізнес-місією

Майстри, ремісники, митці та

креативні підприємці з України, які

знаходяться на етапі бізнес-ідеї або вже

запустили свій бізнес та мріють продаватися

за кордоном

Дедлайн: 31.03.2023

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/429

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/429


ПРОЕКТ «ВИВЧАЙ 

ТА РОЗРІЗНЯЙ: 

ІНФОМЕДІЙНА 

ГРАМОТНІСТЬ 

В  ОСВІТІ»

Це можливість для активних вчителів

долучитися до великої медіаграмотної

спільноти. Учасники пройдуть курс та тренінг

із медіаграмотності, а також спеціальне

навчання з інтеграції інфомедійної грамотності

в уроки. Навчання відбуватиметься онлайн

Вчителі, які викладають історію у

8-10 класах, українську мову та літературу в

8-9 класах і мистецтво у 9 класі закладів

загальної середньої освіти усіх форм

власності

Дедлайн: 01.04.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=aktyvnyh-

vchyteliv-zaproshuyut-do-uchasti-u-projekti-

vyvchaj-ta-rozriznyaj-infomedijna-

hramotnist-v-osviti

https://www.prostir.ua/?grants=aktyvnyh-vchyteliv-zaproshuyut-do-uchasti-u-projekti-vyvchaj-ta-rozriznyaj-infomedijna-hramotnist-v-osviti


КОНКУРС 

МІНІПРОЄКТІВ 

«МЕДІАОСВІТА 

ВОЄННОГО ЧАСУ: 

НОВІ ВИКЛИКИ, 

РЕСУРСИ 

ТА АВДИТОРІЇ»

У рамках конкурсу будуть підтримані

проекти, які сприятимуть розвитку

медіаграмотності, прийняттю поінформованих

рішень, посиленню стійкості до дезінформації,

формуванню навичок критичного мислення та

інформаційної безпеки.

Фінансові умови: бюджет проекту має

складати максимально 2 000 доларів США

Заклади освіти, бібліотеки,

громадські організації, ініціативні групи,

приватні підприємці, які надають

освітні послуги

Дедлайн: 24.03.2023

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/84507/

https://gurt.org.ua/news/grants/84507/


МОТИВАЦІЯ 

НЕСКОРЕНИХ: 

ГРАНТОВА 

ПІДТРИМКА 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ

Програма «Scholarship в Україні» – це

проект, який не лише дає змогу отримати

гроші на оплату навчання талановитим

студентам, а й популяризує грантові програми,

мотивуючи студентів займатися науковою

діяльністю.

Призовий фонд конкурсу складає 42 000 грн.

Студенти, які посядуть перші місця,

отримають 15 тис. грн. на оплату навчання

Студенти 1-5 курсів денної форми

навчання, абсолютно всіх ЗВО та

спеціальностей

Дедлайн: 15.05.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=motyvatsiya-

neskorenyh-hrantova-pidtrymka-

zdobuvachiv-vyschoji-osvity-ukrajiny

https://www.prostir.ua/?grants=motyvatsiya-neskorenyh-hrantova-pidtrymka-zdobuvachiv-vyschoji-osvity-ukrajiny


КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ДОСЛІДНИКІВ У 

ФІНЛЯНДІЇ

Це можливість для українських

дослідників виконати дослідницьку

роботу у Фінляндії та отримати грант у розмірі

до 2040 євро на місяць

Громадяни України

Дедлайн: поки триває війна

Детальніше

https://scientiarum.fi/eng/1660-

2/?fbclid=IwAR0l6m8hFmcMYc_gQudu721

4RrQtI05pIoDPWgWvtbRnSGjw1gCB4vWr

Qbw

https://scientiarum.fi/eng/1660-2/?fbclid=IwAR0l6m8hFmcMYc_gQudu7214RrQtI05pIoDPWgWvtbRnSGjw1gCB4vWrQbw


НАБІР ПРЕДСТАВНИКІВ ГО 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

НА ОНЛАЙН-КУРС З 

СУРДОПЕРЕКЛАДОМ 

«ГРАНТОВИЙ 

ФАНДРЕЙЗИНГ У ЧАСИ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ»

Онлайн-курс допоможе підвищити

знання з грантового фандрейзингу у

період невизначеності задля забезпечення

сталого функціонування діяльності

громадських організацій, спрямованої на

поліпшення якості життя людей з інвалідністю.

У межах курсу передбачено супровід і 

менторська підтримка учасників курсу. Після 

проходження курсу можна отримати 

сертифікат

Представники громадських та

благодійних організацій людей з інвалідністю з

різних регіонів України, а також представники

організацій, які надають послуги особам з

інвалідністю та членам їхніх родин

Дедлайн: 10.03.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=tryvaje-

nabir-predstavnykivts-hromadskyh-

orhanizatsij-lyudej-z-invalidnistyu-na-onlajn-

kurs-z-surdoperekladom-

hrantovyy%cc%86-fandrey%cc%86zynh-u-

chasy-nevyznachenosti

https://www.prostir.ua/?grants=tryvaje-nabir-predstavnykivts-hromadskyh-orhanizatsij-lyudej-z-invalidnistyu-na-onlajn-kurs-z-surdoperekladom-hrantovyy%cc%86-fandrey%cc%86zynh-u-chasy-nevyznachenosti


БЕЗКОШТОВНА 

ПРОГРАМА З 

РОЗВИТКУ ПРОЕКТІВ 

НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ

Це можливість пройти навчання на

закритій програмі із покращення надання

соціальних послуг, яка допоможе учасникам

розвинути або масштабувати ідею проекту з

надання соціальних послуг. Передбачено три

модулі програми

Працівники соціальної сфери, фахівці

із соціальної роботи, соціальні менеджери та

представники громадських або благодійних

фондів

Дедлайн: 09.03.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=bezkoshtovn

a-prohrama-z-rozvytku-projektiv-nadannya-

sotsialnyh-posluh

https://www.prostir.ua/?grants=bezkoshtovna-prohrama-z-rozvytku-projektiv-nadannya-sotsialnyh-posluh


СТАЖУВАННЯ З 

ВИКЛАДАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ/ 

КОЛЕДЖАХ США

Це конкурс на здобуття стипендій імені

Фулбрайта на 2024–2025 академічний

рік. Можливість стажування з викладання

української мови (асистенція американським

викладачам) в університетах/коледжах США

тривалістю дев’ять місяців.

Кандидати повинні мати диплом магістра або

бакалавра на час призначення стипендії

(липень 2024 року)

Викладачі-початківці та молоді фахівці

віком до 30 років, які спеціалізуються з

лінгвістики, української літератури,

перекладацьких студій, комунікацій,

журналістики, американських студій,

викладання англійської мови

Дедлайн: 30.06.2023

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=stazhuvanny

a-z-vykladannya-ukrajinskoji-movy-v-

universytetahkoledzhah-ssha-3

https://www.prostir.ua/?grants=stazhuvannya-z-vykladannya-ukrajinskoji-movy-v-universytetahkoledzhah-ssha-3


ЄВРОПЕЙСЬКА 

ШКОЛА СХІДНОГО 

ПАРТНЕРСТВА: 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 

ШКОЛЯРІВ

Це можливість для українських школярів

завершити середню освіту дворічним

курсом європеїстики. Школярі навчатимуться у

Тбілісі за програмою Міжнародного

бакалаврату з 1 вересня 2023 року. Стипендія

забезпечить учасників усім необхідним

Українські школярі, які навчаються у

9 або 10 класі та володіють англійською на

рівні В2 і вище

Дедлайн: 16.03.2023

(о 10:00 за київським часом)

Детальніше

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/463

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/463


EU STUDY DAYS 

(ЄВРОШКОЛИ)-2023

Це можливість для українських школярів

та студентів взяти участь у Програмі та

отримати знання про ЄС. Програма

складається з 10 навчальних модулів, які

включають відео-лекції та презентації від

українських та європейських експертів, онлайн

вебінари за участю експертів та інтерактивні

заняття – відкриті дискусії, творчі майстерні,

дебати тощо. Учасники зможуть реалізувати

власний мініпроект.

Навчання проходитиме з 15 березня по 31

травня 2023 року

Учні середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які

здобувають середню освіту (9-11 класи);

студенти магістратури, або останнього курсу

бакалаврату українських ЗВО денної форми

навчання та аспіранти будь-якої форми

навчання

Дедлайн: 06.03.2023 (20:00 год.)

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=eu-study-

days-evroshkoly-2023

https://www.prostir.ua/?grants=eu-study-days-evroshkoly-2023


СТАЖУВАННЯ ЗА 

ПРОГРАМОЮ 

EINSTEIN 

FELLOWSHIP 

Мета програми – підтримати молодих

учених, які готові провести дослідження у

новій для себе галузі.

Учасники проживатимуть у літньому будинку

Альберта Ейнштейна в Капуті протягом п’яти-

шести місяців та отримають грант у розмірі

10 000 євро на проведення досліджень

Молоді учені, віком до 35 років, які

мають вищу освіту в галузі гуманітарних,

соціальних або природничих наук

Дедлайн: 15.05.2023

Детальніше

https://www.einsteinforum.de/about/fellows

hip/?lang=en

https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en


СТИПЕНДІЯ 

ГАРВАРДСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

Гарвардська грантова програма

надається раз на два роки на дворічний

курс у Гарвардській школі бізнесу.

Стипендія пропонує наступне:

• фінансова допомога в розмірі 75% від

вартості навчання;

• витрати на проїзд та проживання, пов’язані з

стажуванням

Успішні стипендіати матимуть можливість

пройти двомісячне неоплачуване стажування

у Фонді ім.Бустані. Проекти різноманітні та

стосуються діяльності Фонду чи його

партнерів

Студенти

Дедлайн: 31.05.2023

Детальніше

https://boustany-

foundation.org/scholarship-

programmes/mba-harvard/

https://boustany-foundation.org/scholarship-programmes/mba-harvard/


ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ 

WORLD WIDE

STUDIES

Програма «Всесвітні студії» пропонує       

підтримку молоді України для

отримання магістерського ступеню у

найкращих університетах світу в галузях, які

Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними

для подальшого розвитку України, а саме:

аграрні науки, екологія та охорона

навколишнього середовища, публічне право,

державне управління, альтернативна

енергетика, інженерія та технології

Громадяни України віком до 35 років 

Дедлайн: з 1 лютого до 15 травня 

Детальніше

https://worldwidestudies.org/

https://worldwidestudies.org/


FULBRIGHT 

GRADUATE STUDENT 

PROGRAM

Навчання в американських

університетах від одного до двох років

на здобуття ступеня магістра. Галузі

спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні,

технічні та природничі дисципліни.

Умови гранту:

оплата навчання в університеті

щомісячна стипендія

медичне страхування

квиток в обидва боки

Студенти старших курсів, випускники 

ВНЗ, які мають українське 

громадянство, проживають  в Україні та

володіють англійською мовою на рівні 

достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі

Дедлайн:  до 16 травня щороку

Детальніше

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/stu

dent.html

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


ФОНД КЛИЧКО

Проекти Фонду сприяють розвитку

спортивної інфраструктури міст

та найвіддаленіших селищ України та

покликані створити дітям умови для занять

спортом та ведення здорового способу життя

Діти шкільного віку, їх батьки, тренери,

персонал дитячо-юнацьких спортив-

них шкіл та інших спортивних закладів, секцій,

вчителі та адміністративний персонал шкіл,

члени місцевих громадських організацій

Дедлайн: протягом року 

Детальніше

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

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


ГРАНТОВА 

ДОПОМОГА ПО 

ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ 

«КУСАНОНЕ»

Програма фінансової допомоги для

проектів розвитку призначається з

метою задоволення різноманітних потреб

країни.

Особлива увага приділяється проектам у

таких сферах: медична допомога; освіта;

надання допомоги вразливим категоріям

населення; соціальна підтримка; навколишнє

середовище.

Максимальна сума ґрантової допомоги для

одного проекту – приблизно 90 тис.дол. США

Місцеві   та   міжнародні   неурядові 

організації (громадські та благодійні),

комунальні лікарні, початкові

школи, дитячі садки та інші неприбуткові

організації

Дедлайн: останній день лютого 

кожного року  

Детальніше

http://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

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


ПРОГРАМА 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА» 

2021-2027

Програма спрямована на підтримку

культурного, креативного та

аудіовізуального секторів та проектів, що

дають можливість подорожувати, охоплювати

нові аудиторії, обмінюватися практичними

навичками та вдосконалюватися

Українські організації у сфері культури

та креативності або кіноіндустрії, які

мають статус юридичної особи протягом

2 років

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-

informed/projects/kreativnaya-evropa  

та 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publis

hing/creative-europe/about-creative-europe

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe


ГРАНТИ МАЛИМ ТА 

СЕРЕДНІМ 

ПІДПРИЄМСТВАМ 

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ

Гранти малим та середнім підприємствам 

надаються для часткової оплати послуг

консультантів з метою допомоги

підприємствам трансформувати їх бізнес.

Розмір гранту: 7 000,0 тис. євро

Малі та середні підприємства 

Дедлайн: постійно   

Детальніше

www.ebrd.com/knowhow

http://www.ebrd.com/knowhow


ГРАНТИ ВІД 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ

Фонд фінансує програми, направлені: 

- пропагувати і захищати права людини та 

верховенства права;

- підтримувати свободу інформації та незалежні 

ЗМІ;

- зміцнювати демократичні ідеї та цінності;

- сприяти зростанню відповідальності та 

прозорості дій влади;

- зміцнювати ОГС;

- зміцнювати демократичний політичний процес 

та демократичні інститути;

- заохочувати громадянську освіту;

- підтримувати демократичне розв'язання 

конфліктів;

- зміцнювати розвиток всеохоплюючої ринкової 

економіки

Неурядові організації, серед яких  

можуть бути громадські організації, 

асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації 

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/


ПРОГРАМА ЄС 

«ГОРИЗОНТ 

ЄВРОПА»

2021-2027 

Метою програми Horizon Europe є

вирішення глобальних проблем

і сприяння промисловій модернізації шляхом

узгоджених дослідницьких та інноваційних

зусиль. Структура програми включає в себе

три взаємопов’язані блоки:

I. Передова наука (Excellent Science).

II. Глобальні виклики та європейська

індустріальна

конкурентоспроможність (Global Challenges

and European Industrial Competitiveness).

III. Інноваційна Європа (Innovative Europe)

Юридичні особи, включаючи

навчальні заклади, українські вчені,

інноватори, малі та середні підприємства

Дедлайн: постійні відкриті конкурси 

Детальніше

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та  

www.dzentrum.com.ua

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
http://www.dzentrum.com.ua/


НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ 

ЕКСПЕРТІВ SES

SES - це Фонд німецької економіки з 

міжнародного співробітництва, який

здійснює активну діяльність по всьому світу.

Експерти SES безоплатно передають свої

знання та підвищують кваліфікацію колег по

професії в усьому світі. Вони володіють

знаннями з більш ніж 50 галузей економіки,

крім того високою соціальною

компетентністю, готовністю пристосуватися

до місцевих умов, і часто хорошим знанням

іноземних мов

Малі і середні підприємства, органи 

комунального управління, економічні

об'єднання, соціальні та медичні установи, а

також організації, що працюють в сфері

освіти і підвищення кваліфікації

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та  

www.dzentrum.com.ua

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
http://www.dzentrum.com.ua/


ERASMUS FOR 

YOUNG 

ENTREPRENEURS

Програма Erasmus – це програма обміну

підприємницьким досвідом у Європі. В

рамках програми новий підприємець

подорожує до іншої країни Європи для обміну

досвідом з досвідченим підприємцем.

Протягом обміну, який триває від 1 до 6

місяців, підприємці співпрацюють разом

допомагаючи один одному у розвитку

власного бізнесу.

Вікових обмежень для учасників немає

Підприємці-початківці (стаж ведення 

господарської діяльності до 3-х років 

або громадяни, які планують розпочати 

власний бізнес)

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentre

preneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.re

g_form

та  http://erasmusplus.org.ua/

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


КОНКУРС 

ПРОЕКТІВ ФОНДУ 

СПРИЯННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ

Фонд здійснює фінансову підтримку  

проектів, які сприяють розвитку 

громадянського суспільства та підвищують 

громадську активність в Україні. Тематика: 

- розвиток громадянського суспільства;

- верховенство права та реформа в галузі права;

- прозорість органів влади;

- громадська підтримка освітніх ініціатив;

- вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру 

в суспільстві;

- права людини, у тому числі права меншин, 

людей з інвалідністю та жінок;

- громадянська освіта;

- розвиток виборчої системи;

- протидія торгівлі людьми

Українські неприбуткові та неурядові  

організації (громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні 

центри)

Дедлайн: постійно  

Детальніше

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

culture-uk/democracy-grants-uk/ 



ГРАНТИ ВІД 

«ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК»

Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі 

від $500 до $20 тис. на загальний 

розвиток діяльності жіночих об’єднань

Жіночі об`єднання, чия діяльність        

спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами 

США 

Дедлайн: постійно 

Детальніше

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

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


ERASMUS +

Еразмус+ – Програма Європейського

Союзу. Діяльність програми зосереджено

на трьох сферах – освіті та професійному

розвитку, молоді і спорті.

Основні цілі програми:

– сприяння академічній мобільності у сфері

освіти та професійного розвитку;

– сприяння неформальній та інформальній

навчальній мобільності у сфері молоді;

– сприяння навчальній мобільності персоналу

сфери спорту.

Бюджет Програми - понад 26 мільярдів євро

Заклади освіти 

Дедлайн: постійно 2021-2027 

Детальніше

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/about_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


КОНКУРС 

СЕКТОРАЛЬНО-

ЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ 

ВІД PACT

Метою програми є підвищення

обізнаності та рівня участі громадян у

громадській діяльності на національному,

регіональному та місцевому рівнях. Розмір

грантів становить до 50 тисяч доларів США.

Пріоритети: антикорупційна діяльність; судова

реформа; євроінтеграція; залучення

громадськості до реформи системи надання

адміністративних послуг в регіонах внаслідок

децентралізації; інші реформи, зокрема

пенсійна, медична,освітня

Організації громадського суспільства 

Дедлайн: постійно 

Детальніше

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/5022093490849

3_p18/print/page/

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/50220934908493_p18/print/page/


МІЖНАРОДНИЙ 

ФОНД 

"ВІДРОДЖЕННЯ"

Місія Міжнародного фонду "Відродження"

фінансово й організаційно сприяти

становленню відкритого, демократичного

суспільства в Україні шляхом підтримки

значущих для його розвитку громадських

ініціатив

Громадські організації, громадські 

спілки, благодійні фонди тощо

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.irf.ua/grants/contests/

https://www.irf.ua/grants/contests/


ГЛОБАЛЬНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФОНД

Глобальний інноваційний фонд є

незалежною глобальною некомерційною

організацією, яка інвестує в соціальні

інновації, які спрямовані на поліпшення життя

і можливості мільйонів людей в країнах, що

розвиваються

Команди з соціальних підприємств,

комерційних фірм, некомерційних організацій,

державних установ і дослідників у всіх

відповідних секторах

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.globalinnovation.fund/

https://www.globalinnovation.fund/


ПОЛЬСЬКА 

ДОПОМОГА
Пріоритети діяльності:

- гуманітарна та військова допомога

- енергозбереження

- інше 

Дедлайн: постійно 

Детальніше

https://www.polskapomoc.gov.pl/

https://www.polskapomoc.gov.pl/


VISEGRAD FUND

Пріоритети діяльності:

- культура 

- наука і дослідження

- молодіжні обміни

- транскордонне співробітництво 

- розвиток туризму

Організації, які прагнуть ділитися

знаннями та розвивати інновації

Дедлайн:  постійно 

Існує три регулярні виклики заявок, відкритих

за 30 днів до крайнього терміну подачі заявок

1 лютого, 1 червня, 1 жовтня

Детальніше

https://www.visegradfund.org

https://www.visegradfund.org/


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Тел. (0462) 67 50 16, 

E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка,7 

Департамент економічного розвитку 
Чернігівської обласної державної 

адміністрації


