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РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА



Конкурс міні-грантів «Європейське 
мережування та співпраця»

Мета конкурсу – розвиток співпраці та партнерства з

європейськими аналітичними центрами, громадськими

мережами, коаліціями, платформами.

Тематичні напрями проєктів:

можуть бути різні тематичні сфери, за умови, що вони

відповідають наявній стратегії діяльності організації та сфері

діяльності проєкту організації, підтриманого МФ «Відродження».

Детальна інформація: https://bit.ly/3dSGJOa

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, що 

отримали грантову підтримку від 

МФ «Відродження» у 2020-2021 році

 Розмір гранту: 50 000 – 150 000 гривень

 Дедлайн: постійно діючий, найближча дата 

подання заявок – 04 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3dSGJOa


Реєстрація на онлайн курс «SOCIAL MEDIA 
MARKETING та цільове просування 
бренду», створений для жінок та дівчат, 
потерпілих від домашнього насильства

Курс «SOCIAL MEDIA MARKETING та цільове просування бренду»

розроблений для жінок, які постраждали від домашнього насильства,

в першу чергу – економічного насильства. Курс направлений на

оволодіння сучасними знаннями, які допоможуть опанувати нову

затребувану на ринку праці професію (більш ніж 5000 вакансій).

Професія сприятиме формуванню фінансової спроможності жінок з

метою уникнення ризиків їх повторного потрапляння у випадки

економічного насильства.

Детальна інформація: https://bit.ly/3BwkiqO
 Учасники: соціальні підприємства, клієнтки 

притулків/денних центрів/кризових кімнат, 

Центрів соціальних служб сім’ї дітей та молоді,

а також жінки, що бажають праце-

влаштуватися SMM спеціалістками на 

підприємствах

 Дедлайн: 06 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3BwkiqO


Гранти на персональні проєкти у сфері 
роботи з молоддю

Зберіть кращі європейські методи роботи з молоддю та створіть

подкаст для колег або візьміть участь в онлайн-події для працівників

сектору з усієї Європи, щоб знайти нових партнерів — ось лише

кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним

проєктом.

Пріоритетні теми:

 Встановлення та розвиток партнерств з провідними організаціями

та фахівцями молодіжного сектору в ЄС та Великій Британії;

 Створення нових програм обміну для молоді між Україною та ЄС;

 Розвиток молодіжних організацій;

 Інклюзія.

Детальна інформація: https://bit.ly/2Y7bTwi

 Учасники: керівники та співробітники 

молодіжних центрів, організацій, просторів та 

кластерів, що працюють з молоддю; молодіжні 

працівники об’єднаних територіальних громад, 

обласних, районних та міських державних 

установ

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/2Y7bTwi


Гранти на персональні проєкти у сфері 
медіа

Отримайте диплом школи розслідувальної журналістики, візьміть

участь у воркшопі з письменництва, запустіть подкаст з гостями з усієї

Європи, спробуйте себе у ролі організатора конференції для обласних

медіа з хедлайнером з ЄС — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей,

які можуть стати вашим персональним проєктом.

Пріоритетні теми:

 Боротьба з фейками, маніпуляціями та іншими елементами

гібридної війни;

 Журналістська етика, цінності та інструменти;

 Конвергентна журналістика (мультимедійна журналістика);

 Самооплатність та незалежність медіа;

 Культурна журналістика;

 Економічна журналістика.

Детальна інформація: https://bit.ly/3CyoE1H

 Учасники: менеджери місцевих та 

регіональних медіа; редактори та журналісти 

місцевих та регіональних медіа; журналісти, 

що пишуть про культуру; журналісти, що 

пишуть про економіку; журналісти, що 

займаються розслідуваннями; журналісти, що 

займаються фактчекингом

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3CyoE1H


Агенти Волонтерства: 
набір на всеукраїнську програму

Агенти Волонтерства – це річна програма, яка навчає молодь

волонтерству та допомагає його розвивати у своїх містах.

Що на тебе чекає під час програми?

 Знайомство з різними сферами волонтерства та організація

тематичних акцій.

 Допомога у місцевих організаціях та фондах, побудова

партнерств.

 Спільнота однодумців та нових друзів, підтримка менторів

програми.

 Унікальне навчання на модулях від експертів організації та

запрошених лекторів.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ncsd7e

 Учасники: молодь віком 16-28 років

 Нагорода: сертифікати

 Дедлайн: 19 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3ncsd7e


Розпочато прийом заявок на 5-й Загально-
український конкурс найкращих проєктів у 
сфері освіти дорослих

Мета конкурсу – сприяти розвитку і популяризації освіти дорослих в

Україні; стимулювати професійну взаємодію провайдерів освіти

дорослих; поширювати найкращі практики та корисні ініціативи,

спрямовані на формування суспільства, що навчається впродовж

життя.

Конкурс проводиться у 4-х номінаціях:

 найкращий освітній проєкт із активізації місцевих громад;

 найкращий освітній проєкт для людей поважного віку;

 найкращий освітній проєкт для інтеграції ВПО та інших вразливих

груп населення;

 найкращий освітній проєкт зі сприяння працевлаштуванню або

розвитку соціального підприємництва.

Детальна інформація: https://bit.ly/2Y7l2VE

 Учасники: провайдери освіти дорослих в 

Україні, зокрема всі зацікавлені державні та 

недержавні установи, які працюють у сфері 

освіти дорослих

 Нагорода: сертифікати, дипломи, спеціальна 

нагорода УАОД

 Дедлайн: 20 листопада 2021 р.

https://bit.ly/2Y7l2VE


ООН запрошує до участі у Hack for Locals 3.0: 
«Спільно проти насильства»

Hack for Locals – це щорічний хакатон для розвитку безпечних

громад в Україні. З року в рік напрям пошуку рішень

змінюється, і цьогоріч його приурочено до Глобальної ініціативи

«16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».

Долучитися до хакатону можуть усі охочі – розробники та

дизайнери, маркетологи та підприємці, студенти та управлінці,

представники влади й ентузіасти громадянського суспільства.

До участі буде запрошено як окремих учасників, так і команди.

Детальна інформація: https://hackforlocals.org/ Учасники: усі бажаючі

 Розмір гранту: до 15 000 доларів США

 Дедлайн: 21 листопада 2021 р.

https://hackforlocals.org/


Грант на реалізацію проєкту «На зв’язку» 
у програмі USAID «Мріємо та діємо»

Запрошуються кваліфіковані партнерські організації для розробки та

впровадження програми обміну між закладами середньої освіти будь-

якої форми власності (державні і приватні школи, ліцеї, гімназії).

Обрана партнерська організація співпрацюватиме з IREX у

впровадженні, розгортанні та просуванні програми, щоб забезпечити

молодим людям віком 10-17 років можливість обміну молоді з різних

регіонів і типів населених пунктів, зміцнення навичок у вирішенні

проблем, лідерстві та спілкуванні, плануванні та розробці рішень, які

сприятимуть повазі до різноманіття та зв’язкам між молоддю з різних

куточків країни.

Детальна інформація: https://bit.ly/3nS19uG

 Учасники: українські неурядові організації

 Розмір гранту: до 60 000 доларів США

 Дедлайн: 28 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3nS19uG


Грант на просування плюралізму і поваги до 

різноманіття серед молоді засобами мистецтва у 

програмі USAID «Мріємо та діємо»

Запрошуються кваліфіковані партнерські організації для розробки й

реалізації таких програм для молоді, які використовують образотворчі

або перформативні види мистецтва (танцювальне, театральне,

письменницьке мистецтва, сторітелінг, образотворчі мистецтва, цирк,

музика, стендап, література, фотографія, відео, дизайн, ремесла,

тощо) задля посилення підтримки цінностей, толерантності, соціальної

інклюзії, плюралізму, соціальної справедливості та прав людини серед

української молоді.

Через особистий досвід, самопізнання та самовираження, посилене

мистецькими засобами, учасники програми міркуватимуть про

нагальні проблеми, що хвилюють молодь, а також спілкуватимуться з

іншими учасниками й членами своїх спільнот.

Детальна інформація: https://bit.ly/3w6WPeK

 Учасники: українські неурядові організації

 Розмір гранту: до 60 000 доларів США

 Дедлайн: 28 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3w6WPeK


Регіональний конкурс для журналістів, 
блогерів і влогерів в Молдові та Україні

Тема конкурсу:

«Соціальне підприємництво – співробітництво без кордонів».

Конкурс має на меті популяризацію соціальних підприємців у

Республіці Молдова та Україні, які зміцнюють співпрацю між двома

країнами та/або з іншою країною ЄС, а також здійснюють позитивний

вплив на суспільство та/або навколишнє середовище.

Ви можете надіслати статтю, відеоматеріали, повідомлення в блозі,

подкаст, влог, відео, ток-шоу або будь-який мультимедійний контент,

орієнтований на історію підприємців, які співпрацюють у двох країнах

та/або з іншими країнами ЄС, щоб створити позитивні зміни для

навколишнього середовища та їхніх спільнот, особливо для

малозабезпечених.

Детальна інформація: https://bit.ly/3GDvPbw

 Учасники: журналісти, блогери та всі, хто 

проживає в Україні чи Молдові та публікує свої 

роботи у будь-яких українських та 

молдавських ЗМІ, включаючи телебачення, 

онлайн та друковані ЗМІ, влоги та блоги

 Призи: 200 – 700 євро

 Дедлайн: 30 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3GDvPbw


Конкурс заявок «Об’єднання, адвокація, 
співпраця: Підтримка ініціатив ОГС у сфері 
реформ»

Мета конкурсу – сприяння розбудові дієвих національних,

регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для просування

демократичних реформ шляхом підтримки адвокаційних кампаній,

розбудови мереж, громадянської освіти та залучення приватного

сектору. У різних категоріях цього конкурсу передбачені різні типи

проєктів, щоб забезпечити цільову підтримку діяльності з адвокації,

побудови партнерств, громадянської освіти та залучення приватного

сектору.

Детальна інформація: https://bit.ly/3yHkSRb
 Учасники: офіційно зареєстровані ОГС, 

незареєстровані групи та неформальні 

громадські ініціативи з усіх регіонів України

 Розмір гранту: до 50 000 доларів США

 Дедлайн: 15 грудня 2021 р., 

15 березня 2022 р., 15 червня 2022 р.

https://bit.ly/3yHkSRb


Короткотермінові гранти для швидкої 
відповіді на виклики, що постають перед ОГС

Мета конкурсу – задоволення нагальних потреб громадянського

суспільства у протистоянні можливому відкату досягнень у сфері

боротьби з корупцією, верховенства права, охорони здоров’я, освіти,

виборчих реформ та у інших галузях, важливих для громадян та

організацій громадянського суспільства.

У рамках цього конкурсу пріоритетними темами є протидія корупції,

верховенство права, децентралізація, підзвітність та прозорість влади,

виборчий процес, інклюзія (в тому числі людей з інвалідністю,

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), лесбійок, геїв, бісексуалів,

трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ) та інших вразливих груп),

євроінтеграція та інші питання, важливі для громадян і ОГС.

Ініціативи, які будуть підтримані в рамках цього конкурсу, мають бути

короткостроковими та характеризуватися невідкладною потребою

їхнього впровадження задля реагування на нові виклики.

Детальна інформація: https://bit.ly/3utBlaR

 Учасники: офіційно зареєстровані ОГС, 

незареєстровані групи та неофіційні громадські 

ініціативи з усіх регіонів України

 Розмір гранту: до 30 000 доларів США

 Дедлайн: 15 травня 2023 р.

https://bit.ly/3utBlaR


Гранти дофінансування, щоб посилити 
стійкість організацій в умовах кризи у 
партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має на меті підтримати розвиток місцевої

філантропії та посилити спроможності організацій налагоджувати

стосунки з місцевими громадами, місцевими органами влади,

приватним сектором. І таким чином посилити свою стійкість під час

викликів та надзвичайних ситуацій, зокрема в умовах пандемії.

Специфічними завданнями цього типу гранту є:

 сприяти розвитку спроможності громад протистояти викликам і

наслідкам пандемії COVID-19;

 підтримувати ініціативи, спрямовані на збір місцевих ресурсів та

розвивати культуру локальної філантропії;

 сприяти зміцненню сталості організацій та встановленню до них

довіри місцевого населення;

 сприяти формуванню локальних платформ взаємодії організацій,

приватного сектору та влади.

Детальна інформація: https://bit.ly/3wAtzMa

 Учасники: українські неприбуткові організації 

громадянського суспільства

 Розмір гранту: 64 000 – 320 000 гривень

 Дедлайн: прийом проєктних пропозицій 

триває постійно, заявки розглядаються 

щомісяця

https://bit.ly/3wAtzMa


Конкурс грантів «Швидка необхідна 
підтримка» у партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має надати доступ до ресурсів організаціям,

які опинилися у загрозливому становищі через COVID-19.

За прогнозами експертів друга хвиля пандемії, яка прийде

восени-взимку, завдасть навіть сильнішого удару, ніж навесні.

Тому важливо уже сьогодні підтримати і посилити спроможності

ОГС, щоб протистояти викликам, спричиненим пандемією.

Детальна інформація: https://bit.ly/3yzTc1L

 Учасники: українські неприбуткові організації 

громадянського суспільства

 Розмір гранту: 64 000 – 480 000 гривень

 Дедлайн: прийом проєктних пропозицій 

триває постійно, заявки розглядаються 

щомісяця

https://bit.ly/3yzTc1L


Можливості фінансування від платформи 
«Маркетплейс»

Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у

межах проєкту «Платформа розвитку громадянського суспільства»,

який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з

міжнародного розвитку (USAID).

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити

ОГС, які є активними у суспільстві та зацікавлені у власному

організаційному розвитку.

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:

 Провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить

визначити основні потреби та скласти індивідуальний план

розвитку вашої організації;

 Отримати грант з організаційного розвитку та «придбати» за нього

тренінг, консультацію, семінар, експертну допомогу чи інші

необхідні послуги, які відповідатимуть індивідуальним потребам

вашої організації.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dmHcGT

 Учасники: організації громадянського 

суспільства

 Дедлайн: постійно діюча 

https://bit.ly/3dmHcGT


Інтелектуальний грант для молодіжних 
центрів та організацій

Молодіжна організація «СТАН» впровадила освітню програму

«Democracy Defenders in UA», щоб допомогти молоді бути активнішою

та мати змогу локально впливати на прийняття політичних та

громадських рішень. Це може допомогти громадам інтенсивніше

розвиватися, підсилити вже діючі проєкти та навчити молодь

відстоювати демократичні цінності.

Ініціативи, що працюють з молоддю, отримають від молодіжної

організації «СТАН» інтелектуальний грант на:

 застосування методології програми «Democracy Defenders in UA»;

 залучення висококваліфікованих тренерів міжнародного рівня в

роботу інституції;

 безкоштовне проведення серії заходів з неформальної освіти для

молоді;

 структуровані рекомендації щодо стратегічного розвитку молодіжної

ініціативи, залучення нових цільових груп та просування

демократичних цінностей.

Детальна інформація: https://bit.ly/3aLaui6

 Учасники: молодіжні центри, молодіжні та 

громадські організації, молодіжні ініціативи, 

неформальні об’єднання молоді

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3aLaui6


МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



Гранти на персональні проєкти у сфері 
соціального підприємництва

Знайдіть ментора з ЄС, візьміть участь у галузевій онлайн-

конференції, щоб познайомитися з підприємцями з-за кордону або

створіть курс з соціального підприємництва, що допоможе тим, хто

тільки починає, налаштувати бізнес-процеси — ось лише кілька

прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним

проєктом.

Пріоритетні теми:

 Встановлення та розвиток партнерств із соціальними підприємцями

з ЄC та Великої Британії;

 Масштабування соціального бізнесу та посилення впливу

соціальних підприємств;

 Підвищення кваліфікації соціальних підприємців та розвиток

соціальних підприємств;

 Популяризація соціального підприємництва в різних дисциплінах,

розробка навчальних програм з соціального підприємництва.

Детальна інформація: https://bit.ly/3EBY8Fd

 Учасники: засновники, директори і 

менеджери вищої та середньої ланки офіційно 

зареєстрованих соціальних підприємств; 

тренери, ментори та викладачі у сфері 

соціального підприємництва

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3EBY8Fd


Постійний конкурс творців від Це Крафт –
підтримка стартапів

ЦЕ КРАФТ створений з метою підтримки мікропідприємців

крафтовиків і ремісників. За умовами конкурсу всі охочі можуть

подати ідеї на виготовлення творчого продукту (прототипу).

Ви можете запропонувати будь-що від не функціонального

предмета для прикрашання простору, до практичних, але

естетичних речей.

Вироби можуть (не обов’язково) носити ідею української

ідентичності, територіальної або культурної причетності,

історичну канву.

Детальна інформація: https://bit.ly/2WxkN5q

 Учасники: усі бажаючі (від 14 років)

 Розмір гранту: виготовлення/фінансування 

виготовлення товарних зразків

 Дедлайн: постійно діючий, найближча дата 

подання пропозицій – 20 листопада 2021 р.

https://bit.ly/2WxkN5q


Програма «Fit for Partnership with Germany»

(«Готові до співпраці з Німеччиною»)

Програма «Fit for Partnership with Germany» пропонує менеджерам

можливості для вдосконалення своїх компетенцій щодо активної діяльності на

міжнародному рівні та знайомства з потенційними діловими партнерами з

Німеччини.

Програма підтримує учасників програми у встановленні або поглибленні

контактів з німецькими компаніями. Переговори про започаткування бізнесу

(B2B) служать для виявлення інтересів співпраці та пропонують різноманітні

можливості для спілкування та обміну досвідом з представниками німецьких

компаній.

Програма має два етапи:

 Онлайн-модуль тривалістю до 6 тижнів: інтерактивні тренінги, колегіальне

консультування, менторінг, взаємний коучінг та інші форми взаємодії

(2-3 дні на тиждень по 2-3 години);

 «Живий» модуль у Німеччині протягом 2 тижнів: візити на німецькі

підприємства, відвідання виставок, хабів, продовження В2В переговорів.

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального Міністерства

економіки та енергетики Німеччини (BMWi) і включає в себе: оплату житла,

харчування (напівпансіон), страхування, поїздки по Німеччині в обмеженій

кількості в рамках програми (індивідуальні зустрічі, семінари, виставки

тощо).

Детальна інформація: https://bit.ly/2ZBT58K

 Учасники: представники малого та 

середнього бізнесу

 Дедлайн: 10 грудня 2021 р.

https://bit.ly/2ZBT58K


Європейський фонд для Південно-Східної 
Європи (EFSE)

Фонд має на меті сприяння економічному розвитку та

процвітанню шляхом додаткового сталого фінансування

насамперед мікро- та малих підприємств (ММП) та приватних

господарств через відповідні місцеві фінансові установи.

Підтримка надається ММП у таких галузях, як сільське

господарство, промисловість, торгівля та послуги.

Мета:

 залучення приватного капіталу до Фонду, що в свою чергу

притягне інвестиції в регіон для розвитку приватного

сектору, зокрема мікро- та малих підприємств та приватних

господарств;

 підтримка країн-бенефіціарів у їхньому прогресі на шляху до

ринкової економіки, зокрема шляхом створення

конкурентоспроможного сектору.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rEZeZY

 Учасники: компанії плодоовочевого сектору

 Бюджет грантового конкурсу: 5,1 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2021 р.

https://bit.ly/3rEZeZY


Програма «Initiative East»в рамках ПВЗВТ

Ініціатива «East» в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони

вільної торгівлі (ПВЗВТ) спрямована на зміцнення економічного

розвитку країн, які підписали угоду про асоціацію з ЄС, а саме

Грузії, Молдови та України, шляхом надання адресної фінансової

та технічної підтримки малим та середнім підприємствам (МСП)

в цих трьох країнах.

Мета:

 розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених

умов кредитування;

 підтримка макрофінансових установ у забезпеченні

фінансування для місцевих мікропідприємств;

 надання адресної фінансової та технічної допомоги

пріоритетним виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій

галузі.

Детальна інформація: https://bit.ly/31wrIuq

 Учасники: малі та середні підприємства

 Бюджет грантового конкурсу: 63 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2021 р.

https://bit.ly/31wrIuq


Український фонд стартапів

Український фонд стартапів (УФС) – це державний фонд,

започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України.

Український фонд стартапів (УФС) підтримує інноваційні проєкти

та допомагає найталановитішим українським підприємцям

створювати успішні глобальні компанії.

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям на

початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seedтаseed).

Фінансуються перспективні та інноваційні ідеї технологічних

стартапів, які демонструють високий потенціал глобального

комерційного успіху.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m6hgTQ

 Учасники: українські компанії на початкових 

стадіях їхнього розвитку

 Розмір гранту: 25 000 – 75 000 доларів США

 Дедлайн: протягом 2021 р.

https://bit.ly/3m6hgTQ


Програма «Жінки у бізнесі»

Програма «Жінки у бізнесі» допомагає 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.

Зокрема, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу

підтримку для надання можливості жінкам-підприємцям ділитися

досвідом та навчатися один в одного.

Мета: сприяння жіночому підприємництву та доступу до

фінансування і, вцілому, участі жінок у бізнесі шляхом

полегшення доступу до фінансування та надання консультацій

для МСП під керівництвом жінок.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rEZeZY

 Учасники: малі та середні підприємства під 

керівництвом жінок

 Бюджет грантового конкурсу: 5 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2022 р.

https://bit.ly/3rEZeZY


Ініціатива «Vtrade Фрукти і Ягоди»

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

(КЕУ) та Асоціація «Ягідництво України» оголошують про старт

нової ініціативи «Vtrade Фрукти і Ягоди», яка спрямована на

мінімізацію впливу COVID-19 на плодоовочевий сектор України.

Ініціатива спрямована на підтримку виробників та переробників

за допомогою чотирьох компонентів діяльності. Повідомляється,

що компанії, які спеціалізуються на вирощуванні та переробці

ягід, кісточкових фруктів, а також яблук та груш, можуть

приєднатися до ініціативи, заповнивши вступну анкету.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dku59k Учасники: компанії плодоовочевого сектору

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3dku59k


ERASMUS для молодих підприємців

Програма допомагає європейським підприємцям отримати

навички, необхідні для започаткування та успішного ведення

малого бізнесу в Європі.

Нові підприємці обмінюються знаннями та бізнес-ідеями з

досвідченими підприємцями, з якими вони співпрацюють

протягом періоду від 1 до 6 місяців. Участь у програмі відкриє

доступ до нових ринків та співпраці з діловими партнерами за

кордоном.

Програма відкрита для підприємців, що мають постійне місце

проживання в одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а

також з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, колишньої

Югославської Республіки Македонія, Ісландії, Чорногорії,

Молдови, Сербії, Туреччини та України.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rCzcGZ

 Учасники: нові та досвідчені підприємці

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3rCzcGZ


COVID-19 Бізнес-клініки

COVID-19 Бізнес-клініки – ініціатива в межах проєкту «EU4Business:

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно

фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і

реалізується GIZ.

Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських

малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання

експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного

зростання.

Бізнес-клініки працюють на базі Центрів інформаційної підтримки

бізнесу (ЦІПБ), створених в рамках EU4Business, і надають

підприємцям ряд переважно безкоштовних онлайн-послуг, таких як:

 короткі індивідуальні та групові консультації;

 вебінари, тренінги та форуми;

 ваучери на глибинні бізнес-консультації.

Детальна інформація: https://bit.ly/3unnemv

 Учасники: представники малих і середніх 

підприємств з різних галузей

https://bit.ly/3unnemv


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Конкурс «Жінки української енергетики»

З метою визнання внеску жінок у розвиток енергетичного

сектору України, підтримки та мотивації для подальших

досягнень в енергетиці та споріднених секторах економіки,

Жіночий енергетичний клуб України вдруге проводить Конкурс

«Жінки української енергетики».

Конкурс проходитиме з 13 жовтня до 9 листопада, а

оголошення результатів та нагородження переможниць

відбудеться 23 листопада на Конференції «Енергетика без

Гендеру». Номінувати можна як саму себе, так і свою

колежанку або організацію за такими номінаціями: «Компанія

року», «Керівниця», «Політикиня», «Працівниця», «Юристка»,

«Волонтерка», «Журналістка», «Освітянка».

Детальна інформація: https://bit.ly/31lmxRi

 Учасники: жінки, які є громадянками України 

та працюють в енергетиці і споріднених 

секторах економіки, а також компанії 

енергетичного сектору, які впроваджують 

гендерну політику

 Дедлайн: 09 листопада 2021 р.

https://bit.ly/31lmxRi


Відкрився прийом заявок на першу Школу 
Енергетичної Кооперації

Від сьогодні представники українських громад мають можливість

отримати практичні знання з енергетичної кооперації на першій

Школі Енергетичної Кооперації. Цей освітній продукт,

розроблений спільно ГО Greencubator та LvBS, має на меті

передати представникам громад найкращий український та

зарубіжний досвід створення та роботи енергетичних

кооперативів.

Перша Школа Енергетичної Кооперації проходитиме у

листопаді-грудні 2021 року.

Наприкінці курсу кожен студент має захистити бізнес-план

власного енергетичного кооперативу.

Детальна інформація: http://energycooperative.org.ua/about/

 Учасники: підприємці, проактивні члени 

громад, представники місцевого 

самоврядування та громадського сектору

 Дедлайн: 15 листопада 2021 р.

http://energycooperative.org.ua/about/


Конкурс проєктних пропозицій в рамках 
проєкту «Енергоефективні школи: нова 
генерація»

Стартував другий етап конкурсу проєктних пропозицій з підвищення

енергоефективності, впровадження відновлюваних та

альтернативних джерел енергії та/або поліпшення комфорту

перебування у закладі освіти.

Призерів буде визначено у двох номінаціях:

«Лідер енергоефективності» та «Найкращі освітні технології».

Шанс на грошову підтримку буде у кожного – і в учасників першого

етапу, і у новачків.

Детальна інформація: https://bit.ly/2Y8g0Z0

 Учасники: заклади загальної середньої освіти

 Розмір гранту: до 150 000 гривень

 Дедлайн: 10 грудня 2021 р.

https://bit.ly/2Y8g0Z0


Конкурс стартапів «Екомрія»

Всеукраїнський конкурс стартапів «Екомрія» проєкту ДТЕК «Енерго-

ефективні школи: нова генерація» — це екологічний захід, що

проводиться для популяризації та підтримки екологічних ініціатив,

виховання бережливого ставлення до природи, формування

екологічної культури, навчальної діяльності серед учнів.

Ініціативи можуть бути різними: озеленення, сортування, прибирання

та вивезення відходів, очищення водойм, вторинне використання

речей, ресурсо- та енергозбереження.

Умови участі:

 детально описати енергоефективний захід/екологічну ініціативу,

яку плануєте реалізувати;

 зробити власний вклад у втілення задуманого (можна у

негрошовому вигляді — роботами / інвентарем / обладнанням);

 візуалізувати вже наявні результати. Обов’язковими є фото та/або

відео із власним внеском.

Детальна інформація: https://bit.ly/3pYal38

 Розмір гранту: до 15 000 гривень

 Дедлайн: 31 травня 2022 р.

https://bit.ly/3pYal38


Фонд Енергоефективності України

Місія Фонду – підняти Україну до європейського рівня

енергетичної ефективності шляхом зменшення рівня

енергоспоживання та викидів СО2 у житловому секторі, та як

наслідок – зменшення негативного впливу на екологію та

пом’якшення наслідків зміни клімату.

Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для

впровадження енергоефективних заходів шляхом надання

грантів та запровадження комплексних технічних рішень з

врахуванням кращих європейських практик з термомодернізації

будівель.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ft9UIN

 Учасники: об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ)

 Дедлайн: 31 грудня 2023 р.

https://bit.ly/3ft9UIN


Фінсько-український трастовий фонд

Трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для

стимулювання співпраці двох країн у сферах

енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Ціль Трастового фонду – сприяти співпраці між Фінляндією та

Україною та визначити можливості надання консультаційних

послуг та інвестицій для проєктів у сферах енергоефективності,

відновлюваних джерел енергії, виробництва енергії з відходів та

створення інтелектуальних енергетичних систем.

Детальна інформація: https://bit.ly/39rchb9

 Учасники: органи місцевого самоврядування, 

лікарні, школи, дитсадки, бізнес (МСП)

 Розмір гранту: 150 000 євро

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/39rchb9


Грантові та кредитні програми: 
«Енергозбереження», «Чисте виробництво»

Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО» пропонує

грантові та кредитні програми, направлені на підтримку

екологічно та економічно ефективних проєктів.

Проєкти, які можуть претендувати на дофінансування:

 «Енергозбереження»: об’єкти соціальної сфери – школи,

дитячі садки, лікарні, спортивні спорудження (модернізація

теплових пунктів, заміна вікон, дверей тощо);

 «Чисте виробництво»: проєкти по водоканалам, енергетика,

промисловість, сільське господарство, поводження з

відходами тощо.

Детальна інформація: https://bit.ly/2OcGIL4

 Учасники: муніципалітети, фінансово 

спроможні громади

 Розмір гранту: 100 000 – 500 000 євро

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/2OcGIL4


НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



Open Call: набір наукових статей до 
видання «Геопоетичні студії»

Редакція наукових видань «Геопоетичні студії» оголошує open call для

дослідниць і дослідників простору.

Приймаються статті від молодих учених (студент/ки, аспірант/ки), а

також есеїстика для друку у студентському літературно-науковому

альманасі «Геопоетичні студії». Академічних учених запрошують

подавати свої дослідження в академічний журнал «Геопоетичні студії /

Geopoetical Studies», що виходить онлайн. Обидва видання

рецензовані. Розвиваються на базі Острозької академії.

Досліджується простір у царинах літературознавства, а також

культурології, філософії, урбаністики і на перетині.

Детальна інформація: https://bit.ly/3EABE7S

 Учасники: молоді вчені (студент/ки, 

аспірант/ки), академічні вчені

 Дедлайн: 15 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3EABE7S


Стипендії на проведення досліджень 
у Франції

Фундація Будинок наук про людину (FMSH) та Посольство Франції в

Україні надають допомогу для здійснення двох- або трьохмісячного

наукового стажування у Франції для молодих українських науковців.

Ця стипендія має на меті допомогти у здійсненні досліджень у Франції:

 польові дослідження;

 робота в бібліотеці та архівах.

Після закінчення свого стажування стипендіат має подати до FMSH та

Посольства Франції в Україні звіт про проведену у рамках стажування

дослідницьку роботу.

Детальна інформація: https://bit.ly/3jXavUx

 Учасники: кандидати наук, що працюють у 

галузі суспільних та гуманітарних наук та 

захистили дисертацію не раніше 2016 року

 Розмір стипендії: до 4 704 євро

 Дедлайн: 10 грудня 2021 р.

https://bit.ly/3jXavUx


Гранти для досліджень від
National Geographic

National Geographic оголосив про відкриття грантової програми

«Молоді дослідники» (Young Explorers Grants), яка має на меті

підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проєкт чи

провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії.

Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм

National Geographic:

 the Committee for Research and Exploration

 the Expeditions Council

 the Conservation Trust.

Детальна інформація: https://bit.ly/2PoKOjN

 Учасники: археологи, антропологи, 

астрономи, екологи, геологи, біологи, 

фотографи

 Розмір гранту: 2 000 – 5 000 доларів США

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/2PoKOjN


КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ



Гранти на персональні проєкти у сфері 
культури та креативних індустрій

Долучіться до онлайн-резиденції, оплатіть участь у відомому конкурсі

креативності, організуйте цифрову виставку фотографії з роботами

митців з України та ЄС або запустіть кампанію про українську

культуру, націлену на Велику Британію — ось лише кілька прикладів

з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним проєктом.

Пріоритетні теми:

 Популяризація української культури та мистецтва в ЄС та Великій

Британії;

 Розширення мережі контактів з колегами з ЄС та Великої Британії;

 Обмін досвідами з приводу децентралізації сфери культури між

Україною та ЄС;

 Цифрові та інші формати культурних проєктів у часи пандемії.

Детальна інформація: https://bit.ly/2ZEFT3r

 Учасники: представники сфери культури та 

креативних індустрій 

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/2ZEFT3r


Програма порятунку культурної спадщини, 
що перебуває під загрозою знищення

Це програма порятунку культурної спадщини, що постраждала або

може постраждати від техногенних катастроф, стихійних лих або

збройних конфліктів.

Програма може профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю

матеріалів та обладнання, дослідницькі поїздки та інформаційні

кампанії для підвищення обізнаності про об’єкти культурної спадщини

під загрозою. Ви також можете отримати допомогу з проведення

тренінгів для рятувальників культурної спадщини.

Ця програма організована Фондом Принца Клауса.

Детальна інформація: https://bit.ly/39w1cFX

 Учасники: незалежні активісти та організації 

різних типів – приватних, неприбуткових, 

урядових

 Дедлайн: 31 грудня 2021 р.

https://bit.ly/39w1cFX


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Гранти на персональні проєкти у сфері 
медицини й охорони здоров’я

Навчайтеся на онлайн-курсі від європейських практиків або створіть

свій курс з лікарями та медсестрами з ЄС у якості лекторів, щоб

слухачі дізналися більше про сферу охорони здоров’я за кордоном —

ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим

персональним проєктом.

Пріоритетні теми:

 Сучасні процедури та міжнародні клінічні протоколи;

 Розвиток навичок та компетенцій медичних працівників;

 Консультації колег з ЄС та Великої Британії щодо сімейної

медицини, медицини невідкладних станів, педіатрії та паліативної

допомоги;

 Використання сучасного обладнання;

 Пацієнто-орієнтований підхід, комунікативна культура в медичних

закладах;

 Медична етика;

 Профілактика вигорання в медичних установах.

Детальна інформація: https://bit.ly/3buIUpc

 Учасники: практикуючі лікарі, фельдшери, 

медсестри; менеджери медичних установ; 

психологи та медичні психологи; викладачі 

медичних закладів вищої освіти; тренери та 

інструктори у сфері медицини; співробітники 

громадських організацій, які працюють над 

трансформацією сфери охорони здоров'я

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3buIUpc


Програма медичної допомоги жертвам 
нацистських переслідувань

Громадська організація «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і

толерантність» здійснює в Україні програму покращення життєвої

ситуації колишніх українських жертв нацистських переслідувань

шляхом поліпшення їхнього фізичного та психоемоційного стану.

Допомога надаватиметься колишнім в'язням нацистських таборів,

гетто, нацистських тюрем, примусовим працівникам промисловості та

сільського господарства, дітям, які були вивезені разом з батьками, у

т.ч. дітям, народженим у неволі. Проєкт фінансується німецьким

Фондом «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ).

Детальна інформація: https://bit.ly/3D440GA

 Учасники: колишні жертви нацистських 

переслідувань

 Дедлайн: грудень 2021 р.

https://bit.ly/3D440GA


Індивідуальна допомога в лікуванні дітям

Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» 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

закордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування за

бюджетні кошти.

Детальна інформація: https://krona.niko.ua/

 Учасники: індивідуальні звернення

 Дедлайн: постійно діюча

https://krona.niko.ua/


Відкрита база стажувань для медиків

M-Gate.org – це відкрита база стажувань, курсів, грантів та інших

навчальних програм для медиків всіх ланок та спеціальностей. Вже

зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж 700

пропозицій, 90% з яких безкоштовні та доступні для українців.

M-Gate.org щоденно оновлюється, додаючи нові можливості та

корисну для медиків інформацію.

Онлайн база даних є частиною проєкту M-Gate, котрий окрім сайту

створює можливості для навчання медиків в Україні та за кордоном,

про все це читайте на сайті www.m-gate.org та на сторінці Facebook

www.facebook.com/MedicalGatepage.

 Учасники: медики всіх спеціальностей

 Дедлайн: постійно діюча

http://www.m-gate.org/
http://www.facebook.com/MedicalGatepage


ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ



Гранти на персональні проєкти у сфері 
освіти

Запишіться на воркшоп з інклюзії, проведіть анкетування

європейських колег для посібника з освітнього менеджменту,

проконсультуйтеся з експертами з ЄС з приводу викладання

іноземних мов та використайте нові знання для створення застосунку,

що допоможе дітям опанувати англійську — ось лише кілька

прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним

проєктом.

Пріоритетні теми:

 Кращі практики освітнього менеджменту та розвиток управлінських

навичок;

 Знайомство з професійними культурами ЄС та Великої Британії;

 Практики та принципи навчання у ЄС та Великій Британії;

 Інклюзія у навчанні;

 Нова українська школа та компетентнісний підхід до навчання;

 Вивчення іноземних мов та багатомовна освіта;

 Онлайн-навчання.

Детальна інформація: https://bit.ly/3GEspoV

 Учасники: педагоги та керівники дошкільних 

закладів, шкіл, позашкільних закладів, 

професійно-технічних закладів, вищих 

навчальних закладів, закладів післядипломної 

освіти, закладів неформальної освіти

 Розмір гранту: до 4 000 євро

 Дедлайн: 10 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3GEspoV


Програма оплачуваних стажувань для 
молоді в органах місцевого самоврядування

Британська Рада оголошує набір учасників на програму

стажувань для молоді в органах місцевого самоврядування,

молодіжних радах та молодіжних центрах місцевого рівня.

Програма стажувань підходить для молоді та молодіжних

лідерів, які зацікавлені здобути практичні навички та досвід у

сфері молодіжної політики.

Мета стажування: надати можливість молоді України розвинути

практичні навички, отримати досвід співпраці з місцевою

владою, спробувати себе у ролі молодіжного працівника та

стати частиною команди органу місцевого самоврядування або

молодіжного центру.

Детальна інформація: https://bit.ly/3w2vhHf

 Учасники: молодь та молодіжні лідери

 Дедлайн: 15 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3w2vhHf


Digital Labs: викладачі точних та 
природничих наук

Ця онлайн-лабораторія допоможе вирішити виклики, пов'язані з

викладанням точних наук та використанням IT-технологій у

навчальному процесі.

Ви дізнаєтеся про дієві інструменти під час лекцій експертів з ЄС,

Великої Британії та України, знайдете нові ідеї під час воркшопів і в

команді з іншими українськими освітянами розробите та презентуєте

ефективне рішення для сучасної освіти. Автори найкращих ідей

отримають до 500 євро на професійний розвиток.

Онлайн-лабораторія триватиме дев’ять днів: 5 по 13 лютого 2022 р.

Для вільного спілкування із закордонними експертами запрошуються

перекладачі.

Детальна інформація: https://bit.ly/3CEBsE4

 Учасники: шкільні вчителі, директори шкіл, 

методисти та спеціалісти в галузі освіти

 Розмір стипендії: до 500 євро

 Дедлайн: 16 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3CEBsE4


Конкурс на участь у Програмі стажування 
молоді в Апараті Верховної Ради України у 
2022 році

Мета програми: надання можливості громадянам України з числа

молоді, які не перебувають на посадах державної служби або на

посадах в органах місцевого самоврядування, отримати знання з

питань парламентаризму і демократії, експертно-аналітичного

забезпечення законодавчого процесу, а також набуття практичних

навичок роботи в Апараті Верховної Ради України.

Конкурс відбувається у 2 тури:

 заповнення аплікаційної форми;

 співбесіда з переможцями 1-го туру.

Тривалість програми: січень-липень 2022 року.

Детальна інформація: https://bit.ly/2ZzgRlL

 Учасники: молодь віком до 35 років

 Розмір стипендії: два прожиткових мінімуми, 

встановлених для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року

 Дедлайн: 21 листопада 2021 р.

https://bit.ly/2ZzgRlL


Стипендії DAAD на післядипломне навчання 
в Німеччині: образотворче мистецтво, 
дизайн, візуальні комунікації, кіно

Це можливість для випускників бакалаврату в галузі образотворчого

мистецтва, кіно, дизайну та візуальних комунікацій продовжити освіту

в німецькому університеті. Ви можете вступити до магістратури,

аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.

Програма забезпечить щомісячну стипендію розміром 861 євро, кошти

на проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали.

Магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до

24 місяців, додаткові курси – один академічний рік. Ви отримаєте

стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можете пройти раніше.

Детальна інформація: https://bit.ly/3hhRxG9

 Учасники: випускники бакалаврату в галузі 

образотворчого мистецтва, кіно, дизайну та 

візуальних комунікацій

 Розмір щомісячної стипендії: 861 євро

 Дедлайн: 30 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3hhRxG9


Стипендії Коледжу Європи: 
післядипломна освіта

Це можливість для випускників українських університетів продовжити

освіту в провідному інституті європеїстики, де навчаються майбутні

дипломати, міністри та чиновники європейських урядів.

Ви вчитиметеся у компанії студентів з понад 50 країн світу, а

стипендія покриє витрати на навчання, проживання, харчування і

подорожі.

Передбачається вивчення наступних програм:

 Європейські економічні студії;

 Європейські міждисциплінарні студії;

 Студії з європейських міжнародних відносин та дипломатії;

 Європейські правові студії;

 Європейські політичні та адміністративні студії;

 Трансатлантичні відносини.

Детальна інформація: https://bit.ly/3CBKBNB

 Учасники: випускники українських 

університетів, що мають дипломи магістра 

права, економіки, міжнародних відносин, 

політології або інших суміжних дисциплін

 Дедлайн: 20 січня 2022 р.

https://bit.ly/3CBKBNB


Стипендії Гентського університету 
науковцям, що здобувають PhD

Це можливість захистити докторську дисертацію одразу в двох

університетах: українському та одному з провідних університетів

Бельгії — Гентському. Ви розпочнете та звершите дослідження у

Бельгії, а між цим працюватимете над дисертацією в Україні.

Програма покриває дві подорожі до Генту та стипендію під час

перебування там.

Для подачі потрібна попередня згода від наукових керівників в обох

країнах.

Детальна інформація: https://bit.ly/3zYJFAO

 Учасники: українські науковці, що мають 

актуальну і перспективну тему докторської 

дисертації

 Розмір щомісячної стипендії: 2 252 євро

 Дедлайн: 01 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3zYJFAO


Грантовий конкурс «Scholarship в Україні» 
для здобувачів вищої освіти

«Scholarship в Україні» – це соціальний проєкт для студентів з видачі

грантів на навчання.

Для участі в конкурсі студентам потрібно написати аналітичну статтю

на тему: «Промоакційний маркетинг – міф просування чи невід’ємна

частина виживання у конкурентній боротьбі на ринку?».

Авторів трьох найкращих статей буде запрошено до захисту.

Детальна інформація: https://bit.ly/3w0iAgd

 Учасники: студенти вищих навчальних 

закладів

 Розмір гранту: 15 000 гривень

 Дедлайн: 16 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3w0iAgd


Програма ЄС Еразмус+ на 2021-2027 роки

Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми

ЄС Еразмус+ на 2021-2027 роки. Програма буде не лише

міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною.

Для трьох сфер діяльності Програми – освіта та професійний

розвиток, молодь і спорт – основними цілями будуть наступні:

 сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професійного

розвитку;

 сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у

сфері молоді;

 сприяння навчальній мобільності персоналу сфери спорту.

Детальна інформація: https://bit.ly/3xGMTsP
 Учасники: заклади освіти, дослідницькі 

установи, державні органи влади, молодіжні 

організації, державні, приватні та громадські 

організації

 Бюджет програми: 26 млрд євро

 Дедлайн: 2021-2027 рр.

https://bit.ly/3xGMTsP


Програми Fulbright

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США та

адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), дає можливість

навчатися, викладати та проводити дослідження, обмінюватися

ідеями та сприяти пошуку рішень складних глобальних викликів.

Офіс Програми повідомляє про відкриті конкурси на 2022-2023

академічний рік:

 для студентів та випускників ВНЗ;

 для молодих викладачів та дослідників;

 для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ucs0To Учасники: студенти, науковці, митці та 

фахівці різного спрямування

 Дедлайн: терміни залежать від обраної 

програми

https://bit.ly/3ucs0To


ПОСТІЙНО ДІЮЧІ 
ПРОГРАМИ



Програма ЄС «Креативна Європа» 
2021-2027

«Креативна Європа» – це рамкова програма Європейського Союзу,

спрямована на підтримку культурного, креативного та

аудіовізуального секторів.

Метою програми є розвиток сектору культурних і креативних

індустрій в країнах Європи та країнах-партнерах, посилення

конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а

також забезпечення промоції й захисту культурного та мовного

розмаїття.

У першому грантовому сезоні нової програми вже оголошено

13 конкурсів.

Детальна інформація: https://bit.ly/3hecD9L

 Учасники: українські організації у секторі 

культури та креативних індустрій

 Бюджет програми: 2,4 млрд євро

https://bit.ly/3hecD9L


Глобальний Фонд для Жінок

Фонд-грантодавець що підтримує жіночі правові групи в усьому світі,

чия діяльність спрямована на поліпшення становища жінок і дівчаток в

області викорінювання насильства над жінками, підвищення доступу до

освіти та забезпечення економічної незалежності.

Пріоритети діяльності:

 розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;

 поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;

 сприяння участі жінок у суспільно політичному житті;

 забезпечення економічної та екологічної справедливості;

 підвищення доступу до освіти;

 розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m8wXdl

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/3m8wXdl


Горизонт 2020

Найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування

науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро.

Пріоритети діяльності:

 передова наука;

 індустріальне лідерство;

 соціальні виклики;

 поширення передового досвіду;

 наука з дітьми і для суспільства;

 Європейський інститут інновацій і технологій (EIT).

Детальна інформація: https://bit.ly/2QPd1Ax
 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/2QPd1Ax


Міжнародний Вишеградський фонд

Допомога громадським організаціям, органам місцевого

самоврядування, школам та університетам у втіленні проєктів, що

покращують рівень життя громад.

Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської групи

та їх спільного представництва в третіх країнах.

Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності,

пов'язаної із заохоченням та розвитку:

 культурного співробітництва;

 наукового, дослідницького обміну та співробітництва в галузі

освіти;

 молодіжного обміну;

 транскордонного співробітництва;

 туризму.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m6I2eQ

 Учасники: ГО, НУО, місцеві органи влади, 

університети, приватні компанії

 Розмір гранту: від 6 000 євро

https://bit.ly/3m6I2eQ


Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО)

Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим

проєктам, головним чином, у країнах Центральної і Східної Європи,

включаючи Росію, Білорусь і Україну. Кліматичний напрямок не має

регіональних обмежень.

Напрями фінансування:

 відновлювальні джерела енергії;

 чисте виробництво;

 енергозбереження;

 очищення стічних вод;

 сільськогосподарське виробництво.

Детальна інформація: https://bit.ly/2OcGIL4

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/2OcGIL4


Фонд Конрада Аденауера

Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера в

Україні супроводжує процес політичних та економічних перетворень в

Україні.

З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проєктів. Фонд

підтримує демократичні політичні партії України та їхні молодіжні

організації.

Пріоритети діяльності:

 підтримка демократичного розвитку;

 побудова громадянського суспільства;

 ствердження вільних ЗМІ;

 консолідація демократичних інститутів.

Детальна інформація: https://bit.ly/3wbTUAR

 Учасники: ГО, НУО, місцеві органи влади, 

університети, приватні компанії

 Розмір гранту: від 6 000 євро

https://bit.ly/3wbTUAR


Фонд розвитку українських ЗМІ при 
Посольстві США в Україні

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних

українських ЗМІ – друкованих-, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів.

Партійні та державні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма

також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам

українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні

організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо

їхні проєкти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні

бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані

видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики;

проєкти, які переслідують партійні або політичні інтереси.

Детальна інформація: https://bit.ly/3w8zIjv

 Учасники: незалежні українські ЗМІ

 Розмір гранту: 15 000 - 25 000 доларів США

https://bit.ly/3w8zIjv


Фонд сприяння демократії при
Посольстві США в Україні

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають

статус недержавних та неприбуткових. До таких належать:

громадські організації (асоціації), благодійні фонди й аналітичні

центри.

Тематичні пріоритети Фонду сприяння демократії:

 права людини;

 верховенство права та реформа в галузі права;

 економічні реформи;

 підтримка громадських ініціатив;

 розвиток виборчої системи;

 антикорупційна діяльність та прозорість уряду;

 запобігання торгівлі людьми;

 рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Детальна інформація: https://bit.ly/3cCBykX

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 24 000 доларів США

https://bit.ly/3cCBykX


Департамент 
економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації

Відділ інвестиційної діяльності

Тел.: (0542) 78 98 34

E-mail: gue-invest@sm.gov.ua

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2


