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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
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ЗМІСТ

3

Грантові програми у 

сфері соціального

розвитку та 

демократичних ініціатив

23

Грантові програми у 

сфері економіки та 

підприємництва 

29

Грантові програми у 

сфері науки, 

інновацій,                           

ІТ-технологій 

30

Грантові програми у 

сфері культури та 

туризму

40

Грантові програми у 

сфері охорони 

здоров'я 

42

Грантові програми у 

сфері екології  

43

Грантові програми у 

сфері освіти, 

стажування

54

Постійнодіючі

грантові програми



КОНКУРС 

«ІНТЕГРАЦІЯ 

ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

ДО ЖИТТЯ В 

НОВИХ ГРОМАДАХ»

Мета конкурсу - сприяння соціальній

інтеграції внутрішньо переміщених осіб

до життя у нових для них територіальних

громадах, де вони планують залишитися на

тривалий час або назавжди, а також

запобігання та сприяння вирішенню

конфліктів на рівні обраних територіальних

громад, які можуть виникати навколо / за

участі ВПО.

Оптимальний розмір гранту:

300 000 – 370 000 гривень

Громадські організації, громадські

спілки, органи самоорганізації населення та

благодійні організації

Дедлайн:  13.07.2022        

(15:00 за київським часом)

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/79047/

https://gurt.org.ua/news/grants/79047/


ДОВКІЛЛЯ, 

АНТИКОРУПЦІЯ, 

ГЕНДЕРНА 

РІВНІСТЬ: КОНКУРС 

ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Метою конкурсу є підвищення

спроможності українських ОГС та коаліцій

планувати та реалізовувати адвокаційні

кампанії, ефективно комунікувати свої цілі та

управляти організаціями. Діяльність проекту

буде спрямована на допомогу організаціям у

ситуації військового стану та нових викликів,

що з ним пов’язані. Організації та коаліції

зможуть підвищити свою власну сталість

через навчання, менторський супровід та

фінансову підтримку роботи

Українські організації громадянського

суспільства та коаліції

Дедлайн: 13.07.2022 (до 23:59)

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/79076/

https://gurt.org.ua/news/grants/79076/


ГРАНТОВИЙ КОНКУРС 

"ШВИДКА ПІДТРИМКА 

СПРОМОЖНОСТЕЙ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ДІЯТИ В НАДЗВИ-

ЧАЙНИХ ОБСТАВИНАХ" 

Це додаткові можливості й ресурси для

швидкого й гнучкого реагування на

потреби громадянського суспільства в

надзвичайних умовах. Заявки приймаються

відповідно до таких пріоритетів:

1)Посилення адаптивних спроможностей ОГС.

2)Мобілізація громади для протидії воєнним

викликам.

3)Посилення безпеки, у тому числі цифрової.

4)Здійснення комплексу моніторингових

заходів

Організації громадянського 

суспільства  

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше

https://ednannia.ua/181-contests/12350-

grantovij-konkurs-shvidka-pidtrimka-

spromozhnostej-gromadyanskogo-

suspilstva-ukrajini-diyati-v-nadzvichajnikh-

obstavinakh?fbclid=IwAR2Xp7mpaIAkQFv

HBMxcXmumdYNy-

2xxjoryTx6pBgalhHnuouP6LxUiB-A

https://ednannia.ua/181-contests/12350-grantovij-konkurs-shvidka-pidtrimka-spromozhnostej-gromadyanskogo-suspilstva-ukrajini-diyati-v-nadzvichajnikh-obstavinakh?fbclid=IwAR2Xp7mpaIAkQFvHBMxcXmumdYNy-2xxjoryTx6pBgalhHnuouP6LxUiB-A


ГРАНТОВА 

ПРОГРАМА “ЛЮДИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ: 

СВІТ РЯТУЄ 

УКРАЇНСЬКІ 

ГРОМАДИ”

З початком повномасштабної війни в

Україні ІСАР Єднання запустив

міжнародну фандрейзингову ініціативу серед

іноземців. Усі зібрані кошти від звичайних

громадян інших країн через надання грантів

спрямовуються на підтримку місцевих громад

та людей, які опинилися у скруті через війну.

Мета програми, щоб кожна зібрана копійка від

людей була ефективно витрачена на допомогу

постраждалим українцям, на покращення

якості їхнього життя.

Максимально сума гранту – 300 тис. грн

Українські громадські та благодійні

організації

Дедлайн:  31.12.2022

Детальніше

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

prohrama-lyudy-dlya-lyudej-svit-ryatuje-

ukrajinski-hromady

https://gurt.org.ua/news/grants/78245/


КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ 

СПРОМОЖНОСТІ 

РЕАГУВАТИ НА КРИЗУ 

ТА ПОМ’ЯКШИТИ 

ВПЛИВ ВІЙНИ 

В УКРАЇНІ

Має Мета конкурсу - підтримати членів

Форуму громадянського суспільства

Східного партнерства та їхні відповідні

потреби, що випливають із зовнішніх факторів

і спроможності реагувати на кризу та

пом’якшити вплив війни в Україні.

Пропозиції подаються англійською мовою

Члени Форуму громадянського

суспільства Східного партнерства

Дедлайн:  до 24.07.2022

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78863/

https://gurt.org.ua/news/grants/78863/


ІНФРАСТРУКТУРНІ 

ГРАНТИ HOUSE OF 

EUROPЕ

Має Це можливість отримати від 300 000 до

500 000 грн громадським організаціям, які

активно волонтерять та прагнуть розвивати

культуру навіть попри обстріли. За грантові

кошти можна придбати будівельні матеріали,

меблі, обладнання та техніку для

облаштування або відновлення простору.

Грант також пропонує невеликі гонорари для

команди, заразом з грошима на пальне та

бронежилети

Неприбуткові громадські організації

Дедлайн:  08.07.2022 (15:00)

Детальніше

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

ni-hranty-house-of-europe-

3&fbclid=IwAR3H98Zah5YTmNP8-

ufWD2rMOKOd5OmYigrPNTAAdfrpbEeSfF

ISz6B6Wps

https://bit.ly/3mYCqVo
https://gurt.org.ua/news/grants/78863/


КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ ОГС ВІД ПРООН

Ціль конкурсу - підтримка спільних зусиль

організацій громадянського суспільства,

аналітичних центрів та неурядових

організацій щодо захисту прав людини та

захисту вразливих груп населення в Україні,

включаючи ВПО у національній кризовій

ситуації, спричиненої війною в Україні

Некомерційні організації, зокрема

благодійні організації, громадські об’єднання

(включаючи громадські організації та спілки),

які офіційно зареєстровані в Україні не менше

одного року та мають досвід реалізації

проєктів у запропонованій пріоритетній сфері

Дедлайн:  до кінця 2022

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78386/

https://gurt.org.ua/news/grants/78386/


ІНСТИТУЦІЙНА 

ПІДТРИМКА  ОГС ДЛЯ 

ПОСИЛЕННЯ 

СПРОМОЖНОСТІ 

МАСШТАБУВАТИ 

ПІДТРИМКУ ЛЮДЕЙ, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ

Мета конкурсу - інституційно посилити

ОГС, їх об’єднання та партнерства для

масштабування їх впливу та підтримки

якомога більшої кількості людей, що зазнали

впливу війни – як ВПО, так і конкретних

уразливих груп (в тому числі людей з

інвалідністю, літніх людей, людей та ВПО, що

втратили роботу через війну, дітей,

представників громад, що зазнали негативного

впливу війни, людей, що змушені були виїхати

з України у випадку якщо заплановані

діяльності орієнтовані на створення умов для

їх повернення)

Організації громадянського суспільства

Дедлайн:  08.07.2022

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=1%e2%8

%af650%e2%80%af000-hrn-na-

instytutsijnu-pidtrymku-ohs-dlya-

posylennya-spromozhnosti-masshtabuvaty-

pidtrymku-lyudej-yaki-postrazhdaly-vid-

vijny-hrantovyj-konkurs

https://gurt.org.ua/news/grants/78386/


ГРАНТИ ДЛЯ 

ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ 

ДОПОМАГАЮТЬ 

УКРАЇНЦЯМ ПІД ЧАС 

ВІЙНИ

Це можливість отримати до 10 000 євро

для громадських організацій, які

допомагають українцям під час

повномасштабного вторгнення.

Організувати евакуацію, допомогти доставити

продукти, ліки та одяг людям, які постраждали

від війни, або втілити інший проект

Громадські та благодійні організації

Дедлайн:  29.07.2022

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

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

ity/353

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/353


ПІДТРИМКА 

ПРОЕКТІВ, ЯКІ 

СПРИЯЮТЬ 

РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА

Фонд підтримує проекти, які сприяють

розвитку громадянського суспільства та

залучення громадськості в Україні. Пріоритет

надаватиметься тим проектам, які будуть

спрямовані на зменшення руйнувань та

страждань завданих російським урядом, а

також підтримки українців, які найбільше

постраждали від війни спричиненої

неправомірними діями російської федерації.

Максимальна сума гранту: $250,000.

Максимальна тривалість проекту: 12 місяців

Українські неприбуткові та неурядові  

організації (громадські організації (асоціації), 

благодійні фонди та аналітичні центри)

Дедлайн:  до кінця 2022        

Детальніше

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

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


КОНКУРС ГРАНТІВ 

ДЛЯ НАДАННЯ 

ГУМАНІТАРНОЇ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 

ПОСТРАЖДАЛИМ 

ВІД ВІЙНИ

Мета програми – допомога громадам, які

постраждали від воєнних дій,

забезпечення гуманітарних потреб внутрішньо

переміщених осіб, психологічна стабілізація та

сприяння їхній ефективній суспільній адаптації

та інтеграції у громади, що приймають.

Максимальний бюджет одного проекту –

340 тис. грн.

Неприбуткові та благодійні організації

Дедлайн:  до 01.09.2022 року 

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78974/

https://gurt.org.ua/news/grants/78497/


ГРАНТОВА 

ГУМАНІТАРНА 

ПРОГРАМА 

«ГУМАНІТАРНА 

СОЛІДАРНІСТЬ»

Мета програми: забезпечити швидке

реагування та задоволення гуманітарних

потреб вразливих груп цивільного населення в

умовах війни росії проти України.

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту  – 380 000 грн.

Максимальний строк реалізації проекту – 4 міс

Громадські організації, спілки,

асоціації, товариства та інші громадські

об‘єднання, які зареєстровані як неприбуткові

або благодійні організації та працюють в

Україні, а також державні і комунальні

заклади охорони здоров’я, соціального

захисту, освіти, а також незареєстровані

волонтерські ініціативи

Дедлайн:  30.09.2022        

Детальніше

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

darity_program/

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


ГРАНТИ ШВИДКОГО 

РЕАГУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКО-

ДАНСЬКОГО 

МОЛОДІЖНОГО ДОМУ

Це грантова програма із загальним

фондом у 150 000 євро, яка дозволяє

Українсько-данському молодіжному дому

надавати швидку фінансову підтримку для

розвитку молодіжних організацій, громадян-

ського суспільства та активістів в Україні.

Гранти швидкого реагування надаються як 

для реактивних, так і для проактивних дій:

1)Гранти на місцеві дії для негайної допомоги 

та підтримки.

2)Гранти на місцеві дії зі сталого розвитку.

3)Екстренна фінансова підтримка особам чи 

групам, які знаходяться під загрозою 

Молодіжні організації, правозахисники, 

організації громадянського суспільства, митці, 

громадські рухи, культурні організації, 

незалежні активісти та мистецькі групи, які 

працюють з молоддю до 35 років, ФОП

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше

https://ua.theyouthhouse.org/support-

grants?fbclid=IwAR1ytUn_qohqdeoTl_wWi

Jx9uHqwwNeseXXTCKkW_J7tt_AOEZ-

GmipGzwY

https://ua.theyouthhouse.org/support-grants?fbclid=IwAR1ytUn_qohqdeoTl_wWiJx9uHqwwNeseXXTCKkW_J7tt_AOEZ-GmipGzwY


КОНКУРС «ПОСИЛЕННЯ 

СПРОМОЖНОСТІ 

МОЛОДІЖНОГО СЕКТОРУ 

ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА 

ПОТРЕБИ МОЛОДИХ ЖІНОК І 

ЧОЛОВІКІВ ОСОБЛИВО З 

ЧИСЛА  ВПО  ТА ВРАЗЛИВИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ»

Основним фокусом конкурсу є посилення

спільних зусиль молодіжних ОГС щодо

захисту молодих чоловіків та дівчат в Україні,

включаючи вразливі групи населення та ВПО

у національній кризі, спричиненій війною в

Україні

Некомерційні організації, зокрема

благодійні організації, громадські об'єднання

(включаючи громадські організації та спілки),

які офіційно зареєстровані в Україні

Дедлайн: до кінця 2022

Пропозицій приймаються на постійній основі

та розглядаються раз на місяць

Детальніше

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk

/home/get-involved/strengthening-the-

youth-sector-capacity-to-respond-to-the-

needs-of-young-women-and-men-

especially-idps-and-vulnerable-groups.html

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/strengthening-the-youth-sector-capacity-to-respond-to-the-needs-of-young-women-and-men-especially-idps-and-vulnerable-groups.html


КОНКУРС ГРАНТІВ 

«КОНСОЛІДУЄМОСЯ 

ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ 

УКРАЇНИ»

Мета конкурсу – надати підтримку ОГС,

які впроваджують гуманітарні і

волонтерські ініціативи, інформують

суспільство про виклики і шляхи допомоги

громадянам, консолідують громадян й

громадські організації навколо волонтерства

та впроваджують заходи щодо протидії

дезінформації з боку ворога.

Максимальний розмір гранту – 240 000 грн.

Мінімальний розмір гранту – 80 000 грн.

Неприбуткові організації 

громадянського суспільства, які мають статус 

неприбутковості та офіційно зареєстровані в 

Україні не менше 3 місяців станом на 

25.05.2022

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше

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

hrantiv-konsolidujemosya-zarady-

peremohy-ukrajiny

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-konsolidujemosya-zarady-peremohy-ukrajiny


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


DEMOCRACY HUB

«Democracy Hub» — це діджитал-проeкт

про цінності демократичного суспільства,

покликаний розвивати навички активного

громадянства серед української молоді.

Місія проекту — створити середовище для

розвитку комунікативних навичок, підвищення

інтересу до демократії, прав людини,

зміцнення молодіжного лідерства та активної

громадянської позиції.

Стати учасником діджитал-проекту можна

24/7, в будь-який момент

Молодь з усієї України віком 14-18

років

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше

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

hub-doluchajcya-do-didzhytal-projektu-pro-

tsinnosti-demokratychnoho-suspilstva

https://www.prostir.ua/?grants=democracy-hub-doluchajcya-do-didzhytal-projektu-pro-tsinnosti-demokratychnoho-suspilstva


СПРИЯННЯ 

СТІЙКОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ 

ГРОМАДСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 

НЕЗАЛЕЖНИХ МЕДІА

У відповідь на безпекові виклики та

гуманітарну кризу, спричинені війною

росії проти України, the Black Sea Trust for

Regional Cooperation (BST) приймає заявки

для реалізації проектів громадськими та

медійними організаціями України за

напрямками:

Негайні проекти: бюджет $10 000 – 16 000;

тривалість 3-9 місяців.

Відновлення та розвиток спроможностей

громадських організацій: бюджет до $25 000;

тривалість 3-9 місяців.

Підтримка медіа: бюджет до $25 000;

тривалість 3-9 місяців.

Громадські організації та незалежні 

медіа

Дедлайн:  30.12.2022

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78502/

https://gurt.org.ua/news/grants/78502/


«SHELTER UKRAINE» 

- БЛАГОДІЙНА 

ПІДТРИМКА ГО ТА 

БО, ЩО 

ДОПОМАГАЮТЬ ВПО

Ініціатива «Shelter Ukraine» приймає

заявки для підтримки соціальних

ініціатив, які вирішують гуманітарні проблеми

цивільного населення в умовах війни.

Пріоритет буде надаватися організаціям та

ініціативам, які працюють у населених пунктах

до 250 000 населення.

Максимальний розмір благодійної допомоги —

200 000 грн.

Громадські організації, спілки, асоціації, 

товариства та інші громадські об‘єднання, які 

зареєстровані як неприбуткові або благодійні 

організації та працюють в Україні.

Державні й комунальні заклади охорони 

здоров’я, соціального захисту, освіти, а також 

незареєстровані волонтерські ініціативи

Дедлайн:  постійно 

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78309/

https://gurt.org.ua/news/grants/78309/


КОНКУРС НА 

РОЗВИТОК 

ҐЕНДЕРНОГО 

АНАЛІТИЧНОГО

ЦЕНТРУ

За допомогою підтримки проекту «Голос

жінок і лідерство – Україна» ґендерний

аналітичний центр посилить свою інституційну

спроможність, підготує низку публікацій,

спрямованих на аналіз ситуації в царині прав

та можливостей жінок і дівчат та ґендерної

рівності, створить передумови для сталого

розвитку в майбутньому.

Сума гранту: 50 000 канадських доларів (за

курсом НБУ)

Жіночі/феміністичні правозахисні

організації з усіх регіонів України

Дедлайн:  до 13.07.2022 

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78970/

https://gurt.org.ua/news/grants/78970/


ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

Програма 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

відкриття кредитних ліній із залученням

місцевих банків, призначених для МСП під

керівництвом жінок, а також надає бізнес-

консультації, щоб допомогти підприємствам

стати більш конкурентоспроможними. Крім

того, програма пропонує тренінги,

наставництво та іншу підтримку для надання

можливості жінкам-підприємцям ділитися

досвідом та навчатися один в одного

Малі та середні підприємства під

керівництвом жінок

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home

&country=UA&language=uk

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=UA&language=uk


НОВА ГРАНТОВА 

МОЖЛИВІСТЬ В 

РАМКАХ ПРОEКТУ 

«СПІВДІЯ: КАР’ЄРНЕ 

КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Метою проекту є допомога у відновленні

мікро- та малого бізнесу, що постраждав

у результаті воєнних дій. У рамках проекту

надаються гранти для мікро- та малого

бізнесу (від 2 до 20 працівників) для

стабілізації їх діяльності в умовах війни.

Фінансова допомога може бути спрямована

винятково на наступні статті витрат:

- основні засоби (придбання або 

дофінансування);

- закупівля матеріалів чи товарів (придбання

або дофінансування);

- будівництво або ремонт (будівельні

матеріали, запчастини тощо)

Молоді підприємці до 35 років

Дедлайн: 15.09.2022

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

https://cutt.ly/cJ7ojqL

https://cutt.ly/cJ7ojqL


ПРОГРАМА 

РОЗШИРЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЖІНОЧОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Мета - підтримати українських жінок у

відновленні та відбудові свого життя після

повномасштабного вторгнення росії.

100 нових бізнес-ідей та 60 існуючих бізнесів

будуть відібрані до участі в навчальній

програмі, де вони навчаться, як розпочати

бізнес та розробити стабільні мікро-

підприємства, стійкі до кризи. Розмір гранту:

від 20 000 грн до 150 000 грн

Жінки (внутрішньо переміщені особи

та місцеві жительки), які проживають у

Запорізькій (підконтрольна територія),

Дніпропетровській, Київській (крім м. Київ),

Чернігівській, Сумській областях та

внутрішньо переміщені жінки, які проживають

у Полтавській, Кіровоградській,

Черкаській областях

Дедлайн:реєстрація на воркшоп закінчу-

ється за 2 дня до дня його проведення

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78651/

https://gurt.org.ua/news/grants/77843/


КОНКУРС 

БІЗНЕС-ІДЕЙ 

“РОБИ СВОЄ” 

В УМОВАХ ВІЙНИ

Конкурс передбачає відродження

економіки в селах та малих містах

України та створення умов для сталого

розвитку підприємництва як відповідь на

негативні економічні наслідки війни, що мають

місце в Україні шляхом надання мікрогрантів.

Сума гранту: від 50 до 100 тис. грн на

реалізацію бізнес-плану. Кошти можуть бути

спрямовані на закупівлю обладнання,

сировини, матеріалів та послуг для підтримки

мікро та малого бізнесу

Підприємці-новачки та ті, які

здійснюють свою діяльність не більше як 4

роки та хочуть розширити та/або здійснити

релокацію або якісно покращити свою бізнес-

діяльність

Дедлайн: 15.12.2022

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadi-

zapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-

umovah-vijny

https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadi-zapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-umovah-vijny


ГРАНТИ  ДЛЯ 

РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Уряд підтримав запуск трьох програм,

спрямованих на стимулювання

підприємницької діяльності та створення

нових робочих місць в рамках економіки

воєнного часу.

Перша програма запроваджує мікрогранти у

розмірі до 250 тис. грн. для кожного українця,

який хоче започаткувати першу власну справу,

або розвинути вже існуюче підприємство.

Друга програма грантів спрямована на

створення або розвиток садівництва,

ягідництва та виноградарства. Держава надає

грант у розмірі 70 % від вартості проекту.

Третя програма – гранти на створення або

розвиток тепличного господарства. Для

перших 1000 заявників держава надає грант у

розмірі 70 % від вартості проекту

Мікро, малі та середні підприємства

Детальніше

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&isSpecial=True&id=d0332905-2142-

41eb-b5ce-

29e287df3f70&title=UriadZapuskaSistemuGr

antivDliaRozvitkuPidprimnitstva

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=d0332905-2142-41eb-b5ce-29e287df3f70&title=UriadZapuskaSistemuGrantivDliaRozvitkuPidprimnitstva


ПРОЕКТ «ДОПОМОГА 

УКРАЇНСЬКИМ 

КОМПАНІЯМ У 

ВИХОДІ НА 

МІЖНАРОДНІ РИНКИ»

Мета проекту - підтримати підприємства

малого та середнього бізнесу

(переважно з постраждалих регіонів України),

які втратити ринки збуту продукції, мають

продукт з експортним потенціалом, не

зупинили виробничий процес та хочуть

продовжити розвиток експорту в нових

умовах.

Компанії отримають безкоштовно (або за

умови часткового покриття витрат) набір

послуг від професійних експертів з

експортного консалтингу щодо пошуку

партнерів за кордоном, підбір потенційних

клієнтів та покупців продукції, а також аналіз

експортної стратегії компанії для виходу на

іноземні ринки

Малі та середні підприємства

Дедлайн: 10.07.2022

Детальніше

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

dopomoha-ukrajinskym-kompaniyam-u-

vyhodi-na-mizhnarodni-rynky

https://www.prostir.ua/?grants=projekt-dopomoha-ukrajinskym-kompaniyam-u-vyhodi-na-mizhnarodni-rynky


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/


ТЕРМІНОВА 

ПІДТРИМКА ДЛЯ 

МИСТЕЦЬКОЇ ТА 

КУЛЬТУРНОЇ 

СПІЛЬНОТИ

Це можливість отримати негайну

матеріальну допомогу для митців та

професіоналів сфери культури, які опинилися

у скрутному становищі через війну росії проти

України. Організатори підтримають людей, які

залишились в Україні і покриють їхні базові

потреби в умовах окупації та релокації

Незалежні представники сучасного

візуального, музичного та перформативного

мистецтва, українські мистецькі резиденції

Дедлайн: 31.07.2022

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

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

ity/356

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/356


ОПЕН-КОЛ ІСТОРІЙ 

ПРО ДОСВІД ВІЙНИ

Ціль конкурсу – зібрати документальні

історії української молоді — про досвід

життя в умовах війни.

Надіслані історії будуть опубліковані на

сторінках в Інстаграмі й Фейсбуці українською

мовою, а також будуть перекладені різними

мовами та поширені світом

Українська молодь 13-25 років

Дедлайн:  01.09.2022

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2022-09-01-

14283

https://litcentr.in.ua/news/2022-09-01-14283


ВСЕУКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРНО-

МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ 

«КИЇВСЬКА КНИГА 

РОКУ» У 2022 РОЦІ

Метою Премії є підтримка творчих діячів,    

відзначення авторів, видавництв, 

представників творчої спільноти, які зробили 

значний внесок у популяризацію української 

книжки, популяризація творчості, 

утвердження високих мистецьких стандартів у 

національному письменстві і літературній 

критиці, створення умов для творчого 

зростання. На здобуття Премії висуваються 

оригінальні книжкові видання видані 

українською мовою протягом останніх трьох 

років в Україні

Автори (співавтори) виданих творів,

видавництва, видавничі організації, редакції

періодичних видань, ГО, творчі спілки,

літературно-мистецькі об’єднання, заклади

вищої освіти, бібліотечні та наукові установи

Дедлайн:  01.08.2022          

Детальніше

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

a-literaturno-mystetska-premiya-kyjivska-

knyha-roku-u-2022-rotsi

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinska-literaturno-mystetska-premiya-kyjivska-knyha-roku-u-2022-rotsi


ІННОВАЦІЙНІ 

ЛАБОРАТОРІЇ

Ціль конкурсу - заохочувати інноваційні

підходи до створення контенту, доступу,

розповсюдження та просування в культурних,

творчих секторах та суміжних секторах, у

тому числі з урахуванням цифрового

переходу, що охоплює як ринковий, так і

неринковий виміри

Консорціуми з 3 заявників:

- мінімум 2 організації з 2 різних країн;

- консорціум повинен представити

різноманітний спектр експертизи у кількох

культурних і творчих секторах, включаючи

аудіовізуальний

Дедлайн:  07.09.2022, 17:00          

Детальніше

https://creativeeurope.in.ua/programs/82?fb

clid=IwAR0WJXYV3KxdJpwwcJdbq4oRpm

bOq-nN1HInT-Yq4X1FBLf7r0rmNiKZINk

https://creativeeurope.in.ua/programs/82?fbclid=IwAR0WJXYV3KxdJpwwcJdbq4oRpmbOq-nN1HInT-Yq4X1FBLf7r0rmNiKZINk


КОНКУРС РУКОПИСІВ 

ВІД ВИДАВНИЦТВА 

«ЧИТАЙ 

УКРАЇНСЬКОЮ» 

До участі в конкурсі приймають рукописи,

що відповідають наступним вимогам:

- твір написано українською мовою;

- він є завершеним;

- він ніколи не видавався досі.

Пріоритет надається прозі у жанрі

фантастики, нон-фікшн (психологія,

саморозвиток), дитячій та підлітковій

літературі, але розглядаються всі надіслані

пропозиції

Українські автори 

Дедлайн: 31.12.2022

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2022-12-31-

12992

https://litcentr.in.ua/news/2022-12-31-12992


ТЕРМІНОВА 

ПІДТРИМКА 

ПРАЦІВНИКІВ 

КУЛЬТУРИ

Це можливість отримати негайну

матеріальну допомогу для митців та

професіоналів сфери культури, які опинилися

у скрутному становищі через війну росії проти

України. Близько 5 000 гривень можна

витратити на:

- екстрені професійні потреби;

- особисту підтримку, в тому числі переїзд;

- гуманітарну допомогу та утримання сімʼї:

продукти харчування, ліки, предмети гігієни,

обладнання тощо.

Працівники культури в Україні та за її

межами

Дедлайн: 31.07.2022

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

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

ity/364

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/364


ПРИЙОМ ТВОРІВ НА 

КОНКУРС 

ОПОВІДАНЬ «OPEN 

WORLD»-2022 

Метою цьогорiчного конкурсу є підтримка

українського літературного процесу у

непростий для України час.

Конкурсні оповідання можуть стати для

авторів можливістю висловити свій біль та

переживання, увічнити історичні події, а

читачам це стане підтримкою у важкі часи.

Фінансові нагороди:

Перше місце: 10 000 грн

Друге місце: 7500 грн

Третє місце: 5000 грн

Автори творів віком 18 років і старші

Дедлайн:  до 01.11.2022     

Детальніше

https://litcentr.in.ua/news/2022-11-01-14286

https://litcentr.in.ua/news/2022-11-01-14286


“LIB:ПРОДОВЖЕННЯ”

БІБЛІОТЕКА – МІСЦЕ 

СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДИ

Це можливість для бібліотечних лідерів,

які продовжили роботу в евакуації,

переформатували свою діяльність внаслідок

руйнування закладу, організували

переміщення своїх бібліотечних закладів з

тимчасово окупованих територій та

вмотивовані лишатися та працювати в

Україні, прийняти участь у відновлювальному

курсі, що триватиме з 20.07.2022 по

31.12.2022. Робота координаційного центру

буде тривати 6 місяців в онлайн форматі

Бібліотекарі з Чернігівської області

Дедлайн: до 10.07.2022

Детальніше

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

nnya-biblioteka-mistse-syly-ukrajinskoji-

hromady-vidnovlyujemos-schob-staty-

kraschymy

https://www.prostir.ua/?grants=libprodovzhennya-biblioteka-mistse-syly-ukrajinskoji-hromady-vidnovlyujemos-schob-staty-kraschymy


ЛІТЕРАТУРНА 

РЕЗИДЕНЦІЯ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ, 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА 

ПРОФЕСІОНАЛІВ 

ВИДАВНИЧОЇ СФЕРИ

Це можливість поїхати до Польщі, щоб

попрацювати над своїм письменницьким,

перекладацьким або видавничим проектом і

долучитися до польського літературного

життя. Учасники будуть жити у старовинному

Кракові та отримувати щомісячну стипендію

розміром 600 євро. Резиденція триває від

трьох до дев’яти місяців. Можна поїхати

разом з сім’єю

Автори проектів віком від 18 років

Дедлайн: 31.07.2022

(о 23:59 за київським часом)

Детальніше

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

ity/354

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/354


ЖУРНАЛІСТСЬКІ 

ПАРТНЕРСТВА

ПРОГРАМИ 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА» 

Ціль конкурсу - журналістські партнерства

повинні заохочувати системну співпрацю

між професійними новинними медіа

організаціями для підвищення життєздатності

та конкурентоспроможності професійно

виробленої журналістики, зосереджуючись на

спільній трансформації бізнесу та/або

спільних журналістських проектах

Консорціуми з 3 заявників:

- мінімум 3 організації з 3 різних країн;

- консорціуми можуть включати некомерційні,

державні та приватні ЗМІ (у тому числі

письмову/онлайн-пресу, радіо/подкасти,

телебачення тощо), а також інші організації, які

зосереджуються на ЗМІ (включаючи медіа-

асоціації, НУО, журналістські фонди та

навчальні організації тощо)

Дедлайн: 07.09.2022

Детальніше

https://creativeeurope.in.ua/programs/81?fb

clid=IwAR3wQubKrwEz670z2mmH1_2bPT

srAD3FiX6zCxWaOB6GOlH8eCneZGRwF

OA

https://creativeeurope.in.ua/programs/81?fbclid=IwAR3wQubKrwEz670z2mmH1_2bPTsrAD3FiX6zCxWaOB6GOlH8eCneZGRwFOA


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


ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ

M-gate.org - це відкрита база стажувань, 

курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація 

про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців. 

База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків 

інформацію.

Також є можливості для навчання медиків в 

Україні та за кордоном

Медики всіх спеціальностей

Дедлайн: постійно

Детальніше

https://biggggidea.com/opportunities/m-

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/ та         https://www.m-

gate.org/ua/search

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-medikiv/
https://www.m-gate.org/ua/search


КОНКУРС 

МІНІ-ГРАНТІВ  НА 

ПІДТРИМКУ 

ЕКОЛОГІЧНО 

ОРІЄНТОВАНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Це можливість отримання міні-грантів

для реалізації проектів, спрямованих на

підтримку діяльності екологічно орієнтованих

організацій, захист довкілля та збереження

популяцій тварин.

Обсяг фінансування до 5 000 євро у

гривневому еквіваленті за курсом НБУ на

момент перерахування коштів

Громадські, благодійні організації та

інші юридичні особи, які працюють у сферах

охорони довкілля чи захисту тварин

Дедлайн: 16.07.2022 

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/78851/

https://gurt.org.ua/news/grants/78851/


YOUTH4REGIONS: 

ПРОГРАМА ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ТА 

МОЛОДИХ 

ЖУРНАЛІСТІВ

Це можливість для студентів

журналістики й молодих спеціалістів

сфери відвідати Брюссель з 8 по 14 жовтня,

щоб дізнатися більше про політику ЄС у різних

регіонах, познайомитися з відомими

журналістами та взяти участь у прес-поїздках

Студенти, що навчаються на

факультеті журналістики або мають до двох

років досвіду у сфері віком від 18 до 30 років

Дедлайн: 11.07.2022

(о 18:00 за київським часом)

Детальніше

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

ity/360

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/360


КОНКУРС 

СТИПЕНДІЙ НА 

КОРОТКОСТРОКОВІ 

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ТА 

ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

Це другий раунд конкурсу стипендій на

короткострокові навчальні програми/

курси у розмірі 500$. Це можливість отримати

фінансову підтримку ветеранам, а також

членам їх сімей, для їх професійного розвитку

та успішного працевлаштування

Ветерани та члени їх сімей

Дедлайн: 17.07.2022 (о 23:59)

Детальніше

https://gurt.org.ua/news/grants/79086/

https://gurt.org.ua/news/grants/79086/


Програмою розвиту ООН (ПРООН) в

Україні відкрито навчальну онлайн-

платформу «Школа спроможних громад», аби

зробити місцеве врядування ефективнішим

та сприяти процвітанню громад.

Представники місцевого самоврядування та

активні мешканці громад зможуть отримувати

нові знання, не полишаючи власних домівок

та не наражаючи своє та здоров’я своїх

близьких на небезпеку можливого

інфікування коронавірусом.

Представники органів місцевого

самоврядування, громадських організацій

ШКОЛА 

СПРОМОЖНИХ 

ГРОМАД

Детальніше

https://unrpp.school/

https://unrpp.school/


ПРОЕКТ 

«УКРАЇНА –

НОРВЕГІЯ»

Основу проекту складає перепідготовка         

і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їх сімей в Україні

Військовослужбовці Збройних Сил

України, Міністерства внутрішніх

справ, Служби безпеки України, Державної

прикордонної служби України, Державної

спеціальної служби транспорту, Державної

служби України з надзвичайних ситуацій, що

мають вислугу не менше 10 років і звільнені у

запас протягом 7 років, які передують року

участі у проекті. Також учасниками проекту

можуть бути військовослужбовці, що

підлягають звільненню у поточному році.

Участь в проекті можуть брати дорослі члени

сімей вищезазначених категорій

військовослужбовців

Дедлайн: до кінця 2022

Детальніше

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-

%E2%80%93-norvegiya/

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/


ГРАНТОВИЙ КОНКУРС 

ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ 

БІБЛІОТЕК – ХАБІВ 

ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

Мета конкурсу - підвищення цифрової

грамотності людей, особливо з вразливих

груп і віддалених регіонів, для забезпечення

доступу до державних електронних послуг.

Максимальне співфінансування ПРООН не

повинно перевищувати 48 000 доларів США

Некомерційні, громадські організації

Дедлайн: 11.07.2022 (23:59)             

Детальніше

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

a-do-uchasti-u-hrantovomu-konkursi-

schodo-zmitsnennya-instytutsijnoji-

spromozhnosti-bibliotek-habiv-tsyfrovoji-

osvity

https://www.prostir.ua/?grants=zaproshennya-do-uchasti-u-hrantovomu-konkursi-schodo-zmitsnennya-instytutsijnoji-spromozhnosti-bibliotek-habiv-tsyfrovoji-osvity


ГРАНТИ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 

НАУКОВЦІВ —

FULBRIGHT VISITING 

SCHOLAR PROGRAM

Це можливість для учасників проводити

дослідження в університетах, наукових

та дослідницьких інституціях США на період

від трьох до дев’яти місяців.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні,

точні, технічні та природничі дисципліни

Кандидати та доктори наук,

дослідники та фахівці з бібліотекарства та

музейної справи, журналісти та громадські

діячі

Дедлайн: 15.10.2022        

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-

ukrajinskyh-naukovtsiv-fulbright-visiting-

scholar-program

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-ukrajinskyh-naukovtsiv-fulbright-visiting-scholar-program


СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 

УКРАЇНСЬКИХ 

ІСТОРИКІВ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 

ВІЙНИ 

Це можливість продовжити роботу над

дослідженням у Німецькому історичному

інституті у Варшаві. Молоді українські науковці

отримають стипендію розміром 1 600 євро на

період до трьох місяців, щоб проводити

дослідження, працювати у бібліотеках та мати

власне робоче місце в офісі інституту

Українські дослідники, які працюють

над проектами у сфері історії або суміжних

дисциплін

Дедлайн: 31.07.2022        

(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше

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

ity/357

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/357


ДОСЛІДНИЦЬКІ 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 

МОЛОДИХ 

КАНДИДАТІВ НАУК

Це можливість продовжити свою

дослідницьку діяльність в Університеті

Констанц у Німеччині. Молоді українські

науковці, які постраждали внаслідок війни

росії проти України, зможуть отримати

стипендію розміром 2 000 євро та протягом

шести місяців працювати над дослідженням,

користуватися бібліотекою та власним

робочим місцем в офісі інституту. Можна

поїхати разом із сім’єю

Кандидати наук, що отримали ступінь

доктора наук не раніше 2017 року та фіційно

працевлаштовані в українському

академічному закладі

Дедлайн: 31.08.2022        

(о 23:59 за київським часом) 

Детальніше

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

ity/361

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/361


МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН 

У  ПОЛЬЩІ

Ціль проекту - популяризація та

заохочення підприємництва серед

молоді. Метою проекту є надання молоді

знань, необхідних для відкриття власної

справи, а також підтримка на перших етапах

ведення бізнесу, побудова мережі контактів.

Учасники також розглянуть позитивні та

негативні бізнес-кейси, розроблять власні

бізнес-плани з реалістичними ідеями для

подальшої реалізації. Під час реалізації всіх

етапів проекту застосовуватимуться принципи

неформальної освіти

Молодь віком 19-35 років

Дедлайн: 16.07.2022        

Детальніше

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

obmin-u-polschi

https://www.prostir.ua/?grants=molodizhnyj-obmin-u-polschi


ГРАНТИ ДЛЯ 

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

— FULBRIGHT 

RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

PROGRAM

Це щорічний конкурс на здобуття

стипендій імені Фулбрайта для молодих

викладачів та дослідників.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні,

точні, технічні та природничі дисципліни

Особи віком до 45 років з дворічним

професійним досвідом: викладачі; аспіранти

та дослідники, які ще не мають наукового

ступеня; кандидати наук; адміністратори

вищих навчальних закладів; співробітники

науково-дослідних установ; журналісти;

фахівці з бібліотечної, музейної та архівної

справи; спеціалісти у сфері управління

культурою; працівники громадських

організацій

Дедлайн: до 01.11.2022         

Детальніше

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-

molodyh-naukovtsiv-fulbright-research-and-

development-program

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-dlya-molodyh-naukovtsiv-fulbright-research-and-development-program


ПРОГРАМА МАЛИХ 

ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ –

ОСВІТА 

Програма спрямована на підтримку

освітніх проектів.

Проект може включати такі види діяльності,

але не обмежуватися ними: створення

навчальних курсів і програм; заходи,

спрямовані на розширення співпраці між

освітніми закладами і місцевими

адміністраціями, роботодавцями,

дослідниками і підприємцями; розробка і

впровадження інституційних стратегій;

проведення літніх шкіл та інших заходів, тощо.

Суми грантів: від 10 000 до 40 000 доларів

Українські неурядові і неприбуткові

організації

Дедлайн: 15.07.2022

Детальніше

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

culture-uk/current-programs-grants-uk/

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


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 прошарку населення, що

терпить нужду; суспільний добробут;

навколишнє середовище

Місцеві та міжнародні неурядові 

організації (незалежно від

країни приналежності), лікарні, початкові 

школи, науково-досліджувальні інститути та 

інші неприбуткові організації

Дедлайн: до 31.03 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

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: 31.12.2022 

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


