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Проект Ради Європи: 
внутрішнє переміщення в Україні

Проект Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка

тривалих рішень. Фаза 2» запрошує територіальні громади до

співпраці за напрямом «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб та

захист прав населення, що постраждало від конфлікту». В межах цієї

співпраці Проект має на меті підтримати місцеву владу у розробці

довготривалих рішень для ВПО та осіб, що постраждали від

конфлікту, зокрема через надання експертизи, технічної допомоги та

спільне впровадження конкретних напрацювань.

В межах цієї пропозиції до співпраці буде відібрано до п'яти

пілотних громад.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rMx93j

▪ Учасники: територіальні громади

▪ Дедлайн: 05 квітня 2021 року



Конкурс для участі у навчальній програмі 
«Кроки для спеціалістів» 

Упродовж травня-червня 2021 року відібрані громади візьмуть участь у навчальній

програмі на тему «Просторове планування та управління природними ресурсами», що

складатиметься з наступних семінарів:

1. Принципи просторового планування.

2. Просторове планування в Україні.

3. Просторове планування в територіальних громадах.

4. Виклики просторового планування.

5. Земля та інші природні ресурси в територіальних громадах.

Громади отримають знання та практичні уміння у сфері просторового планування та

управління природними ресурсами, ознайомляться з останніми законодавчими

змінами у відповідних темах. Відібрані громади матимуть змогу долучитись до

навчання командою спеціалістів у складі до 3-х осіб.

За результатами навчання, 48 громад отримають додаткову експертну підтримку у

підготовці завдання для розробки Комплексного плану просторового розвитку

території територіальної громади або проведенні аудиту земельних ресурсів.

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

▪ Учасники: територіальні громади

▪ Дедлайн: 09 квітня 2021 року



Конкурс грантів на боротьбу з домашнім 
або гендерним насильством

Метою конкурсу є підтримка діяльності ОГС в захисті прав

людини та захисті вразливих груп в Україні під час

загальнонаціональної кризової ситуації, що спричинена

спалахом пандемії COVID-19.

Проєкт розвитку громадянського суспільства матиме три 
головні компоненти:
➢ посилення ОГС як захисників демократії та 

доброго врядування;
➢ підтримка дійових осіб у сфері прав людини задля 

просування та розвитку прав людини в Україні;
➢ підвищення рівня громадянської активності молоді та 

забезпечення участі молоді в процесі прийняття рішень на 
всіх рівнях.

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

▪ Учасники: неурядові організації, благодійні 

організації, громадські об’єднання

▪ Обсяг гранту: 5 000 доларів США

▪ Дедлайн: 12 квітня 2021 року



Можливості фінансування від платформи 
«Маркетплейс»

Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у

межах проекту «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 



МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



Освітньо-грантова програма для жінок-
фермерок TalentA

Програма реалізується за підтримки Міністерства розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонду

ООН у галузі народонаселення, Центру «Розвиток

Корпоративної Соціальної Відповідальності» та Громадської

організації «Всеукраїнська Рада жінок-фермерок».

Програма TalentA сприятиме покращенню продовольчої безпеки

суспільства через розширення можливостей з освіти та доступу

до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та

зайняті у сільському господарстві. Вона передбачає проведення

навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроектів.

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

▪ Учасники: наявність офіційної реєстрації 

сільськогосподарського підприємства з 

терміном його діяльності від 1 року

▪ Дедлайн: 11 квітня 2021 року



Міжнародна навчальна програма 
Creative Enterprise Ukraine

Creative Enterprise Ukraine – міжнародна навчальна програма для

підприємців з креативних індустрій, що допоможе оцінити бізнес або

бізнес-ідею з точки зору фінансів, клієнтів і потенціалу розвитку.

Creative Enterprise – тренінг що допоможе креативним підприємцям

організувати свій бізнес. Допоможе визначити місію, візію та

аудиторію, розібратися у маркетингу, управлінні фінансами та бізнес-

плануванні. Освоїти ці знання допоможуть фасилітатори та

методологія, розроблена британською агенцією з інновацій Nesta

спеціально для підприємців з креативних індустрій.

Тренінг стане у пригоді підприємцям-початківцям: і тим, які щойно

придумали ідею, і тим, що вже почали розвивати бізнес. Ваша справа

повинна належати до таких секторів: архітектура, видавнича справа

та література, візуальне мистецтво і фотографія, дизайн, кіно, музика,

перформативне мистецтво, телебачення і радіо, мода, ремесла,

реклама та маркетинг, музеї, галереї, бібліотеки, креативні хаби, IT,

цифрові медіа, комп'ютерні ігри.

Детальна інформація: https://bit.ly/2PKRCI8

▪ Учасники: підприємці у сфері креативних 

індустрій

▪ Дедлайн: 19 квітня 2021 року



COVID-19 Бізнес-клініки

За підтримки ЄС та уряду Німеччини GIZ запуcкає COVID-19

Бізнес-клініки, щоб допомогти українським малим і середнім

підприємствам (МСП) відреагувати на напружені економічні

умови, викликані пандемією COVID-19.

Для реалізації цієї ініціативи ЄС та уряд Німеччини виділяє

понад 10 млн. гривень. Бізнес-клініки працюють на базі Центрів

інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ), створених в рамках

EU4Business, і надають підприємцям ряд переважно безплатних

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 

компаній з різних галузей



Конкурс на одержання субгранту
«Ми консультуємо, ви експортуєте»

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)

розглядає можливість надання одного субгранту українським

недержавним підприємствам, громадським організаціям, бізнес-

асоціаціям, що мають досвід у наданні інформаційно-

консультаційних послуг, спрямованих на сприяння експорту

харчової продукції українського виробництва у цільових

ланцюгах Проекту АГРО (фрукти та овочі, молоко і м’ясо, риба і

аквакультура, кондитерські вироби, домашня птиця окрім

курей).

Детальна інформація: https://bit.ly/31zEQiu▪ Учасники: недержавні підприємства, 

громадські організації, бізнес-асоціації

▪ Дедлайн: 19 квітня 2021 року



Конкурс «Спільна діяльність через 
партнерство»

Конкурс «Спільна діяльність через партнерство» в рамках річної
програми USAID з конкурентоспроможної економіки (CEP)
«Діяльність у співпраці за співробітництвом», що реалізується
Chemonics International.

Цілі проекту:
➢ збільшення інвестицій в українські МСП та стартап-бізнес;
➢ збільшення продажів для українських фірм на зовнішніх або

внутрішніх ринках;
➢ сприяння та інкубація підприємців та нових суб'єктів

господарювання в Україні;
➢ створення постійних робочих місць у цільових секторах, що

підтримуються цією діяльністю;
➢ збільшення доступу українських фірм до фінансових

можливостей.

Детальна інформація: https://bit.ly/3mj6WIx

▪ Учасники: місцеві приватні підприємства; 

неприбуткові та некомерційні неурядові 

організації; бізнес торгові асоціації; наукові 

установи

▪ Дедлайн: 30 вересня 2021 року



Гранти для підтримки участі у 
торговельних заходах

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»,

яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.»,

приймає грантові заявки на впровадження діяльності,

спрямованої на організацію торгових місій, зокрема на

відвідування та участь у виставках та торговельних шоу.

Програма КЕУ передбачає, що орієнтовні заходи повинні

включати:

➢ участь груп підприємств у торговій місії за межами України;

➢ участь груп підприємств з колективним стендом у виставці за

межами України;

➢ маркетингові заходи, що проводиться в Україні або за її

межами у доповнення до участі у виставці;

➢ участь потенційних закордонних партнерів та клієнтів у

виставці в Україні.

Детальна інформація: https://bit.ly/3mb3mA6

▪ Учасники: приватні підприємства, бізнес-

асоціації та інші організації 

▪ Дедлайн: 30 вересня 2021 року



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



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 року



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 року



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



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 року



Український фонд стартапів

Український фонд стартапів (УФС) – це державний фонд,

започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України.

Український фонд стартапів (УФС) підтримує інноваційні

проекти 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

▪ Обсяг гранту: 25 000 - 75 000 доларів США

▪ Дедлайн: протягом 2021 року



ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



No Waste Challenge

Завдання No Waste Challenge зосереджується на руйнівному

впливі відходів та споживання на кліматичні зміни. Ми

запрошуємо творців та новаторів з усього світу, щоб

запропонувати надихаючі, творчі рішення для зменшення

відходів та переосмислення способу видобутку, виробництва та

споживання ресурсів на нашій планеті.

Виклик відкритий для ініціатив на трьох стадіях розвитку:

➢ стадія ідеї;

➢ стадія тестування (для ранніх стартапів);

➢ стадія еволюції (для більш зрілих стартапів/організацій).

Детальна інформація: https://bit.ly/2PF75cS

▪ Обсяг гранту: 10 000 євро

▪ Дедлайн: 20 квітня 2021 року



Конкурс «Дизайн без відходів»

ПРООН та Інститут біомімікрії (США) оголосили всеукраїнський

конкурс для пошуку ідей, натхненних природними системами і

організмами, що вирішують проблему відходів.

Частиною цьогорічного конкурсу є безкоштовний короткий

експериментальний онлайн-курс. У кожного потенційного

учасника буде можливість дізнатися більше про біомімікрію.

Курс триватиме чотири тижні і включатиме чотири вебінари з

сесіями запитань та відповідей. Переможці національного

конкурсу матимуть можливість масштабувати свій винахід і

знайти міжнародних партнерів через мережу 60 офісів

Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m9cPYk

▪ Учасники: інженери, дизайнери, винахідники, 

студенти

▪ Дедлайн: 16 травня 2021 року



Конкурс стартапів «Еко-дія»

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого

розвитку», виконавець Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи:

нова генерація», оголошує конкурс стартапів «Еко-дія».

Еко-дія або енергоефективний стартап можуть бути різними:

озеленення, сортування, прибирання та вивезення відходів,

очищення водойм, вторинне використання речей, ресурсо- та

енергозбереження.

Умови участі:

➢ описати ідею або захід, конкретно та реалістично пояснивши

деталі екологічної ініціативи;

➢ забезпечити свій внесок для втілення задуму або заходу в

життя;

➢ візуалізувати вже наявні результати.

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

▪ Обсяг гранту: до 15 000 гривень

▪ Дедлайн: 31 травня 2021 року



Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!»

Проект ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація»

оголошує конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!», головна мета

якого – підвищення рівня обізнаності широкого загалу щодо

шляхів економії енергетичних та інших ресурсів Землі для

зменшення викидів вуглекислого газу та запобігання зміні

клімату.

Результати будуть підсумовуватися щомісячно за чотирма

номінаціями:

1. Економний електрокористувач;

2. Крутий теплохранитель;

3. Газонезалежний господар;

4. Лідер водозбереження.

Детальна інформація: https://bit.ly/31x0qUD

▪ Учасники: усі бажаючі, що цікавляться 

питаннями енергоефективності та 

енергозбереження

▪ Дедлайн: 30 червня 2021 року



Енергоефективність в громадських 
будівлях, ЕСКО модель

Глобальний екологічний фонд запускає програму, мета якої:

➢ зменшення викидів парникових газів шляхом створення

сприятливого правового, нормативного і ринкового

середовища;

➢ розвиток інституційного, адміністративного та технічного

потенціалу, що сприятиме запровадженню енергоефективних

заходів у громадських будівлях.

Проекти, які можуть претендувати на дофінансування:

енергоефективні заходи (заміна вікон/дверей, термо-

модернізація, заміна системи опалення, ІТП, енергоаудит тощо).

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

▪ Учасники: громадські будівлі (лікарні, школи 

та вищі навчальні заклади, державні установи, 

дитсадки, сиротинці, аптеки, центри 

зайнятості, бібліотеки)

▪ Обсяг гранту: 5,5 млн доларів США

▪ Дедлайн: серпень 2021 року



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 року



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 проектів 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)

▪ Обсяг гранту: 150 000 євро

▪ Дедлайн: постійно діюча



Грантові та кредитні програми: 

«Енергозбереження», «Чисте виробництво»

Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО» пропонує

грантові та кредитні програми, направлені на підтримку

екологічно та економічно ефективних проектів.

Проекти, 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»: проекти по водоканалам, енергетика,

промисловість, сільське господарство, поводження з

відходами тощо.

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

▪ Учасники: муніципалітети, фінансово 

спроможні громади

▪ Обсяг гранту: від 100 000 до 500 000 євро

▪ Дедлайн: постійно діюча



НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



Грантова програма «Expo Live»

Організаторами Всесвітньої виставки «Експо – 2020» було анонсовано

програму «Expo Live», якою передбачено проведення конкурсів на

надання грантів, що будуть виділятися для фінансування інноваційних

рішень і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну

цінність.

Програма «Expo Live» передбачає надання грантового фінансування

переможцям конкурсів у розмірі до 100 тис доларів США для розвитку

та підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і

перспективних початківців з усього світу.

Детальна інформація: https://bit.ly/3weR9is▪ Учасники: підприємства будь-якої форми 

власності, наукові установи, урядові та 

неурядові організації тощо

▪ Обсяг гранту: до 100 000 доларів США

▪ Дедлайн: 10 квітня 2021 року



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 проект 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

▪ Обсяг гранту: 2 000 - 5 000 доларів США

▪ Дедлайн: постійно діюча



КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ



i-Portunus: гранти мобільності у 
сфері культурної спадщини

Це гранти на професійні подорожі для фахівців культури і мистецтва,

що працюють з культурною спадщиною. Ви можете поїхати за кордон

заради:

➢ співпраці з іноземними колегами. Наприклад, участі у

міжнародному проекті, обміну знаннями і досвідом;

➢ резиденції, орієнтовані на створення проекту. Наприклад,

проведення польових досліджень й отримання нових навичок;

➢ професійного зростання. Наприклад, участі у майстер-класі,

нетворкінгу чи шоукейс-фестивалі.

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

▪ Учасники: митці, креатори та фахівці 

культури

▪ Дедлайн: 15 квітня 2021 року



Проект «Культура законності» 
Програма національних обмінів

Кожен пропонований проект повинен передбачати проведення

принаймні одного публічного/відкритого заходу, в якому візьмуть

участь щонайменше 20 осіб. Якщо це онлайн-проекти, то таких

зустрічей має бути не менше п’яти.

Приклади можливої діяльності, на яку надається підтримка:

➢ культурні заходи;

➢ круглі столи, дискусії;

➢ презентації, семінари, тренінги, лекції, інклюзивні громадські

заходи;

➢ міжрегіональні журналістські програми та публікації, серії інтерв’ю,

репортажів, колонок або інших журналістських матеріалів (зокрема,

про осіб, гідних відзнаки «Доброчесність України»;

➢ будь-яка інша діяльність, яка відповідає цілям Програми та проекту

«Культура законності».

Детальна інформація: https://bit.ly/3wh0yFU

▪ Учасники: юридичні особи усіх форм 

власності (включно з ФОП)

▪ Обсяг гранту: до 15 000 гривень

▪ Дедлайн: 30 червня 2021 року



Програма порятунку культурної 
спадщини 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 року



ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ



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



Програма малих грантів публічної 
дипломатії

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів публічної

дипломатії на 2021 рік для підтримки проектів у галузі освіти. Теми

проєктів можуть охоплювати різноманітні питання, які знаходяться у

рамках поточної освітньої реформи.

Усі проекти повинні висвітлювати американсько-українську

академічну співпрацю чи просування українських освітніх цілей

шляхом використання значущих досліджень, освітніх підходів та

практичного досвіду США.

Заохочуються проекти за участі американських освітніх експертів.

Перевага надаватиметься проектам, в яких партнерські відносини між

американськими та українськими навчальними закладами вже

налагоджені та/або мають потенціал до подальшої співпраці.

Детальна інформація: https://bit.ly/2PGRMk2

▪ Учасники: громадські (недержавні) організації

▪ Обсяг гранту: 40 000 доларів США

▪ Дедлайн: 15 липня 2021 року



ПОСТІЙНО ДІЮЧІ 
ПРОГРАМИ



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

▪ Обсяг гранту: до 25 000 доларів США



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

▪ Обсяг гранту: до 25 000 доларів США



Міжнародний Вишеградський фонд

Допомога громадським організаціям, органам місцевого

самоврядування, школам та університетам у втіленні проектів, 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

▪ Обсяг гранту: від 6 000 євро



Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО)

Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим

проектам, 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

▪ Обсяг гранту: до 25 000 доларів США



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 проектів. 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

▪ Обсяг гранту: від 6 000 євро



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 проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні

бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані

видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики;

проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси.

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

▪ Учасники: незалежні українські ЗМІ

▪ Обсяг гранту: 15 000 - 25 000 доларів США



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

▪ Обсяг гранту: до 24 000 доларів США
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