
Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації

Січень 2022 року

Грантовий дайджест



Зміст Розвиток громадянського суспільства …………..…… 3

Малий та середній бізнес ……..……..……….…………… 17

Екологія та енергозбереження ………..……………….. 27

Наука та інновації ……………………………………………. 34

Культура та туризм …………..………….…………………… 37

Охорона здоров'я …………………………………………….. 46

Освіта та стажування …………………………………....…. 49

Постійно діючі програми ………………………………….. 61



РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА



Girls Leadership Academy 2.0: 
простір твого зростання

«Girls Leadership Academy 2.0» – це проєкт, який реалізується

ГО «Жіноча Ліга» у межах програми EU4Youth Alumni за підтримки

Європейського Союзу.

Результатом твого навчання на проєкті стане розроблення та

реалізація власного проєкту за підтримки ГО «Жіноча Ліга».

Що на тебе чекає?

10 зустрічей раз на два тижні на різноманітні теми, які допоможуть

тобі краще зрозуміти себе, людей та світ навколо.

Формат зустрічей – онлайн (з 11:00 по 13:00), тож незалежно від

того, де ти проживаєш, ти зможеш взяти участь. А 5 команд, які

наберуть найбільшу кількість балів після проходження Girls Leadership

Academy 2.0, відправляться у подорож до Києва.

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

 Учасники: команди дівчат з 2-х осіб 

віком 14-16 років з будь-якої точки України

 Дедлайн: 23 січня 2022 р.

https://bit.ly/3qZErCi


Підтримка молодіжної феміністичної 
ініціативи

Оголошується конкурс на підтримку феміністичної ініціативи, яку

необхідно буде реалізувати у проміжку між 20-им лютого та

10-им листопада 2022 року.

Заповніть форму https://bit.ly/3qbAQSx, якщо у вас є ідеї, які чекають

свого втілення вже сьогодні!

Якщо виникають запитання, звертайтеся за адресою:

ngovisvin@gmail.com

 Дедлайн: 27 січня 2022 р.

https://bit.ly/3qbAQSx
mailto:ngovisvin@gmail.com


Грантова програма підтримки ініціатив, які 

працюють на перетині сфери мистецтв та 

прав людини

Freedom House оголошує конкурс грантів для громадських організацій та ініціатив з

усіх регіонів України, які працюють на перетині сфери мистецтв та прав людини, для

втілення проєктів, направлених на підтримку та захист свободи художнього

самовираження, прав митців та свободи слова в Україні.

Заохочуються подавати на розгляд пропозиції, спрямовані на:

 розбудову співпраці між правозахисниками та митцями задля просування

цінностей захисту прав людини та свободи вираження поглядів;

 розробку та адвокацію нових інструментів та механізмів для захисту свободи

художнього самовираження в Україні;

 напрацювання змін до чинних політик у сфері мистецтва та свободи вираження

поглядів, направлених на покращення процедур та процесів прийняття рішень

владою;

 дослідження випадків порушення прав митців та цензури у музеях, університетах

та інших установах, які отримують фінансування за рахунок бюджетних коштів;

 дослідження випадків політичного тиску на мистецьке середовище, зумовленого

російською агресією та збройним конфліктом в Україні. Зокрема, випадки тиску та

переслідувань митців на тимчасово окупованих територіях України;

 аналіз стратегій, які зумовлюють стійкість українського мистецького та

правозахисного середовища в умовах політичного тиску та репресій тощо.

Детальна інформація: https://bit.ly/3q7dOw0

 Учасники: громадські організації та ініціативи

 Розмір премії: до 16 000 доларів США

 Дедлайн: 31 січня 2022 р.

https://bit.ly/3q7dOw0


Грантова допомога по проєктах людської
безпеки програми «Кусаноне»

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається

неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-

досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з

метою надання допомоги задля здійснення проєктів розвитку цих

організацій.

Всі проєкти розвитку малого масштабу мають право на фінансування

за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у

таких сферах:

 медична допомога;

 освіта;

 спорт;

 допомога;

 надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду;

 суспільний добробут;

 навколишнє середовище.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dd5L9q

 Учасники: неприбуткові організації, що 

виконують основні проєкти розвитку

 Дедлайн: 28 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3dd5L9q


Триває конкурс грантів від Національного 
фонду на підтримку демократії (NED)

Щороку Національний фонд на підтримку демократії (NED) надає фінансову

підтримку сотням неурядових організацій у всьому світі, які працюють на

благо демократичних цілей та зміцнення позицій демократичних інституцій.

Фонд зацікавлений у пропозиціях від місцевих незалежних організацій

з непартійними програмами, спрямованими на:

 Розвиток та захист прав людини та законності

 Підтримку свободи інформації та незалежних медіа-ресурсів

 Зміцнення демократичних формацій та цінностей

 Забезпечення звітності та прозорості

 Підтримку громадських організацій

 Зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів

 Підтримку громадянської грамотності

 Сприяння вирішенню демократичних конфліктів

 Сприяння свободі асоціацій

 Підтримку глобальної ринкової економіки

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

 Учасники: неурядові організації

 Дедлайн: 09 березня 2022 р. 

25 травня 2022 р.

https://bit.ly/3EdxiUn


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 березня 2022 р. 

15 червня 2022 р.

https://bit.ly/3yHkSRb


Грантова програма «Море можливостей»

Програма USAID «Мріємо та діємо» запрошує подавати сміливі,

новаторські та креативні проєкти, які відповідають цілям

програми та сприяють розвитку лідерського потенціалу молоді

(віком 10-35 років) і формують засновану на цінностях

українську ідентичність.

Запропоновані заходи повинні підтримувати розширення

економічних можливостей для молоді, і/або посилення

громадянської активності молоді, її соціальної згуртованості,

просування різноманіття та включення недостатньо

представлених груп, а також покращення підходів до

застосування принципів гендерної рівності та соціальної інклюзії

(ГРСІ) в орієнтованих на молодь програмах.

Детальна інформація: https://bit.ly/31lmHb6

 Учасники: українські неурядові організації

 Розмір гранту: до 60 000 доларів США

 Дедлайн: 19 травня 2022 р.

https://bit.ly/31lmHb6


Довгострокова підтримка громадського 
сектору від Leaders Fund

Leaders Fund оголошує набір стипендіатів на фінансову та менторську

підтримку протягом 6 місяців. Актуально для громадського сектору та

активістів, що шукають можливості для реалізації своїх ідей та

проєктів.

Щоб стати учасником/ницею, потрібно:

 Бути віком від 18 до 28 років включно.

 Мати проєкт/ініціативу/ГО, що працює переважно (але не

обмежено) у таких сферах, як освіта, підтримка малозабезпечених

верств населення, розвиток малих громад, охорона здоров'я та

охорона навколишнього середовища.

 Мати на момент подачі заявки певні результати у проєкті й могти

масштабувати результати в інших містах України (за можливості).

 Бути вмотивованим/-ою плідно працювати над своєю ініціативою

протягом наступних 6-и місяців та далі.

Детальна інформація: https://www.fda.org.ua/lfua

 Учасники: лідери (18-28 років) у сферах 

освіти, інклюзії, розвитку громад, охорони 

здоров'я та охорони навколишнього 

середовища

 Розмір щомісячної стипендії: 10 000 грн

 Дедлайн: 20 червня 2022 р.

https://www.fda.org.ua/lfua


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



Конкурс на одержання субгранту «Підвищення 

спроможності демонстраційних ферм»

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) запрошує
подавати концепції для одержання субгранту для реалізації проектів з
метою розвитку мережі демонстраційних господарств в Україні.

Головними цілями цих субгрантів є:
 Підвищення потенціалу (технічного, технологічного,

організаційного) сільськогосподарських МСП, які беруть участь у
поточному проекті Демо-Фермер, що фінансується АГРО.

 Покращення доступу ММСП до сучасних технологій
сільськогосподарського виробництва, переробки та післяврожайної
підготовки.

 Створення продуктів із доданою вартістю завдяки демонстраційній
діяльності та поширенню передового досвіду серед інших поточних
та потенційних учасників проекту Демо-Фермер.

 Впровадження найкращих міжнародних практик у демонстраційній
діяльності та більша інтеграція українських демонстраційних ферм
у європейську мережу демонстраційних ферм.

Детальна інформація: https://bit.ly/3q8J3Xk

 Учасники: мікро-, малі та середні 

сільськогосподарські підприємства

 Розмір гранту: до 900 000 гривень

 Дедлайн: 17 січня 2022 р.

https://bit.ly/3q8J3Xk


Іграшки в Україні: ідея, розробка, світове 
визнання

KIDDISVIT разом із UNIT.City запустили Конкурс серед

стартапів, спеціалістів, команд або чинних бізнесів, які мають

ідеї нових продуктів або вже готові розробки в сфері дитячих

іграшок.

Буде обрано 3 найкращі команди, які отримають 100 000 грн на

розвиток продукту, консультації та менторську підтримку від

експертів KIDDISVIT та резидентів UNIT.City.

Детальна інформація: https://bit.ly/3zGgt2S

 Учасники: стартапи, що створюють іграшки 

для дітей

 Розмір гранту: 100 000 гривень

 Дедлайн: 21 січня 2022 р.

https://bit.ly/3zGgt2S


Субгрант для розробки навчального курсу для 

нарощування потенціалу українських ММСП

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)
запрошує подавати концепції для одержання субгранту для
розробки та впровадження навчального курсу, що охоплює весь
виробничий цикл («від лану до столу») для нарощування
потенціалу та розвитку практичних навичок українських мікро-,
малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП).

Головними цілями цих субгрантів є:
 Забезпечення доступу ММСП до практичних знань про новітні

технології виробництва, переробки та післяврожайної
обробки с/г продукції.

 Забезпечення умов для створення ММСП доданої вартості за
рахунок практичних навчальних модулів, що були
застосовані на практиці в конкретному ланцюгу доданої
вартості.

 Підтримка впровадження міжнародного досвіду та практик
ведення с/г діяльності на основі практичних b2b та b2c
кейсів.

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

 Учасники: приватні юридичні особи, 

неурядові організації, бізнес-асоціації

 Розмір гранту: до 600 000 гривень

 Дедлайн: 24 січня 2022 р.

https://bit.ly/3qUrwBy


Конкурс для жінок-підприємиць

Цей конкурс було створено за ініціативи комітету бізнес-леді

франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).

Комітет поєднує жінок-очільниць та генеральних директорок

французьких компаній та має на меті підтримати жіноче

підприємництво в Україні.

Участь у конкурсі є безкоштовною. Для цього необхідно

заповнити заявку на сайті проєкту: https://womanccifu.com

Учасниці змагатимуться за головний приз — 100 000 грн на

розвиток справи та ділову поїздку у Париж. Також всі учасниці

можуть презентувати свої проєкти та знайти підтримку

інвесторів, менторів, в тому числі — серед французької бізнес

спільноти.

 Учасники: жінки-підприємиці

 Приз: 100 000 гривень

 Дедлайн: 30 січня 2022 р.

https://womanccifu.com/


Конкурс «Краудфандінг для соціального 
підприємництва»

Мета конкурсу – зміцнити діючі соціальні підприємства,

популяризувати соціальне підприємництво та створити

позитивну практику залучення соціальними підприємствами

коштів спільноти.

Пріоритети конкурсу – залучення коштів громади для підтримки

створення нових або розширення діючих соціальних

підприємств.

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

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 15 лютого 2022 р.

15 травня 2022 р.

15 вересня 2022 р.

https://bit.ly/3tYjyri


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



Гранти з розвитку потенціалу для 

недержавних організацій (НДО), що оцінюють 

або вирішують питання, пов’язані з 

екологічно чистою енергетикою

Основною метою Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) Агентства США з

міжнародного розвитку (USAID) є зміцнення енергетичної безпеки України.

Покращення правового та нормативного середовища у сфері енергетики

допоможе Представництву USAID надати підтримку Уряду України та іншим

органам влади в досягненні масштабного та стійкого економічного розвитку

як важеля підтримки демократії в Україні.

Зокрема, USAID ПЕБ зосереджує свої зусилля на досягненні таких цілей:

 розвинути регуляторний потенціал уряду та енергетичного регулятора,

щоби забезпечити справедливе, експертне та неупереджене регулювання

енергетичного сектору;

 забезпечити достатність постачання енергії від місцевих виробників і

зменшення втрат енергії для задоволення попиту на енергію в Україні;

 збільшити міждержавну торгівлю електроенергією та газом щонайменше

на 15% обсягу ринку України.

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

 Учасники: недержавні організації, що 

спеціалізуються у питаннях екологічно чистої 

енергетики

 Розмір гранту: до 15 000 доларів США

 Дедлайн: 08 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3nbBGwx


Конкурс найбільших забруднювачів 
повітря «Чорна труба»

Міжнародний проєкт «Чисте повітря для України» готує справжній,

НАРОДНИЙ рейтинг найбільших забруднювачів довкілля «Чорна

труба».

Протягом 3-х місяців, з 10 листопада до 10 лютого, збираються голоси

простих українців про те, хто є найбільшими забруднювачами повітря

у їх населених пунктах.

У березні буде оголошено результати альтернативного офіційному,

народного рейтингу «ТОП-10 забруднювачів повітря в Україні».

Найбрудніші підприємства отримають відзнаку ЧОРНА ТРУБА, а з нею

– увагу Державної екологічної інспекції, екологічних громадських

організацій та медіа.

Також на основі зібраних даних буде створено «Мапу чорних труб

України».

Детальна інформація: https://bit.ly/3d5Qwiz

 Учасники: усі бажаючі

 Бонуси: учасники голосування можуть 

виграти станцію моніторингу якості повітря 

Eco City або інші призи

 Дедлайн: 10 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3d5Qwiz


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



IV Всеукраїнський конкурс на здобуття 
Відзнаки імені Героя Небесної Сотні 
Сергія Кемського

Стартував IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на

тему Революції Гідності на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної

Сотні Сергія Кемського. Він заохочує студентів вищих навчальних

закладів усіх спеціальностей до дослідження Революції Гідності,

вивчення її історії, особливостей, здобутків, значення та впливу на

різні сфери політичного, суспільного та культурного життя.

Конкурс проводиться у два етапи:

 Перший етап – подача заявок.

 Другий етап – подання наукових робіт на розгляд Журі.

Для вручення нагород переможців буде запрошено до Києва, де

відбудеться публічна презентацій їх робіт і нагородження.

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

 Учасники: студенти (курсанти), які 

здобувають освіту за освітнім ступенем 

бакалавра (2–4 курс), магістри й аспіранти

 Розмір премії: до 15 000 гривень

 Дедлайн: 28 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3odiaAS


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



Конкурс «Драматичні романи. Новий голос 
в літературі»

До конкурсу приймаються сучасні художні романи українською

мовою, в яких йдеться про драматичні події в житті головної

героїні/героя. Дія твору повинна відбуватися переважно на території

України, з відображенням українських реалій, героями книги також

повинні бути переважно українці. Обов’язковою є присутність

любовної лінії в сюжеті твору та драматична історія життя і кохання.

Можливі деякі елементи інших жанрів в творі (історичного,

детективного тощо), але не фантастики, фентезі, еротики, містики чи

жахів. На конкурс приймаються тільки твори реалістичного напряму.

У конкурсі беруть участь романи обсягом від 350 000 до 600 000

знаків з пробілами.

Один автор може надіслати до розгляду не більше 2 творів.

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

 Учасники: письменники/-ці

 Нагорода: публікація твору видавництвом 

«Клуб Сімейного Дозвілля» (КСД)

 Дедлайн: 20 січня 2022 р.

https://bit.ly/3CBKBNB


Грантова програма «Культурна спадщина»

Цілі програми «Культурна спадщина»:

 підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та

нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності,

3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);

 дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої

аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та

продуктів;

 стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через

впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом

впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці

підходів;

 збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом

використання нових форм та підходів;

 стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка

конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення

недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;

 популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її

межами.

У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» на 2022 рік

пропонуються наступні ЛОТ-и:

ЛОТ 1. Диджиталізація

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини

ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023

Детальна інформація: https://bit.ly/31is23w

 Учасники: юридичні особи всіх форм 

власності або фізичні особи-підприємці, що 

мають відповідний досвід діяльності у сфері 

культури

 Бюджет програми: 60 млн гривень

 Дедлайн: 31 січня 2022 р.

https://bit.ly/31is23w


Конкурс рецензій на книги німецьких 
авторів XXI століття

Участь в конкурсі рецензій на книги німецьких авторів XXI

століття може брати будь-яка особа, яка проживає на території

України.

Конкурс проводиться в двох номінаціях:

1) Найкраща рецензія українською мовою на книгу німецького

автора XXI століття

2) Найкраща рецензія німецькою мовою на книгу німецького

автора XXI століття

Читати книги можна в оригіналі німецькою мовою або в

перекладі.

Рецензія має бути обсягом від 2000 знаків без пробілів до 3000

знаків без пробілів. Унікальність тексту – не менше 80%.

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

 Учасники: школярі, студенти, фахівці будь-

якої спеціальності

 Нагорода: дипломи, цінні призи, сертифікати 

на суму 1000 грн

 Дедлайн: 07 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3tjpOMG


Прийом заявок на участь у шоукейсі
Ukrainian Doc Preview

Ukrainian Doc Preview — це можливість презентувати

потенцій ним партнерам свої майбутні фільми, які потребують

підтримки з промоцією, дистрибуцією або шукають додаткового

фінансування. Ukrainian Doc Preview збирає ключових

представників міжнародної індустрії документального кіно.

Які проєкти можуть взяти участь?

 українські проєкти документальних повнометражних фільмів

на стадії виробництва/постпродакшену, створені у жанрі

креативної та авторської документалістики;

 проєкти, що не були представлені на цьому етапі виробництва

на жодних інших індустрійних платформах в Україні;

 учасники/-ці готові презентувати не менше 15 хвилин

чорнового монтажу майбутнього фільму.

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

 Учасники: документалісти/-ки

 Дедлайн: 13 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3JTYfzs


Конкурс «Культура. Спільнота»

Мета конкурсу – надати додаткову підтримку ініціативам та проєктам

у сфері культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом

краудфандінгу.

Пріоритет конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які

залучають кошти громади та мають соціальний вплив.

Детальна інформація: https://bit.ly/2QDaMk1

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 15 лютого 2022 р.

15 травня 2022 р.

15 вересня 2022 р.

https://bit.ly/2QDaMk1


Конкурс «Краудфандінг для медіа»

Мета конкурсу – зміцнення зв’язків ЗМІ з їхніми аудиторіями,

формування навколо медіа сталих спільнот.

Пріоритет конкурсу – дофінансування краудфандінгових

кампаній та кампаній із залучення регулярних внесків

незалежними медіа та виробниками контенту.

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

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 15 лютого 2022 р.

15 травня 2022 р.

15 вересня 2022 р.

https://bit.ly/3dtRyWn


Кіно, що змінює: конкурс Civil Pitch 2.0

Docudays UA відкриває прийом заявок на Civil Pitch 2.0 – конкурс ідей

короткометражних документальних фільмів на актуальні суспільні

теми.

Майбутній фільм має бути документальною історією-хронометражем

від 8 до 15 хвилин. Обмежень у жанрі немає: це може бути фільм-

портрет або розслідування, кіноесе чи фільм, зроблений із архівних

матеріалів або навіть докуфікшн.

Оскільки робочою мовою проєкту є англійська, заявка та додаткові

матеріали заповнюється / надаються українською та англійською.

Детальна інформація: https://bit.ly/3GekyO4

 Учасники: режисери/-ки, правозахисники/-ці 

та громадські активісти/-ки

 Розмір гранту: 210 000 гривень

 Дата: 18 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3GekyO4


УКФ оголосив конкурс на ЛОТи з підтримки 
кінодевелопменту

ЛОТ 4. «Розвиток кінопроєкту ігрового кіно»

Мета ЛОТу – сприяння розвитку (девелопменту) кінопроєктів,

сценарної справи в Україні, українському кіновиробництву

ігрового кіно, відкриттю нових імен в галузі сценарної

майстерності, заохоченню до міжнародної копродукції,

залучення партнерів з інших країн.

ЛОТ 5. «Препродакшн неігрового кіно»

Мета ЛОТу – сприяння розвитку сценаріїв неігрових

(документальних) фільмів для широкої глядацької аудиторії,

сценарної справи, кіновиробництва неігрового (документаль-

ного) кіно в Україні, відкриттю нових імен в галузі сценарної

майстерності, заохоченню до міжнародної копродукції,

залученню партнерів з інших країн.

Детальна інформація: https://bit.ly/3t9Gzdi

 Учасники: юридичні особи всіх форм 

власності або фізичні особи-підприємці, що 

мають відповідний досвід діяльності у сфері 

кіновиробництва

 Бюджет програми: до 500 000 гривень

 Дедлайн: 25 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3t9Gzdi


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



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



Українські держслужбовці отримають 
стипендію для навчання у Коледжі Європи 
за підтримки ЄС

Коледж Європи у Натоліні за фінансової підтримки ЄС оголосив

стипендіальний конкурс для українських державних службовців, які

працюють над виконанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Переможці отримають стипендію на здобуття ступеня магістра з

міждисциплінарних європейських студій протягом 2022-2023

навчального року у Коледжі Європи у Натоліні (Польща).

Навчальна програма охоплює наступні дисципліни: історія

європейської інтеграції (створення та розвиток інституцій ЄС),

політика і управління в ЄС, право ЄС, зовнішня політика ЄС. Студенти

можуть обрати один із чотирьох напрямків спеціалізації – внутрішня

політика і управління в ЄС, зовнішня політика ЄС (ЄС і світ), політика

сусідства ЄС, Європейська історія і цивілізація.

Детальна інформація: https://bit.ly/33hGj0P

 Учасники: державні службовці

 Дедлайн: 19 січня 2022 р.

https://bit.ly/33hGj0P


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


Пошук організацій, що прийматимуть 

мандрівні табори європейської молоді 

навесні 2022 року

Пошук навчальних закладів у невеликих містах та селах (до 300 тис.

жителів), які прагнуть прийняти в себе мандрівні табори європейської

молоді.

Табори пройдуть під час весняних канікул 2022 року та будуть присвячені

інклюзії та толерантності й екології та сталому розвитку.

Що потрібно буде зробити?

 Надати приміщення для занять та роботи в групах. У приміщенні має бути

комфортно знаходитися 50 учасникам табору та 7 представникам

педагогічного колективу.

 Зібрати команду координаторів, охоронців та іншого персоналу.

 Відібрати учасників табору. Ми поділимося критеріями відбору, на які

потрібно спиратися.

 Подбати про харчування: впевнитися, що в учасників буде обід, який

вони зможуть з’їсти в окремому приміщенні. Ви можете приготувати їжу у

себе в їдальні або замовити кейтеринг.

 Подбати про трансфер учасників до табору та додому.

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

 Учасники: державні, приватні, недержавні 

заклади освіти та культури

 Дедлайн: 31 січня 2022 р.

https://bit.ly/3GdaZiD


Пошук організацій, що прийматимуть 

мандрівні табори європейської молоді 

влітку 2022 року

Пошук таборів відпочинку та оздоровлення для проведення таборів

європейської молоді влітку 2022 року.

Що потрібно буде зробити?

 Подбати про розміщення та харчування дітей та аніматорів — усього

90 людей.

 Надати приміщення та обладнання для навчання та ігор.

 Забезпечити табір персоналом, який буде супроводжувати дітей,

координувати спортивні активності, готувати їжу, прибирати, охороняти

територію та дбати про медичні послуги.

 Разом з нами спланувати неформальні заходи.

 Подбати про трансфер аніматорів та учасників таборів з найближчої

залізничної станції до табору та з табору до найближчої залізничної станції.

 Організувати екскурсії (не обов'язковий пункт).

 Подбати про страхування та безпеку учасників.

 Дотримуватися санітарного протоколу з протидії розповсюдження

коронавірусної інфекції COVID-19.

 Подбати про медичну інфраструктуру на випадок, якщо хтось з дітей

захворіє на COVID-19.

Детальна інформація: https://bit.ly/3HMy9N4

 Учасники: табори відпочинку та 

оздоровлення, державні установи, приватні 

організації, НУО

 Дедлайн: 31 січня 2022 р.

https://bit.ly/3HMy9N4


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


Стажування студентів в аналітичному центрі 

ГО «НОВА Енергія»

Конкурс спрямовано на залучення студентів вищих навчальних закладів до

роботи аналітичних центрів; популяризацію роботи аналітичних центрів та

практики аналітичних досліджень серед випускників вищих навчальних

закладів; залучення нового покоління аналітиків до роботи в аналітичних

центрах; популяризацію практики стажувань студентів на базі неурядових

організацій.

Стажерам буде запропоновано спробувати себе у кількох напрямах роботи,

серед яких:

 Відповідальне надрокористування;

 Молодіжне та соціальне підприємництво;

 Аналітик Ініціативи прозорості видобувних галузей;

 Еколог-аналітик з ОВД та СЕО;

 Стратегічний розвиток територіальних громад;

 Інструменти демократії та розвиток громадянського суспільства;

 Журналістика та PR;

 Оцінка корупційних ризиків у документах державного планування;

 Соціологія та навчання дорослих;

 Вплив видобувних галузей на гендерно соціальний розвиток ТГ.

Детальна інформація: https://bit.ly/34u4M3D

 Учасники: студенти до 35 років, які мають 

зацікавленість в аналітичних дослідженнях

 Розмір щомісячної стипендії: 3 500 гривень

 Дедлайн: 28 лютого 2022 р.

https://bit.ly/34u4M3D


Магістратура в Швеції: стипендії на 
навчання від Шведського інституту

Це можливість закінчити магістратуру у Швеції для лідерів, які мріють

зробити свій вклад у сталий екологічний, соціальний та економічний

розвиток України.

Програма пропонує стипендію на навчання на одному з магістерських

курсів, які стосуються сталого розвитку, інновацій або відповідального

управління. Ви пройдете курс, який поєднує практику й теорію,

познайомитеся з лідерами з інших країн та зрозумієте, як влаштоване

шведське суспільство. Щомісячну стипендію, витрати на подорож і

страхування покриють.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ryFcE2

 Учасники: молоді професіонали, що мають 

лідерський досвід та щонайменше 3 000 годин 

досвіду роботи у не більш як трьох 

організаціях

 Розмір щомісячної стипендії: 1 000 євро

 Дедлайн: 28 лютого 2022 р.

https://bit.ly/3ryFcE2


Конкурс молодих архітекторів/ок 2022

Кожен учасник/ця може надіслати необмежену кількість проєктів на

будь-яку тематику. Внесок для участі відсутній.

Цього року Конкурсом передбачено дві окремі номінації: «ОСВІТА» та

«РОБОТА». Перша номінація створена надати додаткові освітні

можливості, друга — знайти роботу мрії, почавши зі стажування.

Подавати заявку на участь у двох номінаціях одночасно не можна.

Детальна інформація: https://ukr.canactions.com/kma2022

 Учасники: студенти/ки магістратури та 

випускники/ці українських ВНЗ за фахом 

«Архітектор» віком до 35 років включно

 Дедлайн: 20 квітня 2022 р.

https://ukr.canactions.com/kma2022


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


