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Підтримка організацій громадянського суспільства України

Програма «Підтримка організацій
громадянського суспільства (ОГС) в Україні»
впроваджується за фінансової підтримки»
Міністерства закордонних справ та
міжнародного розвитку Великої Британії та
виконується Crown Agents у партнерстві з
International Alert і Optima Group і у співпраці з
Crown Agents in Ukraine.

 Учасники: організації громадянського суспільства
(ОГС); коаліції ОГС; новостворені ОГС; організації, які
працюють з уразливими групами; організації, які
захищають права жінок та надають підтримку
постраждалим від насильства

 Розмір гранту: до 10 000 фунтів стерлінгів
 Дедлайн: 31 березня 2024 року

Детальніше: https://cutt.ly/52gsval

https://cutt.ly/52gsval


Грантова програма «Кусаноне» на реалізацію проєктів 

у 2024 році
Програма «Кусаноне» надає підтримку
проєктам розвитку місцевих громад,
спрямованим на вирішення проблем,
пов'язаних з базовими потребами життя,
здоров'я та безпеки людини, покращення
соціальних умов та забезпечення населення.

Найчастіше це постачання спеціалізованого
обладнання лікарням, утеплення фасаду або
ремонт даху у дитячих садках, заміна вікон або
ремонт туалетів у школах, будівництво пандусів
та встановлення ліфтів, але напрями проєктів
не обмежуються цим переліком.

 Учасники: реципієнтами грантової допомоги по Програмі
«Кусаноне» можуть бути лише неприбуткові
підприємства та установи, або громадські чи благодійні
організації, які існують не менше двох років

 Розмір гранту: на один проєкт – 10 млн. єн (приблизно
90 тисяч доларів США, по офіційному курсу в гривнях на
день конвертації)

 Дедлайн: 28 лютого 2023 року (включно)

Детальніше: cutt.ly/D2dE4Ft

https://cutt.ly/D2dE4Ft


Конкурс концепцій на створення та розвиток громадських

центрів правосуддя в Україні

Програма USAID «Справедливість для всіх» оголошує
про початок прийому концепцій грантових проєктів,
спрямованих на створення та розвиток громадських
центрів правосуддя в Україні. Метою цієї діяльності є
підвищення якості та доступності в секторі юстиції
орієнтованих на потреби людей послуг задля
розширення шляхів у задоволенні їх правових потреб і
досягненні справедливості.

 Розмір гранту: сума кожного гранту становитиме до 5 000 000 грн
 Дедлайн: 1 квітня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/F2dRN7r

https://cutt.ly/F2dRN7r


Конкурс грантів для органів місцевого самоврядування щодо

системної підтримки МСП

Мета конкурсу: підтримка органів місцевого самоврядування у
впровадженні проєктів / заходів, які є частиною діючих
місцевих програм/планів дій, спрямованих на розвиток малого
та середнього підприємництва. А саме на розвиток
підприємницьких знань та підприємницької культури включно з
заходами, спрямованими на підтримку стійкості бізнесу у
військовий час, покращення доступу МСП до національних та
міжнародних ринків, впровадження інновацій та залучення
коштів від трудових мігрантів та української діаспори за
кордоном у якості інвестицій у створення/розвиток МСП.

 Учасники: органи місцевого самоврядування громад з діапазоном
населення від 100 000 до 250 000 мешканців; а також неформальні мережі
територіальних громад, які сукупно мають не менш ніж 100 000 населення

 Розмір гранту: 1,8 млн гривень
 Дедлайн: 21 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/v2a43iH

https://cutt.ly/v2a43iH


Конкурс міні-грантів «Підтримка антикорупційних

розслідувань на регіональному та місцевому рівнях»

Громадська організація «Чернігівський Центр Прав
Людини» реалізує ініціативу, направлену на
підвищення рівня участі органів громадянського
суспільства у реалізації антикорупційної реформи
на місцевому рівні в північній частині України:
Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Суть антикорупційної реформи полягає у створенні
ефективної системи запобігання корупції,
заснованої на громадському порядку,
доброчесності та громадському контролі.

 Учасники: Чернігівська, Сумська та Харківська області
 Дедлайн: 15 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/L2diTl0

https://cutt.ly/L2diTl0


Запрошення громадських організацій та волонтерських груп, 

які надають гуманітарну допомогу, до участі у проєкті

Проєкт реалізується ГО «Бюро гендерних стратегій і
бюджетування» у партнерстві з ГО «EdCamp Ukraine»
за підтримки Українського гуманітарного фонду
(УГФ).

Проєкт надаватиме організаційну, технічну та
фінансову підтримку, що спрямована на розбудову
потенціалу ОГС, волонтерських груп з питань
гендерної рівності в гуманітарній діяльності (GiHA).

 Учасники: громадські організації та волонтерські групи, які
надають гуманітарну допомогу постраждалому населенню у
Закарпатській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській,
Харківській, Чернігівській областях

 Дедлайн: 10 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/y2a5PIU

https://cutt.ly/y2a5PIU


Конкурс інституційної підтримки молодіжних

громадських організацій

У рамках програми «Мріємо та діємо» IREX
запрошує подавати заявки на Конкурс
інституційних грантів від кваліфікованих
українських молодіжних організацій, які
підтримують розвиток потенціалу молоді та
вирішують нагальні потреби молоді, спричинені
війною. Обрані організації можуть отримати
довгострокову підтримку для подальшого
вирішення поточних потреб молоді та
забезпечення власної стійкості для
довгострокового впливу в Україні.

 Учасники: національні або регіональні організації, які
активно відповідають на нагальні потреби молоді під час
війни та мають потенціал для просування національної
молодіжної політики та питань розвитку, поділяють
принципи та цінності “Мріємо та діємо”, але які ще
потребують підтримки та розвитку організаційного
потенціалу та спроможності

 Дедлайн: 25 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/H2sqh2Q

https://cutt.ly/H2sqh2Q


Програма «Кар’єра 2023»

Внаслідок повномасштабної війни 40% українців втратили
роботу, що призвело до підвищення конкуренції на ринку
праці. Тож всім, хто шукає роботу, варто приділити час
вдосконаленню свого резюме і супровідного листа.
Запрошуємо жінок з усієї України долучитись до онлайн-
програми «Кар’єра 2023». Наша мета — розширити
можливості жінок з пошуку роботи. Участь безкоштовна.

Програма “Кар’єра 2023″ складається з двох блоків:

1) Складання резюме, супровідного листа. Аудит резюме і
супровідного листа.
2) Онлайн-тренінги з цифрової безпеки під час пошуку
роботи та дизайну резюме.

 Учасники: жінки
 Дедлайн: 15 січня 2023 року; 21:00

Детальніше: https://cutt.ly/i2gsTb4

https://cutt.ly/i2gsTb4


Грант на сприяння стійкості українського громадянського

суспільства та незалежних ЗМІ

У відповідь на виклики безпеці та гуманітарну кризу,
спричинену війною Росії проти України, Чорноморський
траст регіонального співробітництва (BST) оголошує новий
конкурс проектних пропозицій для організацій
громадянського суспільства (ОГС) та медіа-організацій з
України.

 Учасники: ОГС та незалежні медіа, які мають законну реєстрацію, базу,
переміщення та/або діяльність з України та сусідніх країн, залучення
додаткових місцевих партнерів дозволяється та вітається

 Розмір гранту: екстрені проекти: 10 000–16 000 доларів США;
відновлення та розбудова потенціалу для ОГС: гранти максимум 25 000
доларів США; медіа-підтримка: гранти максимум 25 000 доларів США

 Дедлайн: до 15 та до 30 числа щомісяця

Детальніше: cutt.ly/Q1TqdZW

https://cutt.ly/Q1TqdZW


Гранти від ЄС ПРООН для 

організацій громадянського суспільства

Цей конкурс адмініструється проєктом «Громадянське суспільство задля
розвитку демократії та прав людини в Україні» та проєктом «ЄС за діалог:
Сприяння трансформації конфліктів на Південному Кавказі та в республіці
Молдова» (ЄС за діалог). В рамках програми демократичного врядування,
ПРООН допомагає уряду, громадянському суспільству та народу України
вдосконалювати демократичну політику та практику, необхідні для
прискорення прогресу в сфері сталого людського розвитку. Це передбачає
відстоювання прав людини та гендерної рівності, підтримку антикорупційних
зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли захистити свої
права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського
суспільства й молодих активістів та активісток.

 Учасники: 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

 Розмір гранту: передбачається, що бюджет проєктної пропозиції має бути в межах
7 000-50 000 доларів США

 Дедлайн: постійнодіючий конкурс

Детальніше: cutt.ly/51Tjx3q

https://cutt.ly/51Tjx3q


Конкурс пілотних заходів на підтримку молоді з України

Відповідно до рішення Спільної ради молоді Ради Європи
від 12 жовтня 2022 року, Європейський молодіжний
фонд (EYF) оголошує спеціальний конкурс на підтримку
молодих людей з України. Ця ініціатива відповідає
поточним потребам, висловленим українською владою та
зацікавленими сторонами у сфері молоді.

 Учасники: молодіжні організації в Україні або молодіжні
організації, які працюють з молодими людьми з України в
державах-членах Ради Європи, запрошуються подати заявки на
отримання грантів на пілотну діяльність EYF; заходи мають
підтримувати та залучати молодь з України, яка постраждала від
війни

 Розмір гранту: максимальна сума 15 000 євро
 Дедлайн: 31 жовтня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/j1TnMXW

https://cutt.ly/j1TnMXW


Грант на гендерну рівність Глобального фонду для жінок

Головна мета – отримати ресурси для руху за гендерну
справедливість по всьому світу. Наш підхід, орієнтований на рух,
дозволяє рухам визначати власні потреби та відповідно
розподіляти фінансування через комітети руху, який є одним із
видів надання грантів. Як спонсорів, наша мета полягає в тому, щоб
надати ресурси, які зміцнять активність, участь і силу рухів, які
працюють безпосередньо в їхніх громадах, щоб покращити
ґендерну рівність.

 Учасники: дивіться повні вимоги за посиланням
 Розмір гранту: залежить від обраної програми
 Дедлайн: не вказано

Детальніше: cutt.ly/X1TWQtw

https://cutt.ly/X1TWQtw


Конкурс грантів «Мости Майбутнього. Німеччина та Польща

для України»

Фундація польсько-німецької співпраці оголосила
грантовий конкурс «Мости майбутнього. Польща та
Німеччина для України» зі спрощеним шляхом
фінансування для реалізації польсько-німецько-
українських ініціатив.

 Учасники: польські та німецькі інституції громадянського
суспільства, які разом з українською партнерською організацією
та/або громадянами України (в еміграції) реалізовуватимуть
проєкт підтримки України. Також можливе, залежно від потреб,
залучення білоруських партнерів

 Розмір гранту: проєкти можуть отримати співфінансування в
розмірі до 30 000 злотих / 6 500 євро (мінімальна запитувана сума
– 23 000 злотих / 5 000 євро); співфінансування може становити
до 80% від загальної вартості проєкту; отримані кошти будуть
виплачені двома частинами: 80% на початку та 20%
після подання остаточного розрахунку за проєктом

 Дедлайн: 14 травня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/T1YIfzo

https://cutt.ly/T1YIfzo


Грантова програма підтримки ініціатив громадянського

суспільства та медіа у сфері протидії корупції

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є
запрошення до подання концепцій на отримання грантового
фінансування від Програми «Підтримка організацій-лідерів у
протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

РПО передбачає подання заявок на реалізацію проєктів, які
розширюють громадську підтримку та залученість до
антикорупційної діяльності, а також підвищують прозорість і
підзвітність роботи органів влади під час війни, у перехідний
та післявоєнний періоди. Проєкт «ВзаємоДія!» очікує на
інноваційні ідеї та підходи, зорієнтовані на результат.

Детальніше: cutt.ly/eXYBXHW

 Учасники: зареєстровані українські неприбуткові
організації громадянського суспільства
(громадські спілки, волонтерські організації,
благодійні фонди, аналітичні центри, наукові
установи, а також інформаційні агентства)

 Розмір гранту: загальна сума в гривнях, що
еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000
доларами США

 Дедлайн: 30 червня 2023 року

https://cutt.ly/eXYBXHW


Управління кризовим реагуванням та інтеграція внутрішньо

переміщених осіб у територіальних громадах в умовах

воєнного стану

Мета курсу – підвищити обізнаність та покращити
спроможності публічних службовців долати виклики,
спричинені війною. Представники органів публічної
влади, провідні експерти та науковці розкривають
правові, економічні, фінансові й соціальні засади
антикризового управління територіальною громадою.
Разом з тим, у фокусі уваги лекторів перебуває
інтеграція внутрішньо переміщених осіб як одне з
ключових публічно-управлінських завдань.

 Учасники: державні службовці і посадові особи місцевого
самоврядування; депутати місцевих рад, лідери громадських
організацій та експерти; працівники державних і комунальних
підприємств, установ і організацій; волонтери, які хочуть
поглибити свої знання з управління громадою; всі зацікавлені у
вирішенні питань інтеграції внутрішньо переміщених осіб

 Реєстрація і детальна інформація: cutt.ly/J1W8BCx

https://cutt.ly/J1W8BCx


Програма USAID «Справедливість для всіх» оголошує Річну

грантову програму

Програма USAID «Справедливість для всіх» оголошує про
початок прийому концепцій грантових проєктів, спрямованих
на зміцнення системи юстиції та її послуг, а також залучення
громадянського суспільства до розробки дієвих рішень
правових проблем і задоволення потреб українців у
справедливості.

 Учасники: громадянське суспільство
 Дедлайн: 1 квітня 2023 року
 Розмір гранту: планується надати до 15 грантів на загальну суму

приблизно 20 000 000 гривень

Детальніше: cutt.ly/nNEAIdC

https://cutt.ly/nNEAIdC


Конкурс грантів швидкого реагування для 

жіночих/феміністичних організацій у межах 

Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна»

Проєкт «Голос жінок і лідерство – Україна» посилює навички жіночих
організацій та інших стейкхолдерів жіночого/феміністичного руху
для задоволення потреб широкого кола жінок і дівчат, включаючи
маргіналізовані та вразливі групи, такі як жертви війни та внутрішньо
переміщені особи; жінки з інвалідністю; ЛГБТ+ жінки; ромські жінки
та представниці інших національних меншин; сільські жінки,
економічно вразливі жінки та інші різноманітні категорії, у тому числі
молоді та літні жінки.

 Учасники: офіційно зареєстровані жіночі громадські організації з усіх регіонів
України, які мають досвід роботи не менше двох років та спрямованість (відповідно
до статуту) на захист прав жінок та/або просування гендерної рівності, а також не
пов’язані з державними установами та політичними партіями

 Розмір гранту: 200 тис. гривень
 Дедлайн: 20 квітня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/EC18aNa

https://cutt.ly/EC18aNa


Грантовий конкурс для підтримки громадянського суспільства

України під час війни

Конкурс проводиться у межах проєкту ЄС для сталості
громадянського суспільства в Україні, який реалізується ІСАР
Єднання у межах стратегічного партнерства з ЄС та у межах
проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського
суспільства України”, який реалізовується ІСАР Єднання у
консорціумі з Українським незалежним центром політичних
досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права
(ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій
через Агентство США з міжнародного розвитку.

За допомогою цього конкурсу пропозицій надаються додаткові
можливості й ресурси для швидкого й гнучкого реагування на
потреби громадянського суспільства в надзвичайних умовах.
У межах цього конкурсу приймаються заявки відповідно до таких
пріоритетів:
 Посилення адаптивних спроможностей ОГС
 Мобілізація громади для протидії воєнним викликам
 Посилення безпеки, у тому числі цифрової
 Здійснення комплексу моніторингових заходів

Детальніше: cutt.ly/dXY1IJZ

 Дедлайн: відбувається на 
постійній основі

https://cutt.ly/dXY1IJZ


Конкурс грантів «Консолідуємося заради перемоги України»

Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій в межах програми
«Громадськість за демократизацію», яка
фінансується Європейським Союзом,
оголошує конкурс грантів «Консолідуємося
заради перемоги України».
Мета — 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.

Детальніше: cutt.ly/KXY04F1
 Учасники: неприбуткові організації громадянського

суспільства
 Розмір гранту: від 80 тис. гривень до 240 тис. гривень
 Дедлайн: постійно діюча

https://cutt.ly/KXY04F1


МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



Грантова програма розвитку малого та мікропідприємництва

Грантовий конкурс зорієнтований на соціально-
економічні потреби регіонів України, а також
інноваційні рішення, що вже існують і сприятимуть
підтримці та розвитку або диверсифікації
підприємницьких ініціатив для населення під час і після
війни.

Програма фінансування спрямована на зміцнення
мікро- та малих підприємств (ММП) у визначених
областях України для надання підтримки бізнесу,
посилення стійкості економіки, створення нових
робочих місць для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО)
та місцевого населення у приймаючих громадах задля
зміцнення економіки на національному та місцевому
рівнях, що зазнала негативного впливу від війни в
Україні.

 Учасники: певні мікро- та малі підприємства
 Дедлайн: фіксованого дедайну подачі заявок немає. Академія

опрацьовує усі заявки у міру надходження, а про попереднє
закриття конкурсу буде повідомлено

Детальніше: cutt.ly/zNEIdhs

https://cutt.ly/zNEIdhs


Конкурс грантів для кластерів МСП

Мета конкурсу: підтримка зацікавлених кластерів в
реалізації програм/проєктів/дій, спрямованих на
підтримку розвитку та зміцнення кластерів,
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, з
особливим акцентом на просування експорту,
стимулювання інновацій та діджиталізації, покращення
державно-приватного діалогу, передачі технологій, а
також залучення державних та іноземних інвестицій.

 Учасники: юридично зареєстровані та активно діючі кластери на
території України, які мають продемонструвати активну економічну
діяльність та потенціал для розвитку, як самого кластеру так і його
членів (МСП), мати діючі стратегії/плани з підтримання та розвитку
кластеру/МСП

 Розмір гранту: 25 000 євро у гривневому еквіваленті
 Дедлайн: 27 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/a2a7Xbb

https://cutt.ly/a2a7Xbb


Компенсація до €30 000 на релокацію МСП

Українські підприємці, які релокували свій бізнес
у більш безпечні регіони України, можуть
отримати компенсацію. ЄБРР, Швейцарія та США
відшкодують усі витрати на релокацію в розмірі
до €30 000 на одну компанію. Допомога
українському середньому та малому бізнесу, який
релокується у більш безпечні регіони країни,
включає гранти на загальну суму €2,4 млн.

 Учасники: малі та середні українські компанії, які
відповідають наступним вимогам: до 500 працівників;
річний обіг до €50 млн або загальні активи до €43 млн;
не менше двох років операційної діяльності;
частка українських власників – більше 50%.

 Розмір гранту: до €30 000 на одну компанію
 Дедлайн: 31 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/k2dEH8a

https://cutt.ly/k2dEH8a


Гранти для українського бізнесу

Кошти для підтримки безперервності та відновлення
бізнесу, який працює у секторах інформаційних
технологій, інжинірингу, виробництва та послуг, має
потребу у переміщенні, розширенні на зовнішні ринки.

 Учасники: юридичні та фізичнні особи-підприємці з кількістю
працівників до 250 осіб і річним оборотом до 50 млн євро

 Розмір гранту: Очікується, що сума кожного гранту становитиме
від 600 000 гривень до 1 200 000 гривень, програма планує
надати приблизно 36 млн гривень шляхом надання до 50 грантів

 Дедлайн: 24 липня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/i1Tlnnu

https://cutt.ly/i1Tlnnu


Інвестиції у блокчейн стартапи від фонду SEIER CAPITAL

Данський інвестиційний фонд Ларса Сейєра Крістенсена, Seier
Capital A/S попри війну планує інвестувати €10 млн у
блокчейн-стартапи в Україні.

Гроші виділятимуться як у вигляді грантів, так і інвестицій у
проєкти, які базуватимуться на блокчейн-мережі Concordium.

 Учасники: блокчейн-стартапи в Україні
 Розмір гранту: є три опції подачі заявок на підтримку від Seier Capital A/S:

гранти для стартапів від € 5 000 до € 50 000; інвестиції до € 100 000;
значні інвестиції понад € 100 000

 Дедлайн: постійно діючий конкурс

Детальніше: cutt.ly/r1R9Tbd

https://cutt.ly/r1R9Tbd


Грантовий конкурс для підтримки Фонду державного майна 

України

Проект USAID “Діяльність у рамках реформи державних
підприємств України” (SOERA) оголошує грантовий конкурс
для підтримки Фонду державного майна України у вирішенні
проблем, пов’язаних з використанням, управлінням і
приватизацією державних підприємств і активів під час війни
та під час підготовки до пост-воєнної реконструкції.

 Учасники: приймаються заявки від відповідних партнерів USAID SOERA
для впровадження організаційної, аналітичної та ІТ-підтримки Фонду
державного майна України (ФДМУ); кандидати повинні мати можливість
продемонструвати «додатковість» запропонованої програми

 Розмір гранту: 1 грант на суму до 46 100 000 гривень (еквівалент
приблизно 1 260 000 доларів США залежно від курсу валюти)

 Дедлайн: 18 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/e2s1UkX

https://cutt.ly/e2s1UkX


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» 

виділить 36 млн гривень на підтримку українського бізнесу

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» працює з 2019 року для підвищення
конкурентоздатності українських малих та середніх
підприємств на українському та міжнародних ринках,
допомагає в розбудові спрощеного та прозорого
бізнес-клімату, а також забезпечує українські
компанії можливостями скористатись перевагами
міжнародної торгівлі.
Після повномасштабного вторгнення росії в лютому
2022 року Програма зосередила свої зусилля на
збереженні економічної стійкості України та
відновленні української економіки, що постраждала
від агресії.

 Учасники: малі та середні українські підприємства
 Розмір гранту: приблизно 36 000 000 грн. для 50 грантів
 Дедлайн: 24 липня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/LXY8dBw

https://cutt.ly/LXY8dBw


Гранти для проєктів, що сприятимуть підвищенню

обороноздатності та післявоєнній відбудові України

Програма Фонду покликана сприяти створенню та розвитку
інноваційної продукції подвійного призначення:
технологій, процесів чи інших складових, що відрізняють
таку продукцію від існуючих на ринку або відповідають
існуючому попиту одночасно як від приватних осіб, так і
держави.
Фонд надає грантову підтримку проєктам, що здійснюють
свою діяльність у наступних сферах: оборона,
кібербезпека, інфраструктурна відбудова, охорона
здоров’я, освіта.

 Учасники: підприємці, стартапери
 Розмір гранту: до 35 000 доларів США, з яких 25 000 доларів США

спрямовуються на діяльність заявника, та до 10 000 доларів США — на
оплату послуг Акредитованого Акселератора

 Дедлайн: постійно діюча програма

Детальніше: cutt.ly/TXY4xYx

https://cutt.ly/TXY4xYx


Keep Going – платформа допомоги мікро- та малому бізнесу

На сайті KeepGoing вони можуть розповісти про свій
досвід роботи за воєнного часу та подати заявку на
отримання грошової допомоги.

Саме зараз важливо дати поштовх тим підприємцям, які
потерпають від російського вторгнення, але не
зневірилися. Саме зараз потрібна перша допомога тим,
хто здатен піднятися сам і підняти інших. Необхідно
запустити ланцюгову реакцію відновлення
підприємницького духу в тих, хто примножує наші
зусилля з допомоги захисникам України. Підтримка
середнього класу під час війни наблизить нашу перемогу,
а після перемоги — прискорить відновлення країни.

Детальніше: cutt.ly/PXIN9Xd Учасники: власники малого бізнесу, а також люди
творчих професій, які залишилися в Україні,
працюють надалі або шукають можливості
повернутися до роботи

 Розмір гранту: імпульсне грошове й інформаційне
підтримання від потенційних донорів

 Дедлайн: не вказано

https://cutt.ly/PXIN9Xd


Конкурс на одержання субгранту

«Підвищення спроможності демонстраційних ферм на 

забезпечення продовольчої безпеки України»

Програма USAID з аграрного і сільського
розвитку – AГРО запрошує подавати заявки для
одержання субгранту для реалізації проєктів з
метою розвитку мережі господарств, що
працюють на продовольчу безпеку в Україні з
виробництва, післяврожайної підготовки,
переробки овочів, фруктів та ягід, м’яса,
молочної продукції, птиці (крім курятини) або
продукції аквакультури.

 Учасники: вся територія України, окрім тимчасово
окупованих територій

 Дедлайн: 23 березня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/qVCPCMY

https://cutt.ly/qVCPCMY


Бізнес Мережа Сільських Жінок України запустила грантовий

проєкт для жінок

Через повномасштабне вторгнення росії багато жінок вимушено
покинули домівки, втратили бізнес та доходи або працюють під
обстрілами. Бізнес Мережа Сільських Жінок України запускає річний
проєкт «Безпечне економічне середовище для жінок — безпека та
мир для всіх».

 Учасники:
• жінки, які є переміщеними особами до сільських територій та які перенесли або
започаткували агробізнес/бізнес з виробництва продуктів харчування/ бізнес у
сільській території, який не пов’язаний сільським господарством та виробництвом
продуктів харчування

• жінки, які є переміщеними особами з сільських територій та які перенесли або
започаткували бізнес

• жінки, які є переміщеними особами та які надають робочі місця місцевому
населенню з сільських територій

• жінки власниці агробізнесу, які НЕ є переміщеними особами, чий бізнес зазнав
негативного впливу через російську агресію

• жінки власниці бізнесу з виробництва продуктів харчування, які НЕ є переміщеними
особами, чий бізнес зазнав негативного впливу через російську агресію

• жінки власниці бізнесу, які НЕ є переміщеними особами та які надають робочі місця

 Розмір гранту: 20 грантів на суму до
30 000 гривень на закупівлю обладнання

 Дедлайн: не вказано

Детальніше: cutt.ly/gXY3xz3

https://www.facebook.com/ukrainian.rural.women.business.network/posts/pfbid02PTyko9QPA7L9mfTbF6zZ6urT4nnVaJhRWbtZxh1ZKNgycgfTWxiFTn6wovreCuAxl
https://cutt.ly/gXY3xz3


Грант на сад

До заяви претендент повинен прикріпити
проєкт плану висадження саду. Підприємцям,
які створять першу тисячу гектарів садів,
держава компенсує 70% вартості проєкту, для
наступних – 50%. Решту вони повинні покрити
самостійно.
Рішення про надання цього гранту ухвалює
Міністерство аграрної політики та
продовольства України після перевірки заяви
банком та оцінки проєкту висадки насаджень.
Учасники цієї грантової програми повинні
працювати не менше пʼяти років.

В умовах описано, які культури можна
вирощувати, скільки людей треба брати на
постійну та сезонну роботи. Ще одна вимога –
офіційне оформлення працівників. Якщо умови
не будуть виконані, грант доведеться
повернути. Учасники: ФОПи та юридичні особи, які мають землю

або право користування нею принаймні на сім років
 Розмір гранту: від 140 тис. гривень до 400 тис. гривень
 Подати заявку: https://cutt.ly/lCoC7FG

https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/25/689592/
https://diia.gov.ua/kilkist-postijnih-ta-sezonnih-pracivnikiv-z-urahuvannyam-kultur-nasadzhen?v=62bf42a231122
https://cutt.ly/lCoC7FG


Грант на теплицю

Подати заявку: https://cutt.ly/nCoVUSi

https://cutt.ly/nCoVUSi


Мікрогранти для ветеранів

Програма мікрогрантів від Українського ветеранського фонду для ветеранів, переселенців та
членів їх сімей. Подати заяву можна до завершення воєнного стану. Бюджет програми
становить 10 млн гривень. Цієї суми вистачить приблизно на 500 учасників. Гроші можна
витратити на придбання обладнання чи товарів для ведення бізнесу. Для отримання
мікрогранту заявник повинен бути ФОПом.

 Учасники: бійці, які мають статус учасника бойових дій, їх найближчі родичі (матері, батьки, дружини, чоловіки,
діти), родини героїв Небесної сотні

 Розмір гранту: до 20 тис. гривень
 Подати заявку: https://veteranfund.com.ua/

https://veteranfund.com.ua/
https://veteranfund.com.ua/


МІКРОГРАНТИ НА РОЗВИТОК 

ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

У зв’язку з військовими діями суттєва частина
українського бізнесу була змушена зупинити
або припинити свою роботу. Для того, щоб
підтримати український бізнес та сприяти його
розвитку Урядом України запроваджена
державна програма допомоги фізичним особам,
суб'єктам господарювання у формі грантів на
створення або розвиток власного бізнесу.

Дія, Ощадбанк та Державна служба зайнятості
надають консультації клієнтам, які бажають
взяти участь у програмі «єРобота» з метою
запуску нового або розвитку діючого бізнесу зі
створенням нових робочих місць.

Подати заявку на одержання гранту можна за
посиланням: https://cutt.ly/pCroh7f

https://cutt.ly/pCroh7f




ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Фінансування будівельних робіт в рамках програми

«ВідновиДім»
Метою Програми є фінансування будівельних робіт з
відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок
військової агресії Російської Федерації проти України.

 Учасники: заявниками/бенефіціарами можуть бути об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, що створені та діють
відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III

 Розмір гранту: фонд за Програмою надає її учасникам фінансування у
формі гранту, який виплачується на безоплатній та безповоротній
основі в розмірі 100% вартості витрат на виконання Прийнятних
заходів за Проєктом), але не більше визначеної граничної суми.
Загальна сума Гранту за Проєктом складається з сум Першого та
Другого Траншів та в будь-якому випадку не може перевищувати 6
(шість) мільйонів гривень на один об’єкт відновлення (будинок або
частину будинку, у разі, якщо в будинку створено більше одного ОСББ)

 Дедлайн: Програма діє протягом періоду наявності коштів,
отриманих Фондом (доступних Фонду) на її фінансування.
Дедлайн подачі заявок не вказаний

Детальніше: cutt.ly/e1ErjYK

https://cutt.ly/e1ErjYK


Гранти на енергомодернізацію багатоквартирних будинків в 

рамках програми «Енергодім»

Програма підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»
розроблена державою установою «Фонд
енергоефективності» в підтримку ініціатив
щодо енергоефективності, впровадження
інструментів стимулювання і підтримки
здійснення заходів з підвищення рівня
енергетичної ефективності будівель та
енергозбереження (Заходи з
енергоефективності), зокрема в житловому
секторі, з урахуванням національного плану
щодо енергетичної ефективності, зменшення
викидівдвоокису вуглецю з метою виконання
Паризької угоди, впровадження acquis
communautaire Європейського Союзу та
Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, забезпечення дотримання
Україною міжнародних зобов’язань у сфері
енергоефективності.

 Учасники: дивіться повні вимоги за посиланням
 Дедлайн: 31 грудня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/R1W5Z2C

https://cutt.ly/R1W5Z2C


Післядипломна стипендія з екологічної тематики

Німецький федеральний екологічний фонд запустив
спеціальну програму стипендій для підтримки випускників
вищих навчальних закладів з України для роботи над
темами, пов’язаними з охороною довкілля та
збереженням природи. Програма спрямована на
випускників, які живуть або покинули Україну, з хорошим
чи дуже хорошим ступенем магістра, а також на
аспірантів. Гарні знання англійської та/або німецької мов
є необхідною умовою для подання заявки.

Стипендія дає змогу провести дослідження та навчання
протягом шести-дванадцяти місяців у німецьких науково-
дослідних установах, екологічних органах, неурядових
організаціях чи компаніях, щоб отримати досвід у різних
сферах захисту навколишнього середовища та
збереження природи. Під час стипендії DBU пропонує
широку програму, що складається із семінарів, заходів та
майстер-класів. Грант також включає принаймні один
інтенсивний курс німецької мови.

 Учасники: випускники ЗВО та аспіранти, які
проживають в Україні або залишили Україну;
мають українське громадянство; гарно володіють
англійською та (або) німецькою мовою

 Розмір програми: щомісячна стипендія у розмірі
1250 євро

 Дедлайн: до завершення набору

Детальніше: cutt.ly/AXIWFfQ

https://cutt.ly/AXIWFfQ


НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТУ 

ПЕНСІЛЬВАНІЯ (PENN STATE UNIVERSITY)

Університет штату Пенсільванія (Penn State University)
у партнерстві з Посольством України в США
повідомляє про відкриття стипендіальної програми, до
якої запрошуються українські науковці та аспіранти,
які були змушені покинути своє місце перебування у
результаті або з метою уникнення негативних
наслідків російської агресії проти України.

 Учасники: українські науковці, які займаються академічними
дослідженнями, або аспіранти закладів вищої освіти України, які
перебувають на стадії дисертаційного дослідження – зможуть
продовжувати власні дослідження або долучатися до проєктів,
які проводять дослідники Penn State University

 Розмір програми: надаватиме стипендію, що покриватиме
витрати на житло та проживання

 Дедлайн: завершиться після наповнення програми

Детальніше: cutt.ly/lXIGNaj

https://cutt.ly/lXIGNaj


Фінське товариство науки та літератури відкриває конкурс на 

гранти для українських дослідників у Фінляндії

 Учасники: українські громадяни у Фінляндії або фінські дослідники за
запрошенням українських громадян для виконання дослідницької
роботи у Фінляндії

 Розмір гранту: виплати до 2040 євро на місяць
 Дедлайн: поки не закінчиться війна

Детальніше: cutt.ly/sXIJ7zA

https://cutt.ly/sXIJ7zA


КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ



Конкурс на індивідуальну мобільність митців та 

представників сектору культури від `Culture Moves Europe`

Програма `Culture Moves Europe` надає фінансову
підтримку часткового фінансування витрат на
подорож (транспорт, проживання тощо) митця чи
представника сектору культури, який проживає в
країні-учасниці «Креативної Європи» та
подорожує до іншої країни-учасниці «Креативної
Європи» для реалізації проєкту з міжнародним
партнером (організацією чи окремою особою).

 Учасники: митці, творці та представники будь-якого з
секторів культури, крім аудіовізуального; організації, які
працюють у будь-якому з секторів культури, крім
аудіовізуального, регулярно організовують резиденції чи
інші типи місцевих культурних проєктів, і зацікавлені в
прийомі митців та представників сектору культури.

 Дедлайн: 31 травня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/j1QSYfM

https://cutt.ly/j1QSYfM


Грантовий конкурс для письменників «Кентавріда»

Програма «Кентавріда» створена для розвитку
обізнаності дітей і молоді у міфах, легендах, історії,
географії України та території Таврії, історичних і
міфічних постатях, образи яких здатні виховати у
нових поколінь розуміння цінностей життя, любов до
Землі, природи, людства та саморозвитку.

 Учасники: всі автори, зокрема й початківці, які ніколи не писали
художніх текстів, а також письменники з досвідом і
публікаціями, обмежень щодо віку, національності та країни
проживання немає

 Розмір гранту: кошти гранту покривають: видатки на дизайн,
верстку та друк мінімального накладу (тиражу) видання
художнього твору, часткове або повне покриття послуг
ілюстрування видання, вартість послуг видавництва та робіт
ілюстратора визначаються тендером; наклад залежить від
загальної вартості затверджених послуг за заявкою

 Дедлайн: 12 травня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/Z2swIwt

https://cutt.ly/Z2swIwt


Експертна підтримка для регіональних медіа

Відібрані редакції візьмуть участь у щомісячному
опитуванні про їхню діяльність і потреби. За
результатами опитувань вони отримають регулярні
експертні консультації. Серед головних тем —
фандрейзинг для медіа, фактчекінг, бренд-стратегія,
чутлива журналістика, ментальне здоровʼя журналістів і

документування воєнних злочинів. Консультації на інші
теми можливі після узгоджень із проєктною командою.

Окрім цього, редакції-учасниці отримають 6 стипендій
по 6000 грн на створення аналітичних матеріалів. Вони
мають бути про життя на деокупованих територіях,
реінтеграцію окупованих територій або життя
переселенців в умовах війни.

 Учасники: всі медіа, окрім комунальних: телевізійні, друковані,
онлайн і радіо

 Розмір гранту: 40 відібраних медіа отримають менторську та
стипендійну підтримку у розмірі 36 000 гривень

 Дедлайн: 15 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/k2seQYE

https://cutt.ly/k2seQYE


Програма «Відновлення культурно-мистецької діяльності»

Український Культурний Фонд розпочинає грантовий
сезон 2023 року та запрошує подавати заявки на програму
«Відновлення культурно-мистецької діяльності».

3 нові програми та 3 програми поточного року, конкурс на
які так і не був завершений через повномасштабне
військове вторгнення росії на територію України.

 Розмір гранту: бюджет програми на 2023 рік – 40 млн гривень
 Дедлайн: 31 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/F2dDlwL

https://cutt.ly/F2dDlwL


Програма підтримки українських студій

імені І. Лисяка-Рудницького (конкурс проєктів)

Програма покликана підвищити рівень знань громадськості та
експертного середовища за кордоном про минуле та сучасне
України, а також посилити співпрацю між Україною і світом на
інституційному рівні.

 Учасники: зареєстровані в Україні аналітичні центри, університети,
громадські організації, культурні та освітні установи, фізичні особи-
підприємці, які працюють у сфері культури, аналітики, освіти чи науки

 Розмір гранту: до 450 000 грн з урахуванням усіх загальнообов’язкових
податків та зборів

 Дедлайн: 23 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/R2di6Q2

https://cutt.ly/R2di6Q2


Оголошено конкурс «Поширення європейських літературних

творів» 2023 програми ЄС «Креативна Європа»
Метою конкурсу є підтримка проєктів, спрямованих на переклад,
видавництво, розповсюдження та рекламу творів художньої
літератури.

У зв’язку з особливими обставинами, спричиненими війною росії
проти України, проєкти, що матимуть на меті просувати
європейські та українські книги українською мовою для
українських біженців та вимушено переміщених осіб матимуть
особливі преференції при розгляді відповідних грантових заявок.

 Учасники:
юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності)
4 організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми 
ЄС «Креативна Європа»; 
організації з країн, що входять до складу ЄС; 
організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що 
асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії 
підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу до 
моменту підписання грантової угоди; 
заявки можуть бути поданими як однією організацією, так і консорціумами 
(об’єднаннями партнерських організацій) щонайменше з 2-ох організацій 
(бенефіціарів, не афілійованих організацій)

 Розмір гранту: загальний бюджет 5 000 000 євро

 Дедлайн: 21 лютого 2023 року

Детальніше: cutt.ly/B2sMe4U

https://cutt.ly/B2sMe4U


Оголошено конкурс «Розвиток аудиторії та кіноосвіта» 2023 

програми ЄС «Креативна Європа»

Мета конкурсу — промоція європейських аудіовізуальних
творів, особливо з використанням цифрових технологій,
включно з творами, що належать до культурної спадщини, а
також підтримка в Європі та за її межами якнайширшого
залучення та розвитку аудиторії всіх вікових груп, особливо
молоді.

 Учасники:
заявки можуть бути поданими як окремими суб’єктами, так і 
консорціумами (об’єднаннями партнерських організацій) щонайменше з 
2-ох організацій (бенефіціарів, не афілійованих організацій); 

 юридичні особи (як державної, так і приватної форми власності); 
 фізичні особи підприємці (але НЕ фізичні особи); 
 організації, що є зареєстрованими у країні-учасниці програми ЄС 

«Креативна Європа»; 
 організації з країн, що входять до складу ЄС; 
 організації з країн Європейської Економічної Зони (EEA) та країн, що

асоційовані до програми «Креативна Європа», або країн, що є на стадії
підписання відповідної угоди, за умови, що вона вступить у законну силу 
до моменту підписання грантової угоди

 Розмір гранту: загальний бюджет конкурсу - 6 500 000 євро
 Дедлайн: 30 березня 2023 року, 17:00 за центральноєвропейським часом

Детальніше: cutt.ly/J2sMN6P

https://cutt.ly/J2sMN6P


Prague Civil Society Centre оголошує конкурс грантів для 

регіональних ЗМІ в Україні

Празький центр громадянського суспільства (Prague Civil Society
Centre, PCSC) оголошує відкритий грантовий конкурс для
регіональних та місцевих ЗМІ в Україні.
Мета конкурсу — підтримати більш стійкий незалежний медіа-
ландшафт в Україні, що здатний пережити проблеми воєнного часу та
забезпечити правдивою інформацією громадян прифронтових
регіонів України.

 Учасники: зареєстровані та редакційно незалежні онлайн-ЗМІ з Харківської,
Сумської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської,
Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. Центр
також прийматиме заявки від онлайн-медіа, які мають радіо чи друковану пресу

 Розмір гранту: від 20 000 до 40 000 євро
 Дедлайн: 15 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/F2srD8Z

https://cutt.ly/F2srD8Z


Програма підтримки українських студій імені І. Лисяка-

Рудницького (конкурс проєктів)

Програма покликана підвищити рівень знань громадськості та
експертного середовища за кордоном про минуле та сучасне
України, а також посилити співпрацю між Україною і світом на
інституційному рівні.

 Учасники: зареєстровані в Україні аналітичні центри, університети,
громадські організації, культурні та освітні установи, фізичні особи-
підприємці, які працюють у сфері культури, аналітики, освіти чи науки;
перевагою проєктів є наявність іноземного партнера та співфінансування у
розмірі до 30% від вартості проєкту.

 Розмір гранту: до 450 000 гривень з урахуванням усіх загальнообов’язкових
податків та зборів

 Дедлайн: 23 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/t1WCmXH

https://cutt.ly/t1WCmXH


Фонд розвитку ЗМІ

Програма Фонду розвитку ЗМІ Відділу преси, освіти та культури підтримує незалежні ЗМІ, які
надають об’єктивну та важливу інформацію своїм громадам, особливо тим, які
безпосередньо постраждали від російського вторгнення. Також фінансування надається
медійним організаціям, які проводять тренінги з військової журналістики, відновлення
роботи в місцях переселення, кібер- та фізичної безпеки журналістів, а також моніторингу
захисту прав журналістів під час війни. Пріоритет надаватиметься проектним заявкам, що
надійдуть із регіонів, які пережили облогу російських військ, або знаходяться в тимчасовій
окупації.

 Учасники: незалежні ЗМІ
 Розмір гранту: 50 000 доларів США
 Дедлайн: не визначений, програма відкрита

Детальніше: cutt.ly/v1TQxjH

https://cutt.ly/v1TQxjH


Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Національно-

патріотичне становлення молоді»

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня
обізнаності про історію становлення сучасної української культури,
створення умов для її творчого зростання.

 Учасники: учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів вищої
освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України, молодь,
інші зацікавлені особи

 Дедлайн: 6 січня 2023 року
 Реєстрація: конкурсні роботи разом з заявкою направляються на

е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень
(e-mail: institute2014@ukr.net), вказавши у темі повідомлення «На Конкурс»

Детальніше: cutt.ly/ZNQdIVa

https://cutt.ly/ZNQdIVa


Надзвичайна допомога художникам, граверам і скульпторам 

від Адольфа та Естер Готліб

Програма надзвичайних грантів Адольфа та Естер Готтлібів
призначена для надання тимчасової фінансової допомоги
кваліфікованим художникам, граверам і скульпторам , чиї
потреби виникли в результаті непередбаченого
катастрофічного інциденту, і яким бракує ресурсів для
вирішення цієї ситуації.

 Учасники: митець повинен продемонструвати принаймні десять років
участі у зрілій фазі своєї творчості, художники повинні працювати в
таких дисциплінах, як живопис, скульптура або графіка

 Розмір гранту: максимальна сума цього гранту становить
15 000 доларів США; нагорода в розмірі 5000 доларів є типовою

 Дедлайн: ця програма не має крайніх термінів

Детальніше: cutt.ly/X1W5ucP

https://cutt.ly/X1W5ucP


Конкурс «Music Moves Europe»

Програма «Music Moves Europe» буде підтримувати
стійке розповсюдження музики, з акцентом на живу
музику, таке як прямі трансляції, співпраця концертних
майданчиків та музичний експорт.

Відповідно до загальних цілей даного конкурсу,
діяльність буде спрямована на підвищення
конкурентоспроможності, інновацій та різноманітності
музичного сектору Європи.

 Учасники: юридична особа (державні або приватні організації);
зареєстровані в країні-учасниці програми “Креативна Європа”;
зареєстровані не менше ніж 2 роки на момент дедлайну подачі
цього конкурсу.

 Дедлайн: 12 січня 2023 року
 Розмір гранту: до 4 500 000 євро

Детальніше: cutt.ly/qNQgLgi

https://cutt.ly/qNQgLgi


Documenting Ukraine

Проект Documenting Ukraine прагне полегшити роботу,
підтримуючи журналістів, науковців, митців, громадських
інтелектуалів та архівістів, які працюють в Україні над
проєктами документування, що встановлюють і зберігають
фактичні записи шляхом звітування, збору опублікованих
вихідних матеріалів або збирання усних слів, свідчень; або
надають сенсу подіям через художню інтерпретацію та
інтелектуальне відображення.

 Учасники: медійники, журналісти, дослідники, митці
 Розмір гранту: до 5 тис. євро
 Дедлайн: немає

Детальніше: cutt.ly/eXOjYQo

https://cutt.ly/eXOjYQo


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



Конкурс малих грантів у сфері охорони здоров’я в рамках 

Програми ЄС EU4HEALTH

Україна вперше стала учасником програми Європейського Союзу
EU4Health.

У липні 2022 року Єврокомісія підписала угоду про приєднання
України до програми EU4Health.

Програма EU4Health була впроваджена у відповідь на пандемію
COVID-19 для посилення готовності до кризових ситуацій в ЄС та
покликана сприяти розв’язанню довгострокових проблем охорони
здоров’я шляхом створення міцніших, стійкіших і доступніших
систем охорони здоров’я.

 Учасники:
наукові, академічні та навчальні заклади, освітні інститути, науково-дослідні
інститути, лікарні, експертні мережі, приватні організації, органи влади та 
організації громадянського суспільства, асоціації медичних працівників, 
профспілки, пацієнтські організації (асоціації, фонди, неприбуткові та подібні
організації), закупівельні організації, центральні закупівельні органи, приватні
організації, національні та регіональні органи охорони здоров’я, експертні
мережі та створені мережі у сфері громадського здоров’я

 Розмір гранту: залежить від обраної програми, дивіться за посиланням
 Дедлайн: 21 лютого 2023 року

Детальніше: cutt.ly/j1R7mQb

https://cutt.ly/j1R7mQb


Допомога дітям, їхнім батькам та лікарям у боротьбі з 

тяжкими хворобами від БО «КРОНА»

Основний напрямок діяльності фонду — допомога дітям,
їхнім батькам та лікарям у боротьбі з тяжкими хворобами.
Це довгий і вартісний процес. Більшості сімей не під силу
пройти його самостійно.
Благодійний фонд «КРОНА» допомагає оплатити
медикаменти, діагностику, процедури, закордонне
лікування, купує обладнання і матеріали для медичних
закладів, підтримує навчання лікарів.

 Учасники: лікарні, лікарі, будь-хто, хто зіткнувся з тяжкими
хворобами.

 Дедлайн: діє на постійній основі

Детальніше: cutt.ly/pXIz0TE

https://cutt.ly/pXIz0TE


Проєкт USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» 

оголошує РІЧНУ ГРАНТОВУ ПРОГРАМУ (APS 1)

Гранти в рамках цього ОРГП спрямовані на усунення критичних
прогалин і на забезпечення того, щоб заклади охорони здоров’я
(ЗОЗ) могли продовжувати надавати медичні послуги в цільових
областях для захисту здоров’я та добробуту українців, сприяючи при
цьому відновленню системи охорони здоров’я.

Розмір гранту: фактична кількість грантів в рамках цього ОРГП залежить від
наявності коштів і якості отриманих заявок
Дедлайн: 30 вересня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/01QP8p1

https://cutt.ly/01QP8p1


Набір учасників до програми майстер-класів з підтримки

ментального здоров’я від Центру Ахалар

Розпочинаємо набір учасників у онлайн школу проєкту «У складні
часи ми стаємо сильнішими». Метою проєкту є підтримка неурядових
організацій з різних куточків України шляхом укріплення
ментального здоров’я їх працівників.

Навчальний блок складатиметься з 12 майстер-класів, що присвячені
протидії вигоранню та підтримці ментального здоров’я.

 Учасники: всі бажаючі
 Дедлайн: реєстрація триває до 17 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/y2s0zbO

https://cutt.ly/y2s0zbO


ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ



Пошук учасників на тренінговий курс “Coach me if you can” в 

Азербайджані та Чехії

Проєкт націлений:
- ознайомити учасників з інструментами коучингу для роботи над
особистим розвитком;
- зосередити увагу на особистому розвитку молодіжних працівників та
зростанні їхньої самосвідомості та когнітивних здібностей;
- забезпечити учасників фреймами та інструментами коучингу,

комунікації та трансформації конфліктів для підвищення якості роботи
з молоддю.

 Учасники: вмотивованих молодіжних працівників, освітян, тренерів віком 20+ років,
що розуміються на місцевій соціально-економічній реальності, в якій вони здійснюють
молодіжні програми, особливо щодо поточної ситуації та викликів, з якими стикається
молодь, включаючи маргіналізовану та дискриміновану молодь; з готовністю взяти
участь в обох мобільностях та поширювати результати проекту в своїй громаді
(обов’язкова умова); з хорошим рівнем володіння англійською мовою, достатнім для
участі в проєкті; з обов’язковою наявністю сертифікату про щонайменш 2 дози вакцини
від COVID-19

 Розмір гранту: 100% витрат на харчування, проживання та дорогу (в межах ліміту
260 євро); учасники мають самостійно придбати собі квитки, після 2 етапів проекту їх
вартість буде відшкодовано в межах ліміту через банківський переказ; учасники мають
оформити медичне страхування за власний кошт. Учасники сплачують 40 EUR
благодійний внесок організації, яка допомагає з відправленням

 Дедлайн: 8 січня 2023 року

Детальніше: https://cutt.ly/O2a86py

https://cutt.ly/O2a86py


Academy4UA — набір на академічну онлайн програму для 

дослідників/ць у сфері права та політики ЄС

Universiteit Gent відкриває прийом зголошень на академічну
онлайн програму #Academy4UA для українських дослідників та
професіоналів, які прагнуть розширити свої знання в галузі права
та політики ЄС.
Модуль програми Еразмус+ Жан Моне “Онлайн Академія UGent з
права та політики ЄС для українських викладачів” (Academy4UA)
спеціально розроблений для українських фахівців, діяльність
яких зосереджена на праві та політиці ЄС.

 Учасники: дослідники/ці у сфері права та політики ЄС
 Дедлайн: 20 лютого 2023 року

Детальніше: academy4ua.eu/

https://academy4ua.eu/


Стипендії DAAD для вчених та молодих науковців (мистецтво

та архітектура)

Триває прийом заяв на наступні програми:
Наукові стипендії для викладачів та науковців;
Робочі візити для викладачів – мистецтво та архітектура;
Повторні запрошення для колишніх стипендіатів;
Наукові стипендії – короткі стипендії.

 Учасники: молоді науковці та викладачі
 Дедлайн: 5 січня 2023 року

Детальніше: cutt.ly/F2s0Bow

https://cutt.ly/F2s0Bow


Безкоштовні курси програмування для громадян України

ITVDN — освітній онлайн-ресурс для IT-спеціалістів, на
якому зібрано понад 230 навчальних курсів різного
ступеня складності за 20 напрямками IT-освіти.
Ви маєте можливість вибирати навчальний курс серед
різних мов та технологій: Python, FrontEnd, C# та C++,
Java, розробка ігор, мобільна розробка на Android та
iOS, тестування та ще багато іншого.

 Учасники: як новачки у програмуванні, так і ті, хто вже має певні
знання чи працює за спеціальністю

 Реєстрація та детальна інформація: cutt.ly/e1WNcTf

https://cutt.ly/e1WNcTf


Онлайн-курс української мови «МовиТИ»

Безкоштовний курс допоможе вам пізнати українську такою,
якою вона є: з діалектами, суржиком, афоризмами та лайкою, а
головне — підкаже, як подолати страхи під час переходу на
українську та зробити цей процес якомога простішим.

 Учасники: всі, хто вчили українську в школі та університеті, проте мало
використовували у житті; всі, хто давно хоче говорити українською, але
боїться здатися смішним чи робити помилки; ті, хто вагається: переходити на
українську чи ні

 Реєстрація та детальна інформація: cutt.ly/O1WN3Jr

https://cutt.ly/O1WN3Jr


Безкоштовний курс «Основи програмування на Java»

Курс орієнтований на вивчення Java, як людьми з мінімальними
знаннями програмування, так і спеціалістами, які хочуть
підвищити кваліфікацію. Після курсу ви зможете писати
програми на Java і будете мати основу, необхідну для
подальшого поглиблення своїх знань та навичок в
програмуванні.

 Учасники: курс вимагає базових знань з програмування та знання принципів
об’єктно-орієнтованого програмування (ООП); бажаними є базове знання
англійської мови та вміння мислити аналітично

 Реєстрація: cutt.ly/H1W2Njk

https://cutt.ly/H1W2Njk


Антикризова кар’єрна допомога 2.0

Проєкт, який допоможе розібратися у своїй кар’єрі: оцінити
сильні та слабкі сторони, підготуватися до змін, зрозуміти, у
якому професійному напрямку рухатися далі.

Усі відео можна переглянути за посиланням: cutt.ly/M1W9rJn

https://cutt.ly/M1W9rJn


Безкоштовні курси від Projector Institute

Онлайн-інститут Projector надає безкоштовний
доступ до 12 відеокурсів соціогуманітарного
факультету Humanitarium.

Перелік доступних курсів:
1. Як працює композиція.
2. Історія автодизайну.
3. Відеоігри: історія гейміндустрії.
4. Школи світового дизайну.
5. Історія телебачення.
6. Сучукрліт: тенденції, теми, імена.
7. Комікс-культура.
8. Феномен аніме.
9. Як філософія змінила світ.
10. Як працює колір.
11. Історія західного кіно.
12. Історія дизайну.

Пройти курси можна за посиланням: cutt.ly/t1W98kk

https://cutt.ly/t1W98kk


Безкоштовний курс Business Analysis Essentials

Безкоштовний курс Business Analysis Essentials для початківців
бізнес-аналітиків і тих, хто тільки думає про те, щоб зайнятися
бізнес-аналізом. На курсі розглянуть ключові обов’язки й зони
відповідальності бізнес-аналітиків, а також обговорять, з якими
труднощами зазвичай стикаються бізнес-аналітики і те, як їх
уникати. І, звичайно ж, поговорять про побудову кар’єри й
перспективи професії.

 Учасники: ті, хто хоче систематизувати знання з бізнес-аналізу; тільки
знайомиться з бізнес-аналізом і розглядає його як свою майбутню професію; не
бізнес-аналітик, але працює в суміжних областях і хоче розібратися з нюансами

 Реєстрація: cutt.ly/11W3PUd

https://cutt.ly/11W3PUd


Безкоштовний курс «Основи проєктного менеджменту»

Безкоштовний онлайн-курс з проєктного менеджменту від Prometheus.
Під час курси студенти:
- здобудуть базові знання про проєктний менеджмент та його складові;
навчаться розробляти власні проєкти, використовуючи інструменти
з проєктного менеджменту;
- побачать, як створювати власні комунікаційні стратегії для проєктів;
- зможуть оцінювати та аналізувати результати проєкту для його
покращення;
- дізнаються, як перетворювати власні ідеї на проєкти, готові до
реалізації.

 Учасники: ті, хто хоче розвиватися в проєктному менеджменті та структурувати власні
знання; ті, хто прагне знайти дієві інструменти для роботи над проєктом; громадські
активісти і ті, хто бажає втілювати власні соціальні, освітні, екологічні та культурні
проєкти; бізнеси, які мають на меті розвивати корпоративну соціальну відповідальність;
команди та проєкти, які готуються подаватись на конкурси та отримувати гранти

 Реєстрація: cutt.ly/W1W8rWh

https://cutt.ly/W1W8rWh


Англомовний курс про Крим «Crimea: History and People»

Онлайн-курс розповість про унікальну культуру кримських татар та
їхню тривалу боротьбу за право повернутися на батьківщину. Автори
пояснять виклики, з якими зіткнулася незалежна Україна через
російську політику щодо півострову, а також обставини та руйнівні
наслідки тимчасової окупації півострову Росією у 2014 році.

Курс безкоштовний. Щоб розпочати навчання, необхідно
зареєструватися на платформі Udemy.

Реєстрація: cutt.ly/a1W4fg8

https://cutt.ly/a1W4fg8


Програма розширення можливостей жіночого підприємництва

У програмі підприємництва можуть взяти участь жінки (внутрішньо переміщені особи та місцеві
жительки), які проживають у Запорізькій (підконтрольна Україні територія), Дніпропетровській, Київській
(крім м. Київ), Чернігівській, Сумській областях та внутрішньо переміщені жінки, які проживають у
Полтавській, Кіровоградській і Черкаській областях.

У рамках програми передбачені онлайн-заходи. Онлайн воркшопи відкриті для всіх, хто зацікавлений у
покращенні своїх знань щодо підприємництва, незалежно від того, де ви знаходитеся — в Україні чи за
кордоном.

У програмі можуть брати участь індивідуальні бізнес-заявки та жіночі команди (де більшість складають
жінки) з новими мікро- та сімейними бізнесами або вже існуючими бізнесами. Буде проведено дві окремі
програми: одна для нових бізнесів та інша — для існуючих бізнесів.

 Учасники: жінки (внутрішньо переміщені особи та місцеві жительки)
 Розмір гранту: як мінімум 31 жінка чи бізнес-команди, очолювані жінками, які будуть відібрані журі, отримають підтримку,

еквівалентну сумі від 20 000 грн. до 150 000 грн. разом з наставницькою підтримкою протягом шести місяців
 Дедлайн: квітень 2023 року

Детальніше: cutt.ly/XXY7g7z

https://cutt.ly/XXY7g7z


Молодіжний конкурс CENTROPA/ESJF «Місцеві єврейські

кладовища як джерело до вивчення локальної історії»     

2022-2023

Сьогодні в багатьох регіонах України єдиним
свідченням єврейської присутності є кладовища. Вони
є важливим джерелом для дослідження місцевої
єврейської спадщини для науковців в першу чергу.
Але можуть стати об’єктом вивчення для молоді. З
метою підвищення обізнаності суспільства про
локальну єврейську спадщину Європейська ініціатива
зі збереження єврейських кладовищ (ESJF) та
Centropa оголошують конкурс «Місцеві єврейські
кладовища як джерело до вивчення локальної
історії».

 Учасники: приймаються роботи від українських навчальних
закладів середньої та вищої освіти

 Дедлайн: 25 лютого 2023 року

Детальніше: cutt.ly/YNEJe3R

https://cutt.ly/YNEJe3R


ДОПОМОГА ВІД ДЕРЖАВИ ТА 
БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ



Грошова допомога від Юнісеф «Спільно»

 Учасники: надається родинам в Україні, які
належать до однієї з двох категорій: мають
троє і більше дітей до 18 років, з яких
принаймні одна дитина не досягла двох
років на момент подачі заявки або мають
двоє і більше дітей до 18 років, з яких
принаймні одна дитина з інвалідністю

 Розмір допомоги: 2200 грн. на кожного
члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб

 Реєстрація: register.unicef.org/

https://register.unicef.org/


Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє»

 Учасники: громадяни України, які постраждали від війни
 Розмір допомоги: 2220 грн. на одну особу на 1 або 3 місяці (залежить від області)
 Реєстрація: register.pagulasabi.ee/uk/

https://register.pagulasabi.ee/uk/
https://register.pagulasabi.ee/uk/
https://register.pagulasabi.ee/uk/


Gate to Ukraine

 Учасники: допомога українським багатодітним сім’ям, які
постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або
знаходяться на тимчасово окупованих територіях

 Розмір допомоги: 100 доларів США
 Реєстрація: gate.org/get-help/

https://gate.org/get-help/


Проєкт $1k Україна

 Учасники: Проєкт допомагає родинам, які опинилися в
біді - зв’язує зі спонсором, який пожертвує гроші
безпосередньо на банківський рахунок в Україні

 Розмір допомоги: 1000 доларів США
 Реєстрація: airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy

https://airtable.com/shrvfSCquvjgdEJPy


Товариство Червоного Хреста України

 Учасники: внутрішньо переміщені особи
 Розмір допомоги: продуктові набори (крупи, макаронні вироби,

консерви, цукор, борошно, олія та інші продукти тривалого
зберігання), гігієнічні засоби (дитячі та дорослі підгузки,
чоловічі та жіночі засоби гігієни, дезінфікуючі розчини тощо), а
також лікарські засоби та медикаменти (за наявності)

 Регіональні контакти ТЧХУ: redcross.org.ua/contacts/

https://redcross.org.ua/contacts/


Співдія

Платформа координується за підтримки гуманітарного штабу з координації
гуманітарної допомоги Офісу Президента України; Міністерства молоді та
Спорту України; Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
України; Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

 Учасники: українці, потребуючі допомоги
 Розмір допомоги: надання різноманітної допомоги
 Реєстрація: spivdiia.org.ua

https://spivdiia.org.ua/


Спільнота батьків «Кідфрендлі» 

(допомога сестер для матерів у скруті)

 Учасники: допомога українським мамам у складному
становищі

 Розмір допомоги: невелика одноразова фінансова
підтримка

 Реєстрація: cutt.ly/5J9V1Ji

https://cutt.ly/5J9V1Ji


Департамент 
економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації

Відділ інвестиційної діяльності

Тел.: (066) 448 48 81

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

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2


