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РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА



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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/52gsval

 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: 16 березня 2024 року

Розвиток громадянського суспільства 

https://cutt.ly/52gsval


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/j1TnMXW

 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 бути 

спрямовані на, підтримувати та залучати 

молодь з України, яка постраждала від 

війни

 Розмір гранту: максимальна сума 15 000 

євро

 Дедлайн: 31 жовтня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

https://cutt.ly/j1TnMXW


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/T1YIfzo

 Учасники: польські та німецькі інституції 

громадянського суспільства, які разом з 

українською партнерською організацією 

та/або громадянами України (в еміграції) 

реалізовуватимуть проект 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 проекту; 

отримані кошти будуть виплачені двома 

частинами: 80% на початку та 20% 

після подання остаточного розрахунку за 

проектом

 Дедлайн: 14 травня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

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.

Детальна інформація: https://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

Розвиток громадянського суспільства 

https://cutt.ly/eXYBXHW


Навчальний курс «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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/J1W8BCx

 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

Розвиток громадянського суспільства 

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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/nNEAIdC

 Учасники: громадянське суспільство

 Розмір гранту: планується надати до 

15 грантів на загальну суму приблизно

20 000 000 грн

 Дедлайн: 1 квітня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

https://cutt.ly/nNEAIdC


Безкоштовна програма з розвитку проєктів надання

соціальних послуг

Навчання на Акселераційній програмі для надавачів

соціальних послуг допоможе учасникам розвинути або

масштабувати ідею проєкту з надання соціальних

послуг. Тому на програмі передбачена робота з

конкретним проєктом або його ідеєю, практичні

завдання та виконання завдань від лекторів.

Детальна інформація: http://surl.li/fbuso

 Учасники: працівники соціальної сфери, 

фахівці із соціальної роботи, соціальні 

менеджери та представники громадських 

або благодійних фондів

 Дедлайн: 10 березня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

http://surl.li/fbuso


Новий грантовий конкурс «Фонд стійкості та сталого

розвитку» з можливістю фінансування

Фонд стійкості та сталого розвитку в рамках Програми

«Підтримки організацій громадянського суспільства в Україні»

передбачає надання грантів на ініціативи на місцевому,

регіональному та/або національному рівнях. Ці ініціативи та

відповідна діяльність посилюватимуть роль громадянського

суспільства у впливі на державні суб’єкти та органи влади з

питань, пов’язаних з правами людини, рівністю, соціальною

інтеграцією, місцевим управлінням та участю в демократичних

процесах.

Проєкти в рамках цього конкурсу, мають зосереджуватись на

питаннях скорочення нерівності та викликах, що пов’язані з

прозорістю, підзвітністю та отримання відповідей від державних

суб’єктів і органів влади, де голоси різноманітних та вразливих

груп враховуються в демократичному процесі.

Детальна інформація: http://surl.li/ezjrh

 Учасники: місцеві дієві ОГС, новостворені 

ОГС, волонтерські організації та 

спільноти, громадські організації, які 

запропонують проєкти в консорціумах, 

партнерствах або групах, міжнародні 

організації за умовою, бути в консорціумі 

з місцевим українським партнером і бути 

в змозі продемонструвати, як вони 

працюватимуть у партнерстві з місцевим 

громадянським суспільством з локальним 

підходом

 Розмір гранту: до 100 000 фунтів

стерлінгів

 Дедлайн: 16 березня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

http://surl.li/ezjrh


Конкурс грантів мобільності від EU4Culture

Конкурс підтримує проєкти стажування, навчальні поїздки,

конференції, програми професійного розвитку та інші

можливості, покликані посилити обмін знаннями та

міжкультурний діалог. Конкурс відкрито для громадян України

та тих, хто проживає в Україні на законних підставах, які

перебувають в Україні або виїхали за кордон з початку

лютого 2022 року.

Гранти надаються на такі категорії мобільностей:

• Короткострокова мобільність (5-10 календарних днів) – до

€1500

• Середньострокові мобільності (до 5 тижнів) – до €3500

• Довгострокова мобільність (до 12 тижнів) – до €5000

• Віртуальна мобільність (онлайн-участь) – до €1000

Детальна інформація: http://surl.li/fbuxp

 Учасники: громадяни України та ті, хто

проживає в Україні на законних підставах

та перебувають в Україні або виїхали за 

кордон з початку лютого 2022 року

 Розмір гранту: до 100 000 фунтів

стерлінгів

 Дедлайн: 27 березня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

http://surl.li/fbuxp


German Marshall Fund of the United States –

Оголошення про прийом заявок для реалізації

проєктів

У відповідь на безпекові виклики та гуманітарну кризу,

спричинені війною Росії проти України, the German

Marshall Fund of the United States в рамках програми

Ukraine: Relief, Resilience, Recovery оголошує новий

прийом заявок для реалізації проєктів громадськими

організаціями та незалежними медіа України.

Детальна інформація: http://surl.li/fbvjs

 Учасники: громадськими організаціями та 

незалежними медіа України

 Розмір гранту: залежить від проєкту

 Дедлайн: 31 грудня 2023 року

Розвиток громадянського суспільства 

http://surl.li/fbvjs


МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/i1Tlnnu

 Учасники: юридичні та фізичні 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

Малий та середній бізнес

https://cutt.ly/i1Tlnnu


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/LXY8dBw
 Учасники: малі та середні українські

підприємства

 Розмір гранту: приблизно 36 000 000 грн. 

для 50 грантів

 Дедлайн: 24 липня 2023 року

Малий та середній бізнес

https://cutt.ly/LXY8dBw


Грантова програма на 1 млн доларів для 

креативних підприємців від МКІП та Київської

школи економіки

Київська школа економіки, завдяки сприянню
міжнародних благодійників, створила програму Talents
for Ukraine для підтримки нового покоління лідерів, які
вміють мислити поза рамками, є талановитими і
нестандартними, діють яскраво і нетривіально. Україна
майбутнього неможлива без розвитку творчого
потенціалу. Наша мета — допомогти талантам зростати
і розвиватися саме тут.

Детальна інформація: http://surl.li/eqtbe

 Учасники: для креативних підприємців та 

підприємиць, які мають свою організацію 

або ні, підтримуються як фізичні особи-

підприємці так і фізичні особи, які 

залишилися працювати в Україні, 

грантову підтримку може отримати тільки 

1 особа, творчі тандеми та колективи 

можуть брати участь індивідуально

 Розмір гранту: сума підтримки – від 5 

тисяч доларів на кожен креативний

талант. У разі, якщо потрібна більша сума, 

учасник може обґрунтувати цю потребу

Малий та середній бізнес

http://surl.li/eqtbe


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/qVCPCMY

 Учасники: вся територія України, окрім

тимчасово окупованих територій

 Дедлайн: 23 березня 2023 року

Малий та середній бізнес

https://cutt.ly/qVCPCMY


Проєкт SEED 2.0 — освітня можливість для 

аграріїв

Зареєструйтеся на освітній проєкт SEED та реалізуйте
ідею свого агробізнесу!

SEED 2.0 — це освітній проєкт Глобального договору
ООН в Україні, який реалізується за підтримки компанії
PepsiCo та фінансування PepsiCo Foundation. Проєкт
допомагає розвитку малих агробізнесів та втіленню
найкращих бізнес-ідеї в агросфері.

Детальна інформація: http://surl.li/fbyvo

 Учасники: малий агробізнес

 Дедлайн: 25 березня 2023 року

Малий та середній бізнес

http://surl.li/fbyvo


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/lCoC7FG
 Учасники: ФОПи та юридичні особи, які

мають землю або право користування

нею принаймні на сім років

 Розмір гранту: від 140 тис. грн. до 

400 тис. гривень

Малий та середній бізнес

https://cutt.ly/lCoC7FG


Грант на теплицю

Детальна інформація: https://cutt.ly/nCoVUSi

Малий та середній бізнес

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.

Детальна інформація: https://veteranfund.com.ua/ 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

Малий та середній бізнес

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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/pCroh7f

Малий та середній бізнес

https://cutt.ly/pCroh7f


Малий та середній бізнес



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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/e1ErjYK

 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

Екологія та енергозбереження 

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 викидів двоокису 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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/R1W5Z2C

 Учасники: дивіться повні вимоги за 

посиланням

 Дедлайн: 31 грудня 2023 року

Екологія та енергозбереження 

https://cutt.ly/R1W5Z2C


Українським екоактивістам пропонують
допомогу з покриттям орендної плати 

за житло

Відповідну ініціативу запустив Центр екологічних ініціатив

«Екодія» разом із «Грінпіс Східна Європа» та «Грінпіс Польща».

Головна мета програми — підтримати екологічний рух в Україні

та показати солідарність міжнародної екологічної спільноти.

Детальна інформація: https://cutt.ly/aXIm0X5
 Учасники: громадяни України, які 

працюють в екологічних громадських 

організаціях і були змушені переїхати 

через війну

 Розмір програми: фінансування для 

покриття витрат на проживання на 

території України (самостійно або разом із 

членами їх сімей) на 1-2 місяці з моменту 

підписання документів із можливістю 

продовження підтримки до 6 місяців

 Дедлайн: допоки наявне фінансування

Екологія та енергозбереження 

https://cutt.ly/aXIm0X5


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/AXIWFfQ

 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

Екологія та енергозбереження 

https://cutt.ly/AXIWFfQ


Програма EU4Environment підтримує 
«зелене» відновлення промисловості та 

релокацію підприємств України

Підтримка «зеленого» відновлення промисловості та релокації

вітчизняних підприємств у рамках програми EU4Environment

передбачає:

Визначення потреб у відновленні переміщених промислових

підприємств та можливостей відновлення у цільових регіонах;

Консультування підприємств за вибраними напрямками;

Пошук та підбір фінансових можливостей для “зеленого” відновлення

підприємств;

Популяризація “зеленого” відновлення через успішні бізнес-кейси.

Детальна інформація: http://surl.li/eqsnf

 Учасники: українські підприємтсва

 Розмір гранту: отримання безкоштовної 

консультації

 Дедлайн: 30 квітня 2023 року

Екологія та енергозбереження 

http://surl.li/eqsnf


Конкурс: надаємо гранти для проєктів у 
сфері “зеленої” енергетики

Громадські організації «Екоклуб» та «Екодія»

оголошують грантовий конкурс для підтримки

діяльності місцевого самоврядування у впровадженні

рішень, що вестимуть до сталої енергетики у громаді.

Відібрані учасники проєкту зможуть:

– отримати фінансову підтримку проєктів у сфері

«зеленої» енергетики;

– підвищити рівень знань про «зелену» енергетику;

– отримати менторський супровід від представників та

представниць ГО «Екоклуб» під час впровадження

проєкту.

Детальна інформація: http://surl.li/ejwal

 Учасники: органів місцевого 

самоврядування (ОМС); неприбуткових 

громадських організацій (що мають статус 

юридичної особи на території громади, від 

якої подаватимуть заявку); консорціумів, 

що мають юридичне підґрунття для 

роботи

 Розмір гранту: до 10 тис. євро в 

гривневому еквіваленті

 Дедлайн: 15 травня 2024 року

Екологія та енергозбереження 

http://surl.li/ejwal


НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



Конкурс на отримання грантів для візитів
молодих науковців НАН України до Польщі

з метою стажування

Оголошено конкурс для молодих учених на здобуття премії

«Danubius Young Scientist Award 2023». Премію Danubius

було засновано 2011 року Федеральним міністерством

науки, досліджень і економіки Австрії (BMWFW) та

Інститутом Дунайського регіону та Центральної Європи

(IDM) – з метою нагородження вчених, які мають значні

здобутки у своїй науковій діяльності, пов’язаній із

дослідженням Дунайського регіону.

Детальна інформація: http://surl.li/fbvli

 Учасники: молоді вчені

 Розмір гранту: 1350 євро

 Дедлайн: 5 травня 2023 року

Наука та інновації

http://surl.li/fbvli


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).

Детальна інформація: https://cutt.ly/j1QSYfM

 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

Культура та туризм

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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/Z2swIwt

 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

Культура та туризм

https://cutt.ly/Z2swIwt


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/J2sMN6P

 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

Культура та туризм

https://cutt.ly/J2sMN6P


Конкурс «Новини: Журналістські
партнерства — Плюралізм» 2023 програми

ЄС «Креативна Європа»

Цей конкурс розрахований для ЗМІ, які важливі для

демократії та розвитку громадянського суспільства, за

посередництвом громадських організацій, активних у медіа

секторі.

Детальна інформація: http://surl.li/eqsfz

 Учасники: ЗМІ

 Розмір гранту: 5 000 000 євро, 

максимальний розмір гранту на один 

проєкт: 3 000 000 євро (співфінансування

90%)

 Дедлайн: 27 квітня 2023 року

Культура та туризм

http://surl.li/eqsfz


ІІІ Літературний конкурс імені Івана
Дубинця

Для участі до 31 травня 2023 року приймаються

оригінальні малі прозові твори довільного жанру (есей,

новела, оповідання, нарис, мемуари тощо). Один автор

може подати на конкурс один твір.

У конкурсі візьмуть участь тексти, що відповідатимуть

вимогам:

- мова – українська;

- обсяг – до 1200 слів;

- у творі має згадуватися Медвин або Медвинське

повстання.

Детальна інформація: http://surl.li/fbvku

 Учасники: письменники

 Розмір гранту: дивіться за посиланням

 Дедлайн: 31 травня 2023 року

Культура та туризм

http://surl.li/fbvku


Конкурс «Новини: Журналістські
партнерства — Колаборації» 2023 
програми ЄС «Креативна Європа»

Цей конкурс розрахований для ЗМІ і спрямований на

підтримку високих стандартів медіа продукції через

посилення міжнародної співпраці серед журналістів та

медіа фахівців.

Детальна інформація: http://surl.li/eqsiu
 Учасники: ЗМІ

 Розмір гранту: 5 000 000 євро,

максимальний розмір гранту на один 

проєкт: 2 000 000 євро (співфінансування

80%)

 Дедлайн: 27 квітня 2023 року

Культура та туризм

http://surl.li/eqsiu


Конкурс «Інноваційні лабораторії» 2023 
програми ЄС «Креативна Європа»

Цей конкурс заохочуватиме представників з різних

культурних та креативних секторів, включаючи

аудіовізуальний, розробляти та тестувати інноваційні

рішення для ключових завдань, які потенційно матимуть

позитивний довгостроковий вплив на різні культурні та

креативні сектори. Заходи мають підтримувати

проектування, розробку та/або розповсюдження

інноваційних інструментів, моделей або рішень, що

застосовуються в аудіовізуальному та інших культурних і

креативних секторах. Вони мають бути спрямовані на

підтримку конкурентоспроможності, процесу екологізації,

співпраці, поширення, видимості, доступності,

різноманітності та/або розвитку аудиторії.

Детальна інформація: http://surl.li/epyyl

 Учасники: представники з різних

культурних та креативних секторів

 Розмір гранту: 5 438 131 євро 

 Дедлайн: 20 квітня 2023 року

Культура та туризм

http://surl.li/epyyl


Конкурс: Квадрокоптери для ГО та медіа, 
що документують наслідки війни

БФ «Разом для України» в рамках проєкту «First responders and

defenders» оголошує конкурс для неприбуткових громадських

організацій та медіа, які займаються документацією наслідків війни.

Допомога для захисників – це забезпечення українських військових,

рятувальників, медиків, поліцейських та інших засобами тактичної

медицини та зв’язку. Важко переоцінити важливість кожної

персональної аптечки, цивільного дрону чи радіостанції, які

направляються на передову для порятунку та захисту людей. Маючи

власну систему логістики, з кожним днем ми вчимося максимально

швидко доставляти всі ці та багато інших речей у найгарячіші точки

країни, адже розуміємо що все це врятовані життя українців.

Детальна інформація: http://surl.li/eqszk
 Учасники: громадські організації, 

незалежні медіа та інші організації, що 

здійснюють системно документування 

злочинів та руйнувань

 Розмір гранту: квадрокоптери

 Дедлайн: не зазначено

Культура та туризм

http://surl.li/eqszk


Програма «Культура. Регіони» 

Програма «Культура. Регіони» спрямована на сприяння

міжкультурному діалогу представників різних етносів

України; популяризацію історії та культури корінних

народів Криму, Приазов’я та Причорномор’я України;

посилення культурної привабливості регіонів шляхом

стимулювання місцевого культурного розвитку громад в

тому числі і в регіонах постраждалих від російської агресії;

генерування нових конкурентоспроможних культурних

продуктів, розбудову партнерств у сфері культурних та

креативних індустрій; розширення вибору та можливостей

доступу до кроссекторального культурного контенту.

Детальна інформація: http://surl.li/eqtzi

 Учасники: регіони України

 Розмір гранту: мінімальна сума гранту (не 

може бути зменшена): 300 тис. грн., 

максимальна сума гранту (не може бути 

збільшена): 1 млн грн.

 Дедлайн: 6 березня 2023 року

Культура та туризм

http://surl.li/eqtzi


Конкурс на індивідуальну мобільність 
митців від «CULTURE MOVES EUROPE»

Culture Moves Europe — це нова програма мобільності

«Креативної Європи», що пропонує гранти на подорожі

митцям, творцям і представникам сектору культури для

реалізації міжнародного проєкту за власним вибором.

Вона розрахована на артистів, культурних операторів,

приймаючих організацій (резиденцій) що відносяться до

всіх секторів культури (крім аудіовізуального), та є

резидентами країн-учасниць програми «Креативна

Європа», і в основному буде зосереджена на допомозі

митцям-початківцям.

Детальна інформація: http://surl.li/equhy

 Учасники: митці

 Розмір гранту: бюджет програми Culture 

Moves Europe 21 мільйон євро на період з 

2022 по 2025 рік

 Дедлайн: 31 травня 2023 року 23:59 CET 

(Брюссель)

Культура та туризм

http://surl.li/equhy


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/01QP8p1

 Учасники: заклади 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

Охорона здоров'я 

https://cutt.ly/01QP8p1


ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ



Мотивація нескорених: грантова підтримка
здобувачів вищої освіти України

Програма «Scholarship в Україні» – це проєкт, який не

лише дає змогу отримати гроші на оплату навчання

талановитим студентам, а й популяризує грантові

програми, мотивуючи студентів займатися науковою

діяльністю.

На сьогоднішній день це вже дев’ятий грантовий конкурс у

рамках програми «Scholarship в Україні» для студентів ЗВО.

Детальна інформація: http://surl.li/eqspb
 Учасники: студенти 1-5 курсів денної

форми навчання, абсолютно всіх ЗВО та 

спеціальностей

 Розмір гранту: студенти, які посядуть

перші місця, отримають 15 тис. грн. на 

оплату навчання

 Дедлайн: 15 травня 2023 року

Освіта та стажування

http://surl.li/eqspb


Конкурс шкільних проектів Trans.History

Освітня організація Trans.History оголошує щорічний конкурс

молодіжних проектів з метою вивчення єврейської культурної

спадщини.

До участі у 7-му Міжнародному молодіжному конкурсі Trans.History

запрошуємо учнівську молодь з України подавати свої проєкти в одній

із двох категорій:

- Відеоробота (макс. 7 хвилин)

– Графічна історія (6-15 сторінок)

Роботи повинні стосуватись однієї з тем:

- Візуальна інтерпретація поетичного твору єврейського автора чи

авторки

– Історія промовляє до мене: візуальна інтерпретація за мотивами

біографії з бази даних сайту Centropa (centropa.org)

Детальна інформація: http://surl.li/eqsqa
 Учасники: учнівська молодь

 Розмір гранту: 1-й приз: 500 євро, 2-й 

приз: 250 євро, 3-й приз: 150 євро

 Дедлайн: 16 квітня 2023 року

Освіта та стажування

http://surl.li/eqsqa


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/XXY7g7z

 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

Освіта та стажування

https://cutt.ly/XXY7g7z


Конкурс заявок на стипендіальну програму
Європейської Школи Східного партнерства 

на 2023/2024 навчальний рік
Нова школа в Тбілісі, Грузія, за підтримки Європейського Союзу та

International Baccalaureate оголошує конкурс заявок на стипендіальну

програму Європейської школи Східного партнерства на 2023/2024

навчальний рік.

Фінансована Європейським Союзом (ЄС) Європейська шкільна

програма Східного партнерства спрямована на сприяння можливостям

здобуття середньої освіти для учнів із шести країн Східного

партнерства ЄС. З моменту запуску програми стипендій у 2018 році

145 студентів з усіх шести країн Східної Європи отримали

фінансовану ЄС повну 2-річну стипендію для навчання за програмою

IB Diploma. До 2022 року загалом 105 студентів із трьох когорт,

72 дівчини та 33 хлопці, закінчили Європейську школу з дипломом IB,

продовжуючи кар’єру в багатьох галузях, таких як економіка,

біохімічна інженерія, фізика, соціальні науки, мистецтво. і культура,

комунікації та ЗМІ, міжнародні відносини та глобальні відносини,

медицина, право, вільні мистецтва та комп’ютерні науки.

Детальна інформація: http://surl.li/equlr

 Учасники: студенти з Вірменії, 

Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки

Молдова та України віком 16-17 років

станом на 1 вересня 2022 року

 Розмір гранту: студенти отримають повну

стипендію за програмою європейського

диплому міжнародного бакалавра (IB)

 Дедлайн: 16 березня 2023 року

Освіта та стажування

http://surl.li/equlr


ПОСТІЙНО ДІЮЧІ 
ПРОГРАМИ



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 проєктних пропозицій для організацій

громадянського суспільства (ОГС) та медіа-організацій з

України.

Детальна інформація: https://cutt.ly/Q1TqdZW

 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

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/Q1TqdZW


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/X1TWQtw
 Учасники: дивіться повні вимоги за 

посиланням

 Розмір гранту: залежить від обраної

програми

 Дедлайн: не вказано

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/X1TWQtw


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/KXY04F1
 Учасники: неприбуткові організації

громадянського суспільства

 Розмір гранту: від 80 тис. грн. до 240 тис. 

гривень

 Дедлайн: постійно діюча

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/KXY04F1


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/r1R9Tbd

 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

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/r1R9Tbd


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/TXY4xYx

 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

Постійно діючі програми та проєкти

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.

Детальна інформація: https://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

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/PXIN9Xd


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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/pXIz0TE

 Учасники: лікарні, лікарі, будь-хто, хто 

зіткнувся з тяжкими хворобами 

 Дедлайн: діє на постійній основі

Постійно діючі програми та проєкти

https://cutt.ly/pXIz0TE


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.

Детальна інформація: http://surl.li/equko

 Учасники: митець повинен 

продемонструвати принаймні десять років

участі у зрілій фазі своєї творчості

 Розмір гранту: максимальна сума цього

гранту становить 15 000 доларів США; 

нагорода в розмірі 5000 доларів є 

типовою

 Дедлайн: постійно діюча

Постійно діючі програми та проєкти

http://surl.li/equko


Тревел гранти в рамках проєкту «ГОЛОС 
ЖІНОК І ЛІДЕРСТВО – УКРАЇНА»

Мета конкурсу – забезпечення активної участі

представниць жіночого/феміністичного руху в

національних та міжнародних заходах (конференціях,

семінарах тощо) задля підвищеннявидимості руху,

підтримки участі українських жінок у глобальному

феміністичному русі, просування порядку денного

жіночого/феміністичного руху України.

Детальна інформація: http://surl.li/eqump
 Учасники: представниці 

жіночого/феміністичного руху, які 

послідовно діють в напрямку 

забезпечення прав жінок та ґендерної 

рівності в Україні

 Розмір гранту: до 3 000 канадських

доларів (еквівалент в гривнях)

 Дедлайн: постійно діюча

Постійно діючі програми та проєкти

http://surl.li/eqump


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


