


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПІТЧИНГ ПРОЕКТІВ ВІД EVZ 

Організатор: EVZ foundation 

 

Адресат:  тандеми українських та німецьких активістів/-ок, які мають 

                 інноваційні, локальні та глобальні німецько-українські проекти 

 

Тематика: ідеї з усіх сфер, які цікавлять молодь в Європі та сприяють 

                  німецько-українській співпраці  

 

Терміни: 15.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43645/  

та  https://www.meetup-evz.de/uk/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43645/
https://www.meetup-evz.de/uk/
https://www.meetup-evz.de/uk/
https://www.meetup-evz.de/uk/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ЗАЯВОК ОГС НА ПІДТРИМКУ ІНІЦІАТИВ З 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ЗАРАДИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 

Організатор: Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ)  

 

Адресат: офіційно зареєстровані ОГС або консорціуми зареєстрованих  

                ОГС з усіх регіонів України зі стійкою організаційною структурою  

                та операційною спроможністю  

 

Тематика: підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства 

                  України, які працюють над посиленням ролі громадян у  

                  реформуванні країни  та підвищенням обізнаності громадян    

                  щодо їхніх фундаментальних прав і обов’язків у  

                  демократичному суспільстві 

 

Терміни: 16.03.2018 

Детальніше про умови: 
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zayavok_organizatsiy_gromadyanskogo_suspilstva_na_pid

trimku_initsiativ_z_gromadyanskoi_osviti_zaradi_reform_v_ukraini/  

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zayavok_organizatsiy_gromadyanskogo_suspilstva_na_pidtrimku_initsiativ_z_gromadyanskoi_osviti_zaradi_reform_v_ukraini/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zayavok_organizatsiy_gromadyanskogo_suspilstva_na_pidtrimku_initsiativ_z_gromadyanskoi_osviti_zaradi_reform_v_ukraini/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ  

В АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРАХ  

Організатор: Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ)  

 

Адресат: випускники вищих навчальних закладів, які мають освітньо- 

                кваліфікаційний рівень бакалавра та вище (вік до 30 років) 

 

Тематика: проходження стажування на базі аналітичних центрів 

                  грантоотримувачів 

 

Терміни: 12.03.2018 

 

Детальніше про умови: 
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_stazhuvannya_studentiv_v_analitichnikh_tsentrakh/ 



Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС «ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ: ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ 

ГРОМАДСЬКОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМАХ» 

Організатор: Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ)  

 

Адресат: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші  

                об’єднання, зареєстровані відповідно до українського  

                законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які  

                є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп  

 

Тематика: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних  

                  реформ, активізація членів Платформ до скоординованих дій  

                  щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію,  

                  ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ  

 

Терміни: 12.03.2018 

 

Детальніше про умови: http://www.irf.ua/grants/contests/competition_civil_synergy_reforms/  

http://www.irf.ua/grants/contests/competition_civil_synergy_reforms/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ПРОГРАМУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ГРАНТІВ ДЛЯ ОГС 

Організатор: USAID  

 

Адресат:  організації громадянського суспільства  

 

Тематика: надання інституційної підтримки національним і  

                  регіональним організаціям, мережам і коаліціям для  

                  сприяння громадському активізму на національному,  

                  регіональному та локальному рівнях  

 

Терміни: 16.03.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43637/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43637/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МАЛІ ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА НОРВЕГІЇ В УКРАЇНІ 

Організатор: Посольство Норвегії в Україні  

 

Адресат: неурядові організації  

 

Тематика: належне врядування / верховенство права; права людини;  

свобода слова; зміцнення демократичної культури та толерантності. 

 

Терміни: 14.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43874/  та  

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/tilskuddsmidler/skjemaer/id612525/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43874/
https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/tilskuddsmidler/skjemaer/id612525/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС IT-ПРОЕКТІВ 

OPEN DATA CHALLENGE 

Організатор: Open Data Institute (Лондон) 

 

Адресат: розробники, стартапери, дизайнери, дослідники та 

                громадські активісти  

 

Тематика: можливість отримати інвестиції та експертну підтримку 

                  найкращих міжнародних спеціалістів з відкритих даних  

                  для реалізації проекту  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/  та  

https://odc.in.ua/form/   

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://odc.in.ua/form/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ 

Організатор: Європейська Комісія 

 

Адресат:  будь-яка юридична особа або група юридичних осіб,  

                 створена у країнах-членах ЄС або в країнах, пов'язаних з  

                 дослідженням та інноваційній програмі Horizon 2020  

 

Тематика: розробка інноваційних та стабільних рішень щодо  

                  мобільності для людей похилого віку (65+) 

 

Терміни: 28.02.2019  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42878/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ,  

МИРУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ 

Організатор: Британська Рада  

 

Адресат:  особи, установи, консорціуми чи науково-дослідні установи,  

                 які зацікавлені в дослідженні освіти, конфлікту та миру,  

                 включаючи перспективи розвитку або міжнародних відносин  

 

Тематика: конкурс пропозицій від експертів, які можуть запропонувати  

                  високий рівень досліджень та аналітичних матеріалів про роль 

                  освіти в забезпеченні безпеки, миру та стабільності в  

                  глобальному масштабі  

 

Терміни: 05.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/43753/  

https://gurt.org.ua/news/grants/43753/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

Організатор: Інноваційний Фонд з питань взаємодії поліції з громадою  

                      на засадах партнерства (CPIF)  

 

Адресат: юридично зареєстровані некомерційні та/або благодійні  

                організації, основною метою діяльності якої є просування 

                інтересів українських громад  

 

Тематика: сприяння побудові партнерства між поліцією та спільнотою 

                  як демократичного й консультативного процесу  

 

Терміни: до 07.03.2018 

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43585/  та  https://goo.gl/pvy69j  

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ВІД ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ З 

ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ (CPIF) 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43585/
https://goo.gl/pvy69j


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

CAMALEO ВІДКРИВАЄ ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ  

РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ - 2018 

Організатор: Компанія Camaleo   

 

Адресат: громадські організації, які зареєстровані як неприбуткові 

організації у вашій країні щонайменше три роки; 

- сфера діяльності: підтримка уразливих або соціально виключених  

груп, міжнародне співробітництво, гуманітарна допомога, навколишнє 

середовище, права людини; 

- щорічний бюджет нижче 100 000 євро; 

- працюючі, менше 10 чоловік  

 

Тематика: надання підтримки терміном один рік громадським організаціям, 

які мають потребу у зовнішній підтримці, але не можуть собі дозволити 

високоякісні консультаційні послуги  

 

Терміни: 15.03.2018 

  

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43485/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43485/


ГРАНТОВА  ПРОГРАМА  ДЛЯ  ВСЕСВІТНЬОЇ   

ВИСТАВКИ «EXPO 2020 DUBAI" 

Організатор: Об'єднані Арабські Емірати 

 

Адресат: програма є публічною і відкрита для участі приватних або 

юридичних осіб, індивідуальних підприємців, МСП, стартапів, 

перспективних початківців з усього світу, наукові установи, урядові та 

неурядові організації тощо  

 

Тематика: центральна тема «Об’єднуючи Розуми, Створюємо 

Майбутнє» і підтема: «Можливість, мобільність і стійкість» 

 

Терміни: прийом заявок розпочинається у квітні 2018   

 

Детальніше про умови:  https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation  

Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation
https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation
https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ  

INTERNATIONAL RESOURCE AWARD 

Організатор: Швейцарський фонд Swiss Re Foundation  

 

Адресат:  соціальні підприємницькі ініціативи 

 

Тематика: створення або розвиток нових підходів до вирішення  

                  існуючих соціальних та / або екологічних проблем, пов'язані 

                  зі сталою практикою управління водними ресурсами  

 

Терміни: 16.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43073/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43073/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРЕМІЯ ЮНЕСКО ЗА ПІДТРИМКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ 

ТА НЕНАСИЛЬСТВА 

Організатор: ЮНЕСКО    

 

Адресат:  ЮНЕСКО запрошує громадські та урядові організації, а також 

окремих активістів, які ведуть активну діяльність зі сприяння миру та 

толерантності висувати кандидатів на нагородження премією UNESCO 

Madanjeet Singh Prize за підтримку толерантності та ненасильства  

 

Тематика: нагородити окремих осіб, установи та інші організації або 

неурядові організації, які внесли вагомий внесок і продемонстрували  

лідерство в справі заохочення терпимості і ненасильства 

 

Терміни: 30.04.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42979/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42979/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ПРЕМІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ІННОВАТОРІВ 

Організатор: Європейська Комісія  

 

Адресат:  інноватори з усього світу  

 

Тематика: премія надаватиметься за мистецькі роботи, які змінюють 

                  звичне сприйняття технологій, а також інноваційні форми 

                  взаємодії між інформаційно-комунікаційним сектором та 

                  сферою культури і мистецтва 

 

Терміни: 02.03.2018 

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42930/   та  http://starts-

prize-call.aec.at/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42930/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/
http://starts-prize-call.aec.at/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ 

Організатор: Європейський Союз  

 

Адресат: юридичні особи, організації громадянського суспільства 

(неурядові некомерційні організації, громадські організації, неприбуткові 

організації приватного сектора, установи та організації та їх мережі на 

місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівнях) 

  

Тематика: створити кращі можливості для дітей та повної реалізації їх 

потенціалу у суспільстві, забезпечивши кращу реалізацію Керівних 

принципів ООН щодо альтернативного догляду за дітьми  

 

Терміни:    27.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43451/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43451/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних  

                      консультацій у співпраці з «Європейською правдою»  

Адресат:  неприбуткові організації громадянського суспільства  

 

Тематика: зростання залучення організацій громадянського суспільства 

до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади щодо 

секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди про асоціацію 

в таких секторах як правова, конституційна, судова та виборча реформи, 

фінансування політичних партій, реформа державного управління, 

охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, земельна 

реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль 

безпеки продуктів харчування  

 

Терміни: 09.04.2018 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/  

КОНКУРС ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 

ЗМІНИ В УКРАЇНІ» 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФОНДУ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ 

Організатор: Європейський фонд молодіжних ініціатив  

 

Адресат:  молодіжні організації 

 

Тематика: проекти, пов'язані з підтримкою біженців  

 

Терміни: 04.03.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42988/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42988/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

КОНКУРС ІСТОРИЧНОГО ОПОВІДАННЯ «PROМИНУЛЕ» 

Організатор: ЛітАкцент, видавництво «Темпора»  

 

Адресат:  взяти участь у конкурсі може будь-хто, незалежно від віку,  

                 громадянства та наявності чи відсутності попередніх  

                 публікацій  

 

Тематика: українські визвольні змагання 1917-1921 рр.  

 

Терміни:  до 15.04.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42861/  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/42861/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

НАГОРОДА WORLD OF CHILDREN AWARDS 2018 ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ 

Організатор: World of Children (USA) 

 

Адресат:   недержавні неприбуткові організації з усього світу, що  

                  змінюють життя дітей на краще  

  

Тематика: премія відзначає найкращі організації, що займаються  

                  підтримкою та розвитком культурних, освітніх проектів,  

                  спрямованих на дітей, охороною  здоров’я і подібними   

                  сферами  

 

Терміни:  31.03.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42841/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42841/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

HORIZON 2020 

Організатор: Європейський  Союз  

 

Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства, промислові 

підприємства  

 

Тематика: Програма зосереджує основне фінансування на  

трьох пріоритетних напрямках: передова наука, лідерство у 

промисловості, суспільні виклики  

 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

 

Детальніше про умови: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-

group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-

group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-

group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-

group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc 

 



Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд ―Крона‖ 

 

Тематика: Фонд надає індивідуальну допомогу в лікуванні дітям:         

                  з онкогематологічними та рідкісними хворобами; 

                  з нирковою недостатністю, які потребують пересадки нирки; 

                  пацієнтам Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ". 

                  Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити лікування дитини 

за кордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування 

за бюджетні кошти.  

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php  та   

 http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf   

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


КОНКУРС ПРОЕКТІВ ―КРЕАТИВНЕ МІСТО – 2018‖ 

Адресат:  неурядові громадські організації та незареєстровані 

громадські ініціативи задля розвитку Чернігова 

 

Тематика: якщо ви маєте гарну ідею і знаєте, як зробити Чернігів 

найкрасивішим, комфортним і унікальним містом, або маєте цікавий 

проект, але для його реалізації не достатньо коштів – то пропонуйте 

свої ідеї проекту «Креативне місто-2018» 

 

Терміни:  до 18.03.2018  

 

Детальніше про умови: http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-

kreativne-m/   

Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/
http://panorama.cn.ua/content/startuie-konkurs-proektiv-kreativne-m/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС ВІД SONY 

Організатор: SONY  

 

Адресат:   молодь віком від 12 до 19 років та студенти, які 

навчаються на денному відділенні фотографії 

 

Тематика: необхідно надати серію знімків (від 5 до 10), кожен знімок 

повинен супроводжуватися коротким описом. Фотографи-

переможці зможуть поїхати в Лондон на церемонію 

нагородження, де й отримають призи    

 

Детальніше про умови: http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-

sony/  

http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/
http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/


Грантові програми у сфері соціального розвитку 

 та демократичних ініціатив 

МІНІ-ГРАНТ НА ПІДТРИМКУ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Платформа "Маркетплейс"  

 

Адресат:   організації громадянського суспільства  

 

Тематика: кошти гранту можуть бути використані на оплату  

послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів.  

Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або  

основних організаційних спроможностей, або отримання 

спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш 

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

Детальніше про умови: 
https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October%20grants.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October grants.pdf?dl=0


Грантові програми у сфері культури 

ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES   

Організатор: ЄС 

 

Адресат:    українські фахівці у сфері культури  

 

Тематика:   конкурс пропонує фінансування для проектів 

міжнародної мобільності, а також для проектів 

національного та міжнародного співробітництва  

 

 

Детальніше про умови:  http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges    та  

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_fin

al.pdf  

http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf


Грантові програми у сфері освіти 

МАЛІ ГРАНТИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ  

Організатор: Посольство США в Україні  

 

Адресат: неприбуткові, неурядові організації та фізичні особи 

 

Тематика: в освітній сфері гранти можна отримати на лекції та 

круглі столи з питань навчальних планів та адміністрування за 

участю американських фахівців, проекти, що підтримують 

впровадження освітніх реформ в Україні. 

Перевагу надаватимуть проектам, зосередженим на вивченні 

англійської мови або на американських студіях, що поєднують 

українську й американську культури 

 

Терміни: прийом заявок розпочнеться 15 квітня та закінчиться  

15 червня 2018 року 

 

Детальніше про умови: http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/  

http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/
http://studway.com.ua/posolstvo-ssha-2/


Грантові програми у сфері освіти 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  

«МОЯ ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО» 

Організатор: Міністерство освіти і науки України  

 

Адресат: вчителі  

 

Тематика: для участі у конкурсі необхідно створити проект спільно з 

учнями вашої школи (класу, групи з певної дисципліни або учнями з 

різних класів) та подати ваше напрацювання — проектну 

документацію німецькою мовою.  

Тема проекту має бути пов’язаною із впровадженням у навчання 

цифрових технологій; із впливом на навчання освітнього середовища; 

з позитивними змінами в українській школі після впровадження 

освітньої реформи.  

 

Терміни: 31.03.2018 

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/competitions/43150/  та  

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/ver/nus.html#accordion_toggle21133020  

https://www.gurt.org.ua/news/competitions/43150/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/ver/nus.html


Грантові програми у сфері освіти 

КОНКУРС  ДЛЯ  ШКОЛЯРІВ 

Організатор: Goethe-Institut в Україні  

 

Адресат: групи школярів (від 3 осіб), які на кінцевий термін подання 

проекту навчатимуться максимум в 10 класі загальноосвітньої чи 

прирівняної до неї школи (гімназія, ліцей, коледж і т.д.) 

 

Тематика: конкурс пропонує учням розробити і втілити проект, який  

                  перетворить школу на експериментальну лабораторію  

 

Терміни: 31.03.2018 

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/43654/  та  

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/ver/spr.html   

https://gurt.org.ua/news/competitions/43654/
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/ver/spr.html


Грантові програми у сфері підприємництва  

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 

Організатор: ЄС 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: підтримка реформ, спрямованих на підвищення  

                  конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища  

                  в країнах Східного партнерства. Зокрема, посилення  

                  інституційної бази, надання державної підтримки  

                  приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін. 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-

strategiyi-do-diyi  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi


Грантові програми у сфері підприємництва  

EU4BUSINESS: МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Адресат: малі та середні підприємства   

 

Тематика: Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

та поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 

фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Крім того, програма 

сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з 

метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-хау 

для розвитку бізнесу 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-

centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini


Грантові програми у сфері підприємництва  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) 

Організатор: ЄС та Німецький банк розвитку (KfW)  

 

Адресат: малі та середні підприємства, приватні господарства   

 

Тематика: сприяння економічному розвитку та процвітанню шляхом  

                  додаткового сталого фінансування насамперед мікро- та малих  

                  підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні  

                  місцеві фінансові установи                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-

pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1


Грантові програми у сфері підприємництва  

ІНІЦІАТИВА EAST В РАМКАХ ПВЗВТ (ЄІБ) 

Організатор: ЄС та Європейський інвестиційний банк  

 

Адресат: малі та середні підприємства 

 

Тематика: Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої  

зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) сприяє зміцненню потенціалу приватного 

сектору, зокрема МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних 

ринках. Метою ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді 

поліпшених умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у 

забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств та надання 

адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі                 

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-

pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/iniciatyva-east-v-ramkah-pvzvt-yeib?destination=programmes%3Fpage%3D1


Грантові програми у сфері підприємництва  

ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок  

 

Тематика: допомага малим та середнім підприємствам під керівництвом 

жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для 

розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення 

кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом 

жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти підприємствам 

стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма пропонує тренінги, 

наставництво та іншу підтримку для надання можливості жінкам-

підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного               

 

Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-

biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1  

http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1
http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1


Грантові програми у сфері підприємництва  

КОНКУРС СТІЙКИХ БІЗНЕС-РІШЕНЬ  

Організатори конкурсу СТАЛО – Ekonomika+ та Delo.ua, в партнерстві з 

«Філіп Морріс Україна», шукають найкращі стійкі бізнес-рішення українських 

підприємців, з позитивним соціальним ефектом, та лояльні до 

навколишнього середовища.  

 

Адресат: українські підприємці, бізнес яких змінює життя людей на краще, 

незалежно від того, де він ведеться – в мегаполісах, містах чи селах. Це 

активні люди, які готові поділитися своїми реалізованими бізнес-ідеями, щоб 

надихнути інших вирішувати екологічні та соціальні проблеми 

 

Тематика: познайомити МСБ з концепцією сталого розвитку, знайти і 

поширити такі рішення в Україні, та за її межами     

 

Терміни: 20.03.2018 

     

Детальніше про умови: https://stalo.delo.ua/ 



Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ 

ВІД СТЕНФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Організатор: Стенфордський  Університет 

 

Адресат:   українські політичні діячі, юристи, соціальні підприємці, 

бізнесмени, а також лідери громадських організацій  

                 

Терміни: 12.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/42854/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42854/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ НА НАВЧАННЯ 

 У 2018-2019 РОКАХ 

Організатор: Уряд Франції  

 

Адресат:   - громадяни України віком до 30 років; 

                  - мати диплом про вищу освіту українського 

                    навчального закладу (Бакалавр / Спеціаліст / Магістр) 

 

Тематика: надання стипендій на навчання: 

                  - у магістратурі (Master 2) за будь-якою дисципліною, 

                  тривалістю 9 місяців (615 євро);  

                  - в аспірантурі під французько-українським подвійним  

                  науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три  

                  наукові стажування по 4 місяців впродовж 3 років, 767 євро) 

 

Терміни:   15.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43699/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43699/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ПРАЗЬКОГО ЦЕНТРУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Організатор: Празький центр громадянського суспільства  

 

Адресат:   активісти, науковці та журналісти, які вивчають 

громадський сектор та соціальні проблеми у країнах 

Східної Європи та Центральної Азії  

 

Тематика:  отримання стипендії, щоб допомогти розвитку 

                   вашого проекту  

 

Терміни:  10.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43640/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43640/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  

СТИПЕНДІЙ НА НАВЧАННЯ У США 

Організатор: Український Офіс Програми академічних обмінів  

                      імені Фулбрайта  

 

Адресат:   студенти старших курсів, випускники ВНЗ, які  мають 

щонайменше диплом бакалавра на час призначення 

стипендії (у серпні 2019 р.) 

 

Тематика: отримання стипендії на навчання в американських 

університетах від одного до двох років на здобуття  

ступеня магістра  

 

Терміни: 16.05.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/43736/ 



Грантові програми у сфері освіти, стажування 

ГРАНТОВЕ СТАЖУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПІДПРИЄМЦІВ В НІМЕЧЧИНІ 

Організатор: GIZ   

 

Адресат: підприємці     

 

Тематика: гранти, тендери, програми бізнес-стажування, проекти 

пільгового кредитування, програми залучення експертів тощо 

 

Детальніше про умови: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr2

9xuG_ZLw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29xuG_ZLw/viewform


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЙНИЙ ПРОЕКТ SCHOLARSHIP IN SLOVAKIA 

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2018 РІК 

 

Адресат:  українські студенти  

 

Тематика: отримання стипендії, яка покриває у повному розмірі 

оплату за навчання в найбільших університетах Словаччини  

 

Терміни: 15.04.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/43130/ та  

https://scholarshipinslovakia.com/information/progression/  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43130/
https://scholarshipinslovakia.com/information/progression/


Грантові програми у сфері освіти, стажування 

СТИПЕНДІЇ «ЗМІНЮЄМОСЬ РАЗОМ» ДЛЯ НАВЧАННЯ 

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Організатор: Університет Шеффілд Халлам (Sheffield Hallam University)  

 

Адресат:  студенти з усього світу  

 

Тематика: отримання стипендії для навчання на бакалаврських та 

магістерських програмах.  

Спеціальності: міжнародні заходи та менеджмент конференцій, 

викладання англійської мови як іноземної, архітектура, дизайн, харчова 

промисловість, фізіотерапія, бізнес-менеджмент спорту, MBA.  

 

Терміни: 31.05.2018  

 

Детальніше про умови:  https://www.gurt.org.ua/news/grants/42350/  та  

https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-

bursaries  

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42350/
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries
https://www.shu.ac.uk/international/fees-scholarships-and-discounts/scholarships-discounts-and-bursaries


Тренінги 

«КРОК У МАЙБУТНЄ» ДЛЯ ДІВЧАТ ІЗ СІЛЬСЬКОЇ 

МІСЦЕВОСТІ ЧЕРНІГІВЩИНИ 

Організатор: Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»  

 

Адресат:   дівчата віком 14-17 років, що проживають у сільській 

                  місцевості Чернігівщини  

 

Тематика:  покращити доступ дівчат віком 14-17 років, що проживають 

                   у сільській місцевості Чернігівщини, до інформації та  

                   можливостей щодо саморозвитку та самореалізації  

  

Терміни:    04.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/43822/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/43822/


Тренінги 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОГО ТА БІЗНЕС СЕКТОРУ  

Організатор: Академія лідерства для розвитку в Україні  

 

Адресат: представники виконавчої влади, громадського та бізнес сектору  

 

Тематика: п’ятиденна інтенсивна програма як бути ефективними  

                  лідерами в реформах, сприяти надійній державній політиці 

                  в складних і суперечливих трансформаціях  

  

Терміни:    18.03.2018  

 

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/trainings/43726/  

https://gurt.org.ua/news/trainings/43726/


Тренінги 

ЛІТНЯ ШКОЛА «TRANSPARENCY INTERNATIONAL SCHOOL  

ON INTEGRITY » (ВІЛЬНЮС) 

Організатор: Міжнародна школа прозорості (TISI)  

 

Адресат:   старшокласники, випускники і молоді фахівці у віці до 35 років 

 

Тематика:  заняття від провідних фахівців по боротьбі з корупцією 

 

Терміни:    01.05.2018  

 

Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43121/  та  

http://transparencyschool.org/apply/  

https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43121/
http://transparencyschool.org/apply/


Постійнодіючі грантові програми 

ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ WORLDWIDESTUDIES 

Організатор:  Фонд Віктора Пінчука  

 

Адресат:       громадяни України віком до 35 років  

 

Тематика:   отримання магістерського ступеню у найкращих 

                    університетах світу  

 

Терміни:      з 1 лютого по 15 травня кожного року 

 

Детальніше про умови: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/ 

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД «МОНСАНТО» 

Організатор: компанія «Монсанто» 

 

Адресат:       громадські організації   

 

Тематика:    - надання базової освітньої підтримки, спрямованої на 

покращення освіти в сільських громадах; 

                     - забезпечення критичних потреб громад за рахунок 

розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до 

чистої води, громадської безпеки 

 

Терміни:      1 січня - 28 лютого  

1 липня - 31 серпня   

 

Детальніше про умови: www.monsantofund.org/grants/international  та 

http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx  

http://www.monsantofund.org/grants/international
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx


Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД КЛИЧКО 

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко   

 

Адресат:     діти шкільного віку, їх батьки, тренери, персонал  дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та інших спортивних закладів, секцій, 

вчителі та адміністративний персонал шкіл, члени місцевих 

громадських організацій   

 

Тематика:    проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям  

умови для занять спортом та ведення здорового способу життя  

 

Терміни:      протягом року  

 

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org  

 

http://klitschkofoundation.org/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії   

 

Адресат:   місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно 

                  від громадянства), лікарні, початкові школи, науково 

                  досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації  

 

Тематика:   Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

                    медична допомога 

                    освіта 

                    спорт 

                    допомога  

                    надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

                    суспільний добробут  

                    навколишнє середовище 

Терміни:   до 31.03. кожного року   

 

Детальніше про умови: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html  

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»  

Організатор: ЄС   

 

Адресат:  українські організації в сфері культури та креативності або 

                 кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років  

 

Тематика:  Програма спрямована на підтримку культурного, креативного  

                   та аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість  

                   подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися  

                   практичними навичками та вдосконалюватися  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-

europe/about-creative-europe 



Постійнодіючі грантові програми 

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ  

СЕКТОРУ (FASEP) 

Організатор: FASEP  

 

Адресат:   домашні господарства та фірми   

 

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)  

або технічної допомоги 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-

doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та http://www.economie.gouv.fr/  

 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep
http://www.economie.gouv.fr/


Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАМИ 

«ВІДКРИТІ ДВЕРІ» 

Організатор: конкурс  проводиться в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною 

організацією Пакт  

 

Адресат:   українські організації громадянського суспільства  
 

Тематика: підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 

ініціатив  українських ОГС, спрямованих на задоволення виникаючих 

потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів 

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови:  https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-

dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij  

 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij


Постійнодіючі грантові програми 

COSME (COMPETIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – 

європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу    

 

Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації, 

установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які 

українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної 

влади  

Тематика: Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє розвитку малого та 

середнього підприємництва, покращує бізнес-клімат і поширює 

підприємницьку культуру. Програма складається із 25 підпрограм, які 

класифіковано за трьома напрямками:  

     полегшення виходу на зовнішні ринки; 

     поліпшення умов для конкурентоспроможності; 

     формування культури ведення бізнесу 

Терміни: постійні відкриті конкурси 

Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme.   

До 08.03.2018 є можливість прийняти участь у програмі European Strategic Cluster Partnerships 

for Smart Specialisation Investments (https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-2017-3-02-

european-strategic-cluster-partnerships-smart-specialisation-investments) 

  



Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ 

Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Адресат: малі та середні підприємства  

 

Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг консультантів 

з метою допомогти підприємствам  

трансформувати їх бізнес   

 

Терміни:   постійно    

 

Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


Постійнодіючі грантові програми 

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Організатор: Швейцарське бюро співробітництва в Україні  

Адресат: українські неурядові організації з адекватною організаційною 

структурою і належним фінансовим досвідом. Державні органи та 

комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього 

погодження з боку програми. 

Тематика: основні області підтримки малих проектів: 

- здоров’я; 

- місцеве самоврядування та децентралізація; 

- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП); 

- стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування; 

- соціальні послуги; 

- культурні заходи. 

Терміни: постійно  

Детальніше про умови: 
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81

%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-

%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1

%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/  та 

https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view  

http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/
https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  

                      та АТ «Ощадбанк» 

  

Адресат: українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни,  

у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів,  

а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп  

 

Тематика: кредитування соціальних підприємств за низькими 

відсотковими ставками  

 

Терміни:  постійно 

 

Детальніше про умови:  http://gurt.org.ua/news/grants/31960/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31960/


Постійнодіючі грантові програми 

ГРАНТИ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Організатор: Національний фонд підтримки демократії   

 

Адресат:       неурядові організації, серед яких можуть бути громадські   

                      організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

 

Тематика:     пропагувати і захищати права людини та верховенства права; 

                      підтримувати свободу інформації та незалежні ЗМІ; 

                      зміцнювати демократичні ідеї та цінності; 

                      сприяти зростанню відповідальності та прозорості дій влади; 

                      зміцнювати організації громадянського суспільства; 

                      зміцнення демократичного політичного процесу та  

                      демократичних інститутів; 

                      заохочувати громадянську освіту; 

                      підтримувати демократичне розв'язання конфліктів; 

                      зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової економіки 

 

Терміни:       постійно  

Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en  та  
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048  

http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
http://www.ned.org/apply-for-grant/en
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Організатор: Посольство США  

 

Адресат:  українські неурядові неприбуткові організації   

 

Тематика: програма надає гранти на проекти, які спрямовані  

                  на розвиток та освіту у громадянському суспільстві,  

                  зокрема такі, що сприяють стабільності неурядових 

                  організацій 

 

Терміни: постійно  

 

Детальніше про умови:  https://gurt.org.ua/news/grants/41975/ 



Постійнодіючі грантові програми 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОВНОЇ АБО 

ЧАСТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ 

Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії  

  

Адресат:     урядові або місцеві органи влади; НУО 

 

Тематика:   Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних   

                    галузей: 

                   - освіта 

                   - охорона здоров'я 

                   - мир і стабільність 

                   - розвиток демократії і верховенство закону 

                   - економічний розвиток 

                   - екологічно сприятливий розвиток 

                   - інформування громадськості та глобальна освіта 

 

Терміни:    постійно 

Детальніше про умови:  http://vm.ee/ru та http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 

http://vm.ee/ru
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ - 2016 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

організаціям, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа  

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31605/


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ - 2016 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:    незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні)  

 

Тематика:  підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога 

українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним 

організаціям, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа  

 

Терміни:     постійно  

 

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/  

http://gurt.org.ua/news/grants/31605/


Постійнодіючі грантові програми 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ  

УРЯДУ США – «ОСВІТА І КУЛЬТУРА»   

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки  

   

Адресат:  організації, що мають статус неурядових і неприбуткових,  

                 а також фізичні особи  

 

Тематика:  освітні та культурні проекти  

 

Терміни:    15.06.2018  

 

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-

programs-grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки    

Адресат:   українські неприбуткові та неурядові організації (громадські 

організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри) 

Тематика: 

       - розвиток громадянського суспільства; 

       - верховенство права та реформа в галузі права; 

       - прозорість органів влади; 

       - громадська підтримка освітніх ініціатив; 

       - вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві; 

       - права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з 

         інвалідністю та жінок; 

       - громадянська освіта; 

       - розвиток виборчої системи; 

       - протидія торгівлі людьми 

 

Терміни:  постійно   

Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-

grants-uk/ 



Постійнодіючі грантові програми 

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ SES 

Організатор: громадська організація Німеччини    

 

Адресат:   малі і середні підприємства, органи комунального 

управління, палати і економічні об'єднання, соціальні та медичні 

установи, а також організації, що працюють в сфері освіти і 

підвищення кваліфікації  

 

Тематика: експерти безоплатно передають свої знання та  

підвищують кваліфікацію колег по професії в усьому світі. Вони 

володіють знаннями з більш ніж 50 галузей економіки, крім того 

високою соціальною компетентністю, готовністю пристосуватися  

до місцевих умов, і часто хорошим знанням іноземних мов  

 

Терміни:  постійно  

 

Детальніше про умови: www.dzentrum.com.ua  

http://www.dzentrum.com.ua/

