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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, БІЗНЕС, МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК
ПРООН
Проєкт «Об’єднання
співвласників будинків для
впровадження сталих
енерго-ефективних рішень»

Проєкти направлені на:
підвищення енергоефективності
в багатоквартирних будинках
(капітальний/поточний ремонт
покрівлі, утеплення фасаду,
благоустрій прибудинкової
території, ремонт системи
водопостачання/електромережі/
опалення).

Об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків (ОСББ)

4 млн євро

Постійно діючий
до 30 вересня 2021
року

Мова заявки:
Українська

Детальніше тут:
http://www.ua.undp.org/c
ontent/ukraine/uk/home/p
rojects/home-owners-ofUkraine-for-sustainableenergy-solutions.html
Заявка на участь:
http://www.houses.in.ua/r
egistration/

Конкурс грантів
"Енергія розвитку" від Група
НАФТОГАЗ.

Конкурс проводиться з метою
налагодження системної
проєктної роботи
Товариства з громадами,
інтеграцію сучасних знань та
навичок.

242 громади з 11 областей 5 мільйонів гривень на 20 листопада 2021
України
підтримку соціальних
року
ініціатив для громад, на
території яких
Нафтогаз видобуває
газ.

Програма "Initiative East" в
рамках ПВЗВТ (Поглиблена
та всеохоплююча зони
вільної торгівлі)

🔸 Розширення доступу до
Малі та середні
фінансування у вигляді
підприємства
поліпшених умов
кредитування;
🔸 підтримка мікрофінансових
установ у забезпеченні
фінансування для місцевих
мікропідприємств

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Бюджет ЄС
до 62,74 млн євро

HOME

До грудня 2021
року

Детальніше тут:
https://www.csr.ugv.com.
ua/?fbclid=IwAR3km0tC
XSVS6XqPQ7qD3remC
Yzu1lKb31ZaFb57uXXbjCDL
Sabi5sKRnM#/project/40
Детальніше тут:
http://www.eu4business.e
u/uk/programme/program ainitiative-east-v- ramkahpvzvt

Швейцарське бюро
співробітництва в Україні
представляє Швейцарську
агенцію розвитку та
співробітництва (SDC) і
управляє серією малих
проектів, які в першу чергу
орієнтовані на громадські
організації.

від 100 000 – 600 000
грн.

Програма спрямована на
Державні органи та
підтримку малих проектів:
комерційні структури.
-Здоров'я;Місцеве
самоврядування та
децентралізація;
Розвиток торгівлі, розвитку малих
та середніх підприємств (МСП);
Стала енергетика, навколишнє
середовище,істобудування;Соц
іальні послуги;Реагування на
наслідкиконфлікту

Український фонд стартапів сприяти створенню та розвитку Фізичні особи -підприємці
(USF)
технологічних стартапів на ранніх або господарські
стадіях (pre-seed та seed), з метою товариства
підвищення їх глобальної
конкурентоспроможності.
DREAMactions 4.0

підтримка громад в процесі їх
громади з населенням від
трансформації та розвитку
10 000 до 100 000
шляхом надання мікрогрантів та мешканців
освітнього компоненту.

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

$25 000
на стадії pre-seed,
$50 000
на стадії seed.
до 300 000 гривень

HOME

Постійно діюча

постійно-діючий

Детальніше тут:
https://region.kname.edu.
ua/index.php/uk/granti/16
1-shvejtsarske-byurospivrobitnitstva-v-ukrajinipredstavlyae-shvejtsarskuagentsiyu-rozvitku-taspivrobitnitstva-sdc-iupravlyae-serieyu-malikhproektiv-yaki-v-pershuchergu-orientovani-nagromadski-organizatsiji
Детальніше тут:
https://api.usf.com.ua/upl
oads/1606236343xrh0nzva25so.pdf

24 вересня 2021 року Детальніше тут:
http://dreamactions.info/4
https://decentralization.go
v.ua/news/14009

Урядова програма
Бюджетні кошти спрямовуються юридичні особи та фізичні Згідно умов програми щомісяця до 25 числа Детальніше тут:
здешевлення
на забезпечення
https://agro.me.gov.ua/ua/
особи - підприємці,
сільськогосподарської техніки
сільськогосподарських
pidtrimka/kompensaciyaосновною діяльністю яких
та обладнання вітчизняного
товаровиробників вітчизняною є постачання
sgвиробництва у 2021 році
технікою та обладнанням для сільськогосподарських
tehniki?fbclid=IwAR0ob
агропромислового комплексу товарів
97QFVht9nlohyFpUqbtZ
шляхом здійснення часткової
dxHWкомпенсації вартості техніки та
AvwKR4B8wo1Ugобладнання, що закуплені у
tSbTEIeEZlnLZpM
вітчизняних виробників та/або їх
дилерів.
«Експертно-навчальний центр
Сприяти сталому,
500 000 євро
Усі бажаючі
06 жовтня 2021 року Детальніше тут:
з питань сільських інновацій» збалансованому та інклюзивному
https://cutt.ly/fQzCUL0
розвитку сільських територій,
реалізації Європейського зеленого
курсу, європейської цифрової
стратегії, європейської підтримки
соціальних прав сільських
районів.
МОМ та USAID допоможуть
Цю допомогу буде надано у трудовий мігрант
до 4 000 доларів США 30 вересня 2021 року Детальніше тут:
грантами трудовим мігрантам, рамках проєкту «Розвиток малого (громадянин України,
https://www.prostir.ua/?g
які прагнуть розвивати власну
бізнесу й самозайнятості для який працює або
rants=mom-ta-usaidсправу
трудових мігрантів»,
dopomozhut-hrantamyпрацював за кордоном і
спрямованого на підтримку
trudovym-mihrantamповернувся не раніше
сталого економічного розвитку січня 2020 року), і бажаєте
yaki-prahnut-rozvyvatyпісля повернення з-за кордону. інвестувати зароблений
vlasnu-spravu
капітал, а також досвід,
отриманий за кордоном, у
власну справу, — зверніть
увагу на цей проєкт.
Відбір учасників на навчальну
сприяти сталості та
Детальніше тут:
Участь у програмі можуть Згідно умов програми
01 жовтня
програму з належного
самозарадності українських ОГС брати будь-які громадські
https://www.prostir.ua/?g
2021 року
врядування в ОГС
через розбудову належного
rants=vidbir-uchasnykivоб’єднання чи благодійні
врядування, посилення зв’язків з організації з усієї України.
na-navchalnu-prohramuгромадами і цільовими
z-nalezhnohoаудиторіями та розвиток
vryaduvannya-v-ohs
підзвітності й прозорості.
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ЕКОЛОГІЯ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Фінсько-український
трастовий фонд

Енергоефективність,
відновлювана енергетика,
альтернативні джерела енергії,
виробництво енергії з відходів.

Органи місцевого
самоврядування,
лікарні, школи,
дитсадки, малий та
середній бізнес

Загальна вартість –
6 млн євро.
Вартість проекту –
150 тис. євро

До грудня 2021
року

Детальніше тут:
http://saee.gov.ua/uk/cont
ent/finland-ukraine-trustfund

Мова заявки:
Українська
Грантові та кредитні
програми:
«Енергозбереження»,
«Чисте виробництво»

Фонд
Енергоефективності
Програма
ЕНЕРГОДІМ

«Енергозбереження»: об’єкти
соціальної сфери – школи,
дитячі садки, лікарні, спортивні
спорудження (модернізація
теплових пунктів, заміна вікон,
дверей тощо).
«Чисте виробництво»:
очищення водоканалів,
реконструкція каналізаційних
колекторів, утилізація відходів
промисловості, поводження з
відходами.
Підняти Україну до:
🔸 європейського рівня
енергетичної ефективності
шляхом зменшення рівня
енергоспоживання;
🔸 викидів СО2 у житловому
секторі, та як наслідок зменшення негативного пливу
на екологію;
🔸 пом’якшення наслідків
зміни клімату

Муніципалітети,
фінансово спроможні
громади

від 100 до 500 тис.
євро

Постійно
діюча

Детальніше тут:
http://www.nefco.org

Мова заявки:
Англійська

ОСББ (Об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку)
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Фонд
31 грудня 2023 року
енергоефективності
компенсує ОСББ від
40% до 50-70% від
загальної суми витрат
на заходи з енергоефективності

HOME

Детальніше тут:
https://eefund.org.ua/pr
ograma-energodim

Конкурс «Сприяння
участі України у
Європейському зеленому
курсі»

Посилення ролі, голосу та
спроможності громадянського
суспільства у сприянні
узгодженню промислової,
енергетичної, транспортної,
аграрної та інших галузевих
політик України, розвитку міст та
приватних бізнес-ініціатив з
цілями Європейського зеленого
курсу.

Громадські організації, Оптимальний розмір
спілки, асоціації,
гранту – 500 000 –
товариства та інші
600 000 грн.
об’єднання, зареєстровані
відповідно до
українського
законодавства як
неприбуткові або
благодійні організації.
Пріоритети конкурсу:

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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22 вересня
2021 року

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/contest/
konkurs-spryyannyauchasti-ukrayiny-uyevropejskomu-zelenomukursi2/?fbclid=IwAR3Czw_P5l
o6IEsUy1CDigwjUtHbUP
NVzreEDqv7lMYWDCroi
4CMDeOOIgA

Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти
(хто може подати
заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий
термін подачі
проектів)

Детальніше про
проект

МЕДИЦИНА
Посольство Японії в
Україні. Програма
людської безпеки
«Кусаноне»

Проєкти направлені на: розвиток
організацій (будівництво /
реконструкція, надання
медичного /виробничого
обладнання, утеплення фасадів,
вікон та дахів, впровадження
енергоощадних технологій та
альтернативних видів палива).

Програма грантів із
громадського
моніторингу
доставки та
наявності
лікарських засобів
(ПРООН)

Отримання даних щодо
доставки та наявності ліків,
закуплених ПРООН та іншими
спеціалізованими організаціями
за бюджетні кошти МОЗ, до
складів та закладів охорони
здоров’я у регіонах:
своєчасність доставки та
наявність ліків для пацієнтів.
Зміцнення потенціалу
неурядових, зокрема
пацієнтських організацій, щодо
захисту прав найвразливіших
груп пацієнтів на доступ до
медикаментів, визначених
законодавством безкоштовними

🔸 Неурядовим
організаціям,
🔸 лікарням,
🔸 початковим школам,
🔸 науководослідним інститутам
🔸 іншим
неприбутковим
організаціям
Мова заявки:
Українська

До 70 тис дол. США

Громадські організації Згідно умов програми
та благодійні фонди
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Щорічно до
20 березня

Детальніше тут:
https://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/hu
mansec/info_u.pdf

До 31 березня
2022 року

Детальніше тут:
https://gurt.org.ua/news/gran
ts/62276/

Програма медичної
допомоги жертвам
нацистських
переслідувань
(Громадська
організація
«Міжнародний
фонд
«Взаєморозуміння і
толерантність»,
Stiftung EVZ)

Покращення життєвої ситуації
колишніх українських жертв
нацистських переслідувань.

Індивідуальна
допомога в
лікуванні дітям, БФ
«Крона»

Фонд допомагає дітям з
тяжкими хворобами і їхнім
рідним оплатити ліки, витратні
матеріали, діагностику, засоби
реабілітації, лікування за
кордоном, коли немає
можливості отримати медичну
допомогу в Україні.

Колишні в’язні
Безкоштовне
нацистських таборів, отримання медичної
гетто, нацистських
допомоги
тюрем, примусові
працівники
промисловості та
сільського
господарства, діти, які
були вивезені разом з
батьками, у т.ч. діти,
народжені у неволі
Діти, що потребують
лікування

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Протягом 2021 р.

Згідно умов програми постійно

Детальніше тут:
https://gurt.org.ua/news/gran
ts/57847/

Детальніше тут:

https://krona.niko.ua/project/
tochka-zhyttya/adresnadopomoga/

HOME

Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти
(хто може
подати
заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий
термін подачі
проектів)

Детальніше про
проект

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Фонд Кличко
Програма: «Клич
друзів – граймо
разом!», «Посилка
успіху»

Міжнародний
Вишеградський фонд
малі та середні гранти

КОНКУРС
ШКІЛЬНИХ
ПРОЄКТІВ З УСНОЇ
ІСТОРІЇ

Global Teacher Prize
Ukraine 2021

Проєкти направлені на:
розвиток спортивної
інфраструктури (закупівля
спортивного обладнання,
інвентарю, встановлення
спортивних майданчиків).
Напрямки проєктних пропозицій:
🔸 культурна співпраця;
🔸 освіта;
🔸 туризм;
🔸 наукові та молодіжні обміни;
🔸 транскордонна співпраця.

Керівники спортивних
секцій, ГО, школи

В залежності від
умов програм

Упродовж року
оголошуються
конкурси

Організацій
Малі – до 6000 EUR,
громадянського
Станд.–від 6000EUR
суспільства
(ОГС),
освітні організації,
культурні рганізації,
дослідницькі і
наукові установи

Постійно діючі:

Детальніше тут:
http://www.klitschkofoundati
on.org/

Мова заявки:
Українська

Мова заявки:
Англійська
вивчення новітньої історії з погляду
ВЧИТЕЛЬ, який
мультиперспективності. Під час
координує та
проєкту учні навчаться формулювати супроводжує
питання, робити інтерв’ю, аналізувати учнівські
проєкти.
його, визначати поле для дискусій.
Реалізація проєкту допоможе
Максимальна
усвідомити, що історію завжди
кількість учнів,
які працюють над
проживає людина, яка має власний
досвід і відповідно до цього досвіду
одним проєктом
— 3 особи.
інтерпретує події з минулого.
Усі бажаючі
відзначити досягнення вчителя не
лише щодо своїх учнів, а й щодо
вчителі.
суспільства, та підкреслити
важливість педагогів в Україні.

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

За умов участі
конкурсу

250 000 гривень,
поїздка на Global
Education and Skills
Forum

HOME

Малі гранти :
1 березня, 1 червня,
1 вересня, 1 грудня;
Стандартні гранти:
гранти – 15 березня
та 15 вересня

Детальніше тут:
https://s3.eu-central1.amazonaws.com/uploads.m
angoweb.org/sharedprod/visegradfund.org/uploa
ds/2018/08/GrantGuidelines-1.pdf

15 листопада 2021р.

Детальніше тут:
https://www.sciencecommunity.org/ru/node/2214
56

Щорічно
До 01 серпня.

Детальніше тут:
https://www.sciencecommunity.org/uk/node/222
662

Всеукраїнський
конкурс матеріалів
про децентралізацію2021

підвищення поінформованості та
обізнаності населення України через
регіональні засоби масової інформації
(далі — регіональні медіа) про
можливості і переваги реформи
місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, а
також кращі практики і позитивні
зрушення, які є результатами
впровадження реформи.

Журналісти

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

І премія – 20 000 грн,
ІІ премія – 15 000 грн,
ІІІ премія – 10 000 грн.

HOME

До 30 вересня
2021р.

Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grant
s=vseukrajinskyj-konkursmaterialiv-prodetsentralizatsiyu-2021

Стипендія Франца
Верфеля для молодих
викладачів німецької
мови і австрійської
літератури

Конкурс «Культура.
Спільнота»

Стипендіальная
программа им. Лейн
Киркланд

Стипендія
Розмір щомісячної
надається аспірантам, стипендії становить €
кандидатам наук,
1150 + € 600 (витрати
науковцям з усього світу на мобільність).
(окрім Австрії) для
Стипендіати звільнені
проведення досліджень в від оплати за навчання.
установах Австрії за
Стипендіати із
напрямами: гуманітарні неєвропейських країн,
науки, мово- і
що розвиваються,
літературознавство.
отримують додатково
оплату дорожніх витрат
у розмірі макс. € 1000.
Мета конкурсу – надати додаткову
До участі у
Максимальна сума, яку
підтримку ініціативам та проєктам у конкурсі
Фонд
запрошуються
дофінансовуватиме у
сфері культури, які здатні залучати
кошти від громадян шляхом
громадські
межах цієї ініціативи,
організації,
становить 200000
краудфандінгу.
громадські
гривень. Одна і та сама
спілки, благодійні
організація не може
фонди,
претендувати на
зареєстровані у
підтримку у загальному
будь-якому
обсязі більше ніж 60
регіоні України.
000 євро протягом
реалізації проєкту
«EU4USociety» (20202023 рр).
У разі успішного завершення
стипендії, її термін може бути
продовжено до 18 місяців (загальна
тривалість) за умови подання
необхідного запиту.

мета - підготувати стипендіатів до
перебування в Польщі шляхом
ознайомлення їх з мовою і
повсякденному житті, а також
об'єднати людей з різних країн з
різним досвідом, освітою і поглядами.
Незмінним елементом конвенції є
урочиста церемонія відкриття
програми, яка проходить в
університеті, який приймає
стипендіатів.

Усі бажаючі

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Стипендія на 9 місяців
навчання для людей з
опитом роботи
Подтримка на суму
6000 злотих в місяц

HOME

1 березня щороку

Детальніше тут:
https://austriaukraine.com/uk
/education/stypendiyafrantsa-verfelya-dlyamolodyh-vykladachivnimetskoyi-movy-iavstrijskoyi-literatury/

Протягом 2021 р.

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/contest/ko
nkurs-kultura-spilnota-2/

Упродовж 2021
року

Детальніше тут:
https://kirkland.edu.pl/

Програма порятунку
культурної спадщини
під загрозою
знищення від HOUSE
OF EUROPE

Це можливість для
Програма може
Це програма порятунку культурної
31 грудня 2021 о Детальніше тут:
спадщини, що постраждала або може незалежних активістів та
профінансувати
23:59 за київським https://houseofeurope.org.ua/op
організацій різних типів евакуацію об’єктів,
portunity/115
постраждати від техногенних
часом
катастроф, стихійних лих або
— приватних,
закупівлю матеріалів та
неприбуткових,
обладнання,
збройних конфліктів. Програма
фінансує виключно негайні заходи,
урядових.
дослідницькі поїздки та
необхідні для порятунку культурної
інформаційні кампанії
для підвищення
спадщини.
обізнаності про об’єкти
культурної спадщини
під загрозою.

Креативна Європа

Проєкти спрямовані на:
🔸 навчання,
🔸 проведення фестивалів,
🔸 проведення хакатонів,
🔸 брейн-рингів,
🔸 програми обміну досвідом.
Програма
Ми прагнемо налагодити співпрацю
університетських
між навчальними закладами і
обмінів «САМ Україна» фахівцями з різних регіонів України.
за погодженням
Щоб досягти цього, ми взяли модель
Міністерства освіти й
європейської мобільності Erasmus+ і
науки України (подібна
втілюємо її в межах України.
до Erasmus+)
Університетські обміни повинні
стати початком тривалої співпраці
між внз усієї України, а студенти, що
скористають з програми обміну,
дізнаються більше про однолітків з
інших міст, знайдуть друзів і
майбутніх ділових партнерів.

Програму ЄС Еразмус+
на 2021-2027 рр.
відкрито, конкурси
2021 р. опубліковано корисні матеріали

Програма буде працювати для
досягнення розвитку співпраці,
якості, інклюзії, креативності та
інновацій на рівні організацій і
впровадження стратегій у сфері
освіти, професійного розвитку,
молоді та спорту.

Програма для вас,
якщо ви працюєте у
сфері культури,
мистецтва,
кінематографу тощо
Мова заявки:
Англійська
Студенти

Для трьох сфер
діяльності Програми –
освіта та професійний
розвиток, молодь і спорт,
основними цілями будуть
наступні:

Постійно діюча
До 01.01.2027 р.

Адміністративні
витрати ВНЗ — 150
євро на студента
Подорожні витрати
студента до ВНЗ і
повернення —
до 50 євро
Проживання студента в
гуртожитку —
до 45 євро
Стипендію для
студента —
5,5 євро на день
Витрати на особливі
потреби студентів
бюджет понад 26
мільярдів євро

Постійно діюча

Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/pr
ogramme/universityexchanges-sam-ukraine

Постійно діюча

Детальніше тут:
https://erasmusplus.org.ua/novy
ny/3478-2021-2027-26-2.html

сприяння академічній
мобільності у сфері

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Детальніше тут:
https://creativeeurope.in.ua/

14.7 млн.

HOME

освіти та професійного
розвитку
сприяння неформальній
та інформальній
навчальній мобільності у
сфері молоді
сприяння навчальній
мобільності персоналу
сфери спорту
Гранти на проєкти для Наші гранти призначені для ініціатив,
Якщо ви —
творчої молоді.
що допомагають проявити себе
організація, що
Фінансується
молоді з регіонів. Лабораторії
зареєстрована як
Європейським Союзом звукозапису, інклюзивні театральні
юридична особа та
та партнерами
постановки, кінематографічні табори,
може приймати
Консорціуму
урбаністичні лабораторії з
фінансову допомогу,
переосмислення публічних просторів
ми профінансуємо
та інші проєкти, завдяки яким
проєкт і знайдемо
учасники матимуть змогу творити.
ментора.
Втілити проєкт допоможе ментор з
ЄС. Ця людина стане напарником для
вас і наставником для учасників.

Конкурс «Краудфандінг Мета конкурсу – зміцнення зв’язків
для медіа» за підтримки
ЗМІ з їхніми аудиторіями,
Міжнародного фонда
формування навколо медіа сталих
«Відродження» (далі –
спільнот.
Фонд) в рамках проєкту
“EU4USociety” у
співпраці з
Європейським Союзом

Від 6 000 до 8 000 євро Щороку тривалістю
до 7 місяців
Ми покриваємо
Подорожні витрати
учасників та менторів:
квитки, житло,
харчування
Витрати на просування
проєкту: фото- і
відеозйомку, дизайн,
друк, поширення
інформації тощо
Адміністративні
витрати: зарплати
помічникам, оренду
приміщення, закупівлю
обладнання, транспорт
Консультації з
зовнішніми експертами
Закупівлюустаткування
Сплату податків
Учасниками конкурсу є Максимальна сума, яку Графік проведення
громадські організації, Фонд
конкурсу у квітні
спілки, асоціації,
дофінансовуватиме у
2021 – грудні 2021
товариства та інші
межах цієї ініціативи,
року
об’єднання, зареєстровані становить 200000
відповідно до
гривень.
українського
законодавства як
неприбуткові або
благодійні організації.

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/gr
ant/creative-youth-grants

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/contest/konk
urs-kraudfanding-dlya-media-2/

Міжнародні резиденції.
Ми об’єдналися з Українським
Фінансується
культурним фондом та Українським
Європейським Союзом
інститутом, щоб інтегрувати
та партнерами
українські мистецькі резиденції у
Консорціуму
глобальний контекст.

Конкурс міні-грантів
«Європейське
мережування та
співпраця» за
підтримки
Міжнародного фонда
«Відродження» (далі –
Фонд) в рамках проєкту
“EU4USociety” у
співпраці з
Європейським Союзом
Всеукраїнський
конкурс «Творчий
злет: молодий
бібліотекар року» у
2020 р.

П’ятимісячна
навчальна поїздка до
Німеччини для
молодих вчених та
активістів

Мета конкурсу: розвиток співпраці та
партнерства з європейськими
аналітичними центрами,
громадськими мережами, коаліціями,
платформами.

Программа спрямована на
підвищення соціального статусу та
престижу професії бібліотечного
фахівця серед молоді та в суспільстві
в цілому; виявлення та підтримка
яскравих, різнобічно розвинених
особистостей, які прагнуть до
самореалізації та саморозвитку в
бібліотечній галузі; стимулювання
творчої ініціативи та розвитку
професійної компетентності молодих
спеціалістів.
Напрямок проєкта -посилити
практичне поведінку і
усвідомлення людьми
відповідальності за загальний
добробут.

для кураторів,
артменеджерів,
дослідників. На місяць
ви долучитеся до
іноземної
артплатформи, щоб
плідно працювати і
спілкуватися.

Ми покриваємо
Постійно діюча
Проїзд, проживання та
щоденні витрати
Переклад публічних
заходів, витрати на
популяризацію
проєкту: дизайн афіші,
організацію презентації
Видатки на роботу над
проєктом: книжки,
доступ до архівів.
громадські організації,
Мінімальний розмір До 4 листопада 2021
спілки, асоціації,
гранту – 50 000 грн.
року
товариства та інші
об’єднання, що
Максимальний
отримали грантову
розмір гранту – 150
підтримку від МФ
000 грн.
«Відродження» у
2020-2021 році.
Оптимальний розмір
гранту – 100 000 –
120 000 грн.
молоді бібліотечні
фахівці віком до 35
років, які мають стаж
роботи у бібліотеці не
менше 1 року

Переможець
Конкурсу
нагороджується
відзнаками та
подарунками

В залежності від
🔸 молоді вчені (25-38
умов програм
р.);
🔸 громадські активісти у
сфері політичної екології;
🔸 громадські активісти
розслідувальної
журналістики про
довкілля та сталого
розвитку клавішу HOME
Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі

Постійно діюча до
2021 року

Щороку до 1
липня та 1 січня

Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/pr
ogramme/internationalresidencies

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/contest/ko
nkurs-mini-grantivyevropejske-merezhuvannyata-spivpraczya/

Детальніше тут:
https://ula.org.ua/257konkursi/konkurs-tvorchyizlet-molodyi-bibliotekarroku-2014/4542polozhennia-provseukrainskyi-konkurstvorchyi-zlet-molodyibibliotekar-roku-2020-r

Детальніше тут:
http://bit.ly/35YjStS

Посольство Японії в
Україні

Конкурс «Фонду
розвитку українських
ЗМІ» за підтримки
посольства США

Конкурс на здобуття
П’ятої Всесвітньої
премії з Хімічного
лізингу від Організації
Об’єднаних Націй з
промислового
розвитку (UNIDO)
II Всеукраїнський
конкурс для медіа
«Наркозалежність vs
наркополітика:
проблеми та шляхи їх
вирішення в Україні»

Програма направлена на
покращення:
🔹 медичної допомоги
🔹 освіти
🔹 спорту
🔹 допомога бідному прошарку
населення,
🔹 суспільний добробут
🔹 навколишнє середовище
Конкурс спрямован на підтримку
вільних і незалежних ЗМІ в Україні
та допомогу українським
журналістам, медіа-організаціям і
недержавним організаціям, які
працюють над проектами,
пов’язаними з медіа
Програма спрямована на визнання
досвіду, інноваційних підходів та
ідей, пов’язаних з хімічним
лізингом та схожими бізнесмоделями, в основі яких лежить
ефективне управління хімічними
речовинами.
висвітлення необхідності
реформування та лібералізації
державної репресивної
наркополітики України, а також
декриміналізації наркозалежних
людей із використанням
практичних успішних прикладів
такої роботи в Україні та дієвих
практиках розвинених країн.

Обов’язкова умова володіння
англійською чи
німецькою мовами
🔸 неурядовим
організація
м,
🔸 лікарням,
🔸 початковим школам,
🔸 науково
досліджувальни
м інститутам
🔸
неприбуткови
м організаціям

10 000 євро

Постійно діюча

Незалежні засоби
масової інформації
(друковані, радіо,
телевізійні та
електронні)

Мінімальна сума
гранту: від 15000 до
25000 дол..

Постійно діюча

🔹 Усі бажаючі

Грошова винагорода
для переможців

національних і
регіональних ЗМІ

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Детальніше тут:
www.ua.emb-japan.go.jp

Детальніше тут:
https://ua.usembassy.gov/uk/
education-culture-uk/mediadevelopment-fund-uk/

Максимальна сума
гранту: 50000 дол..
до 30 травня
щороку

отримають відповідні
з 1 січня по 12
дипломи та
листопада 2021 року.
заохочувальні призи.
Окрім того, у рамках
цього конкурсу
передбачено окремі
відзнаки за ініціативні
матеріали, наприклад,
цикл текстів/сюжетів,
створення
спецпроєктів,
колаборація кількох

HOME

Детальніше тут:
www.chemicalleasing.org.

Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?gr
ants=ii-vseukrajinskyjkonkurs-dlya-medianarkozalezhnist-vsnarkopolityka-problemyta-shlyahy-jihvyrishennya-v-ukrajini

редакцій тощо.

Проект УкраїнаНорвегія
(Міністерство
закордонних справ
Королівства Норвегія,
МБФ «Міжнародний
фонд соціальної
адаптації»)

ефективне впровадження моделі
професійної адаптації
військовослужбовців, ветеранів та
членів їхніх сімей в державну
систему України.

Гранти для жінок на
навчання в США або
Канаді

Освітній грант Margaret McNamara
надаються жінкам з країн, що
розвиваються, які після отримання
ступеня намір повернутися до
своїх країн і покращувати рівень
життя.

вік учасників - до 50
Згідно умов програми
років
Військовослужбовці
Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки
України, Державної
прикордонної служби
України, Державної
спеціальної служби
транспорту, Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій,
що мають вислугу не
менше 10 років і
звільнені у запас
протягом 7 років, що
передують року участі у
проєкті. Учасники
бойових дій, які мають
статус учасника,
оформлений відповідно
до чинного законодавства
Усі бажаючі жінки від
Грант покриває всі
25 років
витрати, пов'язані з
участю в програмі

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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Кінець 2022 року

Детальніше тут:
https://ifsa.kiev.ua/proektukraina-%E2%80%93norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/vidann
ya/nformaczjnij-bukletpro-proekt-ukrananorvegya.html

15 січень
2022 року

Детальніше тут:
https://www.mmeg.org/apply

Грант на міжнародні
копродукції

Міжнародний
архітектурний
конкурс

Це грант на проєкти у сфері театру,
музики, танцю і перформативних
мистецтв, створені у співпраці
українських та німецьких митців.
Ви можете отримати на ідею, яку
мрієте втілити, але не можете
профінансувати виключно власними
силами.
Премія Жака Ружері - Institut de
France Foundation дає архітекторам,
дизайнерам, інженерам і
винахідникам унікальну можливість
пропонувати інноваційні, сміливі та
проривні проекти.

Всеукраїнський
конкурс наукових
робіт «Соціально
відповідальне ведення
бізнесу – складова
сталого розвитку»

Підтримка обдарованої молоді та
створення умов для її творчого
зростання, активізація науководослідної роботи молоді, зокрема з
проблематики соціального
відповідального ведення бізнесу.

На додачу до
краудфандингу:
гранти
дофінансування на
культурні проєкти

Це гранти на підтримку культурних
ініціатив, що залучають кошти
громади.

Усі бажаючі

до 25 000 євро

архітектори, дизайнери, 30 000 євро
інженери і винахідники

Усі бажаючі

Для громадських та
благодійних організацій з
усієї України.

До 7 жовтня 2021
року

Детальніше тут:
https://fjr.wiinorganizers.com/en/competitions
/5fbbb74d1376a164051c559a?f
bclid=IwAR0qYhGl5axk7O92p6_ANWkQhUAgIC
QP9MkVRPL6DCluQLtDekj7
40sNuE

Згідно умов програми

до 30 вересня
2021 року

Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
vseukrajinskyj-konkursnaukovyh-robit-sotsialnovidpovidalne-vedennyabiznesu-skladova-stalohorozvytku

До 200 000 гривень

01 листопада
2021 року

Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/op
portunity/130?utm_medium=e
mail&utm_source=UniSender
&utm_campaign=257324957

Політичні партії,
релігійні громади та
фізичні особи не можуть
подаватися.

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

30 вересня 2021 року Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/op
portunity/88?utm_medium=em
ail&utm_source=UniSender&u
tm_campaign=256663634

HOME

Стипендії DAAD на
післядипломне
навчання в Німеччині:
сценічне мистецтво

Це шанс продовжити освіту в галузі
драми, перфомансу, танцю,
хореографії, мюзиклу, театральної
режисури або драматургії в
німецькому університеті.

Ви можете податися на
цю стипендію, якщо:
-маєте диплом бакалавра
в галузі сценічних
мистецтв;
-вступите до німецького
університету до початку
дії стипендії;
-знаєте іноземну мову,
якою викладають в
університеті, і маєте
мовний сертифікат на
підтвердження цього.

-Щомісячну стипендію
30 листопада
розміром 861 євро
2021 року
-Відшкодування
витратна дорогу до
Німеччини й назад
-Страхування
-Онлайн- чи офлайнкурс німецької мови,
якщо вам потрібно її
підтягнути
-Відшкодування витрат
на проходження
TestDaF або DSH, якщо
вам потрібно буде
скласти екзамен після
отримання стипендії
Усі бажаючі журналісти Перше місце - 20 000
до 30 вересня 2021
грн
року

Детальніше тут:
https://houseofeurope.org.ua/op
portunity/233?utm_medium=e
mail&utm_source=UniSender
&utm_campaign=257324957

Конкурс для
журналістів від
Міністерства розвитку
громад і територій
України.

Конкурс журналістських робіт
«Реформування місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади»

Конкурс малих грантів
DREAMactions 4.0.

Підтримка громад в процесі їх
трансформації та розвитку шляхом
надання мікрогрантів та освітнього
компоненту.

зареєстрованих на
до 100 000 грн
території малих та
середніх (50-100 тис.ос.)
міст України юридичних
осіб (в тому числі ФОП,
КП та ін) та громадських
організацій;

24 вересня 2021 року Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
konkurs-malyh-hrantivdreamactions-4-0

Інкубаційна програма
для стартапів
YEP!Starter

Працюєш над стартапом на ранній
стадії? Ми вже зробили всі помилки
за тебе! За три місяці на
інкубаційній програмі YEP!Starter
ми допоможемо не потрапити у
пастку проблем молодих команд.

Усі бажаючі

26 вересня 2021 року Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
inkubatsijna-prohrama-dlyastartapiv-yepstarter

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

Згідно умов програми

Детальніше тут:
https://docs.google.com/docum
ent/d/17dp9B5LfvDqUBpJ5ldb
Qtatg6axy42oiNRLblzsnXM/edit#heading=h.cmenjxoe4
dg5

http://www.yepworld.org/ua/?u
tm_source=gromprostir&utm_
medium=telegram&utm_campa
ign=opportunity&utm_id=Start
erAutumn21

HOME

Короткотермінові
гранти для швидкої
відповіді на виклики,
що постають перед
ОГС

Є задоволення нагальних потреб
громадянського суспільства у
протистоянні можливому відкату
досягнень у сфері боротьби з
корупцією, верховенства права,
охорони здоров’я, освіти, виборчих
реформ та у інших галузях,
важливих для громадян та
організацій громадянського
суспільства.

Усі бажаючі

До 30 тис. дол. США

15 травня 2023 року Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
korotkoterminovi-hranty-dlyashvydkoji-vidpovidi-navyklyky-scho-postayut-peredohs

МолодьТут: cтвори
громаду молодіжних
перспектив. Конкурс
для територіальних
громад

Мрієш про громаду, де молодь
може реалізувати свій потенціал,
генерувати та втілювати ідеї,
знаходити однодумців, отримувати
нові навички? Давайте створимо її
разом!

Запрошуються
Згідно умов програми
територіальні громади з
Київської, ІваноФранківської,
Рівненської, Херсонської,
Одеської, Харківської,
Волинської, Запорізької
та Закарпатської областей
(окрім обласних центрів).

10 жовтня 2021 року Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
molodtut-ctvory-hromadumolodizhnyh-perspektyvkonkurs-dlya-terytorialnyhhromad

Конкурс мінігрантів до Підтримка креативних підходів до
Щедрого Вівторка 2021 реалізації добрих справ, а також
проєктів, які будуть реалізовані в
рамках руху #ЩедрийВівторок, та
направлені на залучення людей до
благодійності.

Усі бажаючі

до 25 000 грн

https://www.mriemotadiemoraz
om.org/molodtut

4 жовтня
2021 року

Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
konkurs-minihrantiv-doschedroho-vivtorka-2021

https://zagoriy.foundation/spiso
k-grantiv/

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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Конкурс заявок на
отримання грантів в
рамках Проєкту USAID
Cybersecurity Activity

зменшення кібербезпекових
Усі бажаючі
вразливостей критичної
інфраструктури (КІ) і перетворення
України зі скомпрометованого,
реактивного суб’єкта кібербезпеки у
проактивного кібербезпекового лідера.

Згідно умов програми 30 вересня 2021 року Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/?grants=
konkurs-zayavok-naotrymannya-hrantiv-v-ramkahprojektu-usaid-cybersecurityactivity

Всеукраїнський
конкурс «Безпечна
поведінка на дорозі
учасників дорожнього
руху (не водіїв)» для
шкільної молоді

привернути увагу молоді до існуючих шкільна молодь
небезпек та ризиків на дорозі через
(молодіжні команди)
соціальні відео про безпечну поведінку
учасників дорожнього руху (не водіїв
авто): пішоходів, скутеристів,
мотоциклістів, велосипедистів, молоді,
яка використовує самокати, борди
тощо.

USB-колонки та
15 жовтня 2021 року Детальніше тут:
бездротові навушники
https://www.prostir.ua/?grants=
vseukrajinskyj-konkursbezpechna-povedinka-nadorozi-uchasnykivdorozhnoho-ruhu-ne-vodijivdlya-shkilnoji-molodi

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку) та
мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий
термін подачі
проектів)

Детальніше про
проект

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
ІСАР Єднання Платформа
"Маркетплейс" Агентства
США з міжнародного
розвитку

Конкурс міні-грантів
«Європейське мережування
та співпраця»

Програма «Підтримка
організацій-лідерів у
протидії корупції в
Україні “ВзаємоДія!”» за
фінансової підтримки
Агентства США з
міжнародного розвитку
(USAID).
Global Innovation Fund 2020
(Глобальний інноваційний

Проєкти направлені на:
навчання, розвиток професійної
кваліфікації організацій
громадянського суспільства.

Офіційно зареєстровані
В залежності від
громадські організації і
умов програм
благодійні
організації/фонди, які
мають статус
неприбуткових;
ініціативні групи громадян,
які відповідним чином
обґрунтують потребу в
організаційному розвитку
Мова заявки:
Українська
громадські організації,
Загальною метою Проєкту є
Мінімальний розмір
спілки,
асоціації,
товариства
посилення залучення, сталості,
гранту – 50 000 грн.
та інші об’єднання, що
спроможності, актуальності
отримали грантову
та впливу українського
Максимальний
підтримку від МФ
громадянського суспільства у
розмір гранту – 150
вирішенні актуальних внутрішніх, «Відродження» у 2020-2021
000 грн.
році.
регіональних та
глобальних викликів.
Оптимальний розмір
гранту – 100 000 –
120 000 грн.

Програма спрямована на
підтримку ініціатив
громадянського суспільства та
медіа у сфері протидії корупції.

Проєкти направлені на
підтримку інноваційних

Постійно діюча

Детальніше тут:
http://cdplatform.org/publications/12
84-granti-z-organizatsijnogorozvitku-ogs

3 червня 2021 р.,
2 вересня 2021
4 листопада
2021 року.

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/contest/ko
nkurs-mini-grantivyevropejskemerezhuvannya-taspivpraczya/

Максимальний
термін реалізації
проєкту – 6 місяців.
запрошуються зареєстровані Загальний розмір У продовж року
українські неприбуткові
гранта для
організації громадянського
організації
суспільства (громадські
становитиме суму в
спілки, волонтерські
гривнях, що
організації, благодійні
еквівалентна сумі
фонди, аналітичні центри,
між 10 000 та 150
наукові установи,агентства). 000 доларів США.
Соціальні і комерційні
Сума від 50 тис.
Постійно діюча
підприємства,

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу
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Детальніше тут:
https://gurt.org.ua/news/gran
ts/65595/bull/

Детальніше тут:

фонд (далі – ГІФ)

способів вирішення глобальних
проблем розвитку, з акцентом
на бідні та вразливі прошарки
суспільства.

Конкурс «Мости співпраці:
вирішення проблем громад
на кордоні з ЄС»

посилення залучення,
сталості, спроможності,
актуальності та впливу
українського громадянського
суспільства у вирішенні
актуальних внутрішніх,
регіональних та глобальних
викликів.

EU4Business Європейський
фонд для Південно-Східної
Європи (EFSE)

Сприяння економічному
розвитку та процвітанню
шляхом додаткового сталого
фінансування насамперед
мікро- та малих підприємств
(ММП) та приватних
господарств через відповідні
місцеві фінансові установи

Грант для неурядових
можливість проестувати пілотний
організацій від Європейської проект, спрямованний на
молодіжної фундації
соціальні зміни на місцевому
рівні.

ESC (European Solidarity
Corps)

Ці проекти - відмінна можливість
допомогти там, де це необхідно,
отримати нові навички, провести
час за кордоном, можливо,
вивчити мову - і обов'язково
повернутися з незабутніми
спогадами.

некомерційні організації,
державні установи й
дослідники, які працюють
у відповідних секторах
економіки
Мова заявки:
Українська, англійська
місцеві громадські
організації, спілки, асоціації,
товариства та інші
об’єднання

українські компанії на
початкових стадіях їхнього
розвитку

Неурядові організації

до 15 млн. дол.

https://www.globalinnovatio
n.fund/
Подати заяву:
https://www.globalinnovatio
n.fund/apply/about/

Мінімальний розмір Останній термін
гранту – 100 000
подання проєктних
грн.
пропозицій –
Максимальний
03 серпня 2021
розмір гранту – 350 року, 14:00 (за
000 грн.
київський часом).
Оптимальний розмір
гранту – 200 000-300 Оголошення
000 грн.
результатів
Загальний бюджет конкурсу –
конкурсу – 1 700
до 21 вересня 2021
000 грн.
2009 – 2021рр.
5,1 млн євро

до 10 000 евро.

Постійно діюча

Ви застраховані
додатковою
страховкою
Ви можете отримати
доступ до ряду
допоміжних послуг,
таких як
лінгвістична

Постійно діюча

Обов’язкова умова:
Англійська мова
для людей в
возрасте от 18 до 30 лет,
проживающих в странах
программы и странахпартнерах .

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

HOME

Детальніше тут:
https://gurt.org.ua/news/grant
s/69227/

Детальніше тут:
http://www.eu4business.eu/u
k/programme/yevropeyskyyfond-dlya-pivdennoshidnoyi-yevropy-efse

Детальніше тут:
https://www.coe.int/e
n/web/europeanyouthfoundation/deadline
s
Детальніше тут:
https://europa.eu/you
th/solidarity/youngpeople/volunteering
_en

Фонд демократії ООН

проекти, що сприяють посиленню
ролі громадянського суспільства,
підтримують права людини,
заохочують участь усіх
соціальних груп в демократичних
процесах
«Соціально-економічна
Допоможе ь ветеранам знайти
підтримка реінтеграції
роботу чи розпочати бізнес,
ветеранів конфлікту на сході реалізувати свій потенціал та бути
України та членів їхніх
корисними для своїх громад.
сімей»

Надзвичайна кредитна
програма для відновлення
України

Інвестування в раннє відновлення
ключових об’єктів
інфраструктури в постраждалих
областях та задоволення базових
потреб, а також забезпечення
належних умов проживання для
переселенців та приймаючих
громад.

Громадські організації,
незалежні та конституційні
установи, міждержавні
організації
учасник бойових дій

підтримка і
навчання.
Покриються ваші
основні витрати
(проїзд до проекту і
назад, проживання
та харчування).
Ви також отримаєте
невелику допомогу
на особисті витрати
(3-6 євро в день, в
залежності від
країни).
Якщо у вас є
особливі потреби
(наприклад,
інвалідність), ці
витрати також
можуть бути
покриті.
100000-300000 $

Прийом заявок
триватиме до
завершення
формування
до 2500 євро
для існуючої справи тренінгових груп.
до 1 000 євро
для нової справи

Усі бажаючі

Щоб перейти на першу сторінку натисніть на клавіатурі клавішу

15 листопада –
31 грудня
щороку

Згідно умов
програми

HOME

До 2022 року

Детальніше тут:
https://www.un.org/d
emocracyfund/

Детальніше тут:
https://uabl.org/vetera
n_grant/?fbclid=IwA
R0RsvMVqBam8hUvJXDwcXQo0d
TPQt_FMLbaQp2o2iLdffPGzn
LtilMsY
Детальніше тут:
https://uerp.org/aboutprogram/

«ГРОМАДА ДЛЯ
ЛЮДИНИ: покращення
системи соціального захисту
та соціальних послуг»

- Підвищити ефективність
системи соцзахисту на місцях
- Підвищити обізнаність жителів
про доступні соціальні послуги та
сприяти їхньому залученню до
соціальної інтеграції у громаді
- Сприяти діджиталізації
соціальних послуг у громадах

Територіальні громади
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Згідно умов
програми

з липня 2021 року Детальніше тут:
по вересень 2023 https://www.facebook
року.
.com/1255476814602
51/posts/7823206424
49615/

