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Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС: «БЕЗПЕЧНА ТА ПРАВОСПРОМОЖНА ГРОМАДА»
Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»
Адресат: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації,
громадські об’єднання (в тому числі громадські організації
та спілки)
Тематика: посилити спроможність місцевих громад вирішувати проблеми
пов’язані з безпекою та доступом до правосуддя, планувати
свою діяльність у цих сферах, розвивати правове та безпечне
середовище на основі діалогу різних зацікавлених сторін, з
урахуванням потреб вразливих категорій населення
Терміни: 01.10.2019
Детальніше про умови:

https://www.irf.ua/contest/konkurs-bezpechna-tapravospromozhna-gromada/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС СЕРЕД ЕКСПЕРТІВ З УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ
Організатор: ГС «Центр розвитку інновацій»
Адресат: фахівці як з органів влади, так і неурядові
(незалежні) експерти:
аналітики-практики з місцевого розвитку (економіка, бюджетування,
просторове планування, партисипація тощо); експерти з аналізу
статистичних, геопросторових, відкритих та інших даних; експерти з біг
дата, машинного аналізу; бізнес-аналітики та ІТ-фахівці
Тематика: конкурс покликаний об’єднати та підтримати фахівців задля
розвитку ефективного управління на рівні громад/регіонів/країни
Терміни: 01.10.2019
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/competitions/54713/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ГРАНТ ДЛЯ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ

Організатор: Фонд громадянського суспільства Східного партнерства
за підтримки Європейського Союзу
Адресат: молодіжні центри, громадські організації

Тематика: активізувати молодь та запропонувати інструменти для впливу
молоді на прийняття рішень. Це може допомогти громадам
інтенсивніше розвиватися, підсилити вже діючі проекти та
навчити молодь відстоювати демократичні цінності.
Програма «Democracy Defenders in UA» стартує у вересні 2019
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ІСТОРІЙ НА ОСНОВІ
ВІДКРИТИХ ДАНИХ DATAUP
Організатор: Державне агентство з питань електронного урядування
України в партнерстві з проектом Фонду Євразія “Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS”,
за підтримки USAID i UK aid
Адресат: журналісти
Тематика: конкурс покликаний залучити представників українських ЗМІ
до використання відкритих державних даних задля підвищення
якості журналістських матеріалів, що розкривають факти
корупції в Україні
Терміни: 30.09.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/54430/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
МАЛІ ГРАНТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
Організатор: світова організація «International Alert»
Адресат: організації громадянського суспільства

Тематика: можливість отримати малі гранти на реалізацію ініціатив,
що сприяють згуртованості громади, на місцевому рівні, у
яких наслідки тривалого конфлікту призвели до напруженості
у відносинах між різними групами
Терміни:

10.09.2019

Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54380/bull/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ГРАНТИ ДЛЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
«ACTORS OF URBAN CHANGE»
Організатор: Програма «Actors of urban change» розроблена Stiftung
Robert Bosch у співпраці з MitOst eV
Адресат: команда з представників органів влади, комерційних структур,
громадськості тощо
Тематика: програма покликана сприяти міському розвитку. Кращі проекти
з міського розвитку отримають гранти у розмірі до 13 тисяч євро
Терміни: 21.09.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54527/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ДЛЯ МЕДІА «НАСИЛЬСТВО ТА МАРГІНАЛІЗОВАНІ
ЖІНКИ: ВИЗНАВАТИ, РОЗУМІТИ, ДОЛАТИ»
Організатор: Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус Україна»
спільно з міжнародним фондом «Відродження»
Адресат: автори, які опублікували матеріали з 1 січня 2019 року
по 15 вересня 2019 року
Тематика: актуалізувати тему насильства щодо маргіналізованих жінок
Терміни: 15.09.2019 18.00 год
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/53687/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ОГЛЯД ПАРТИЦИПАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ М18 «РАЗОМ МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ!»
Організатор: конкурс-огляд відбувається за підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини у партнерстві громадських
організацій: «Агенція розвитку освітньої політики» (Україна) та
«DRA» (Німеччина)
Адресат:

група з мінімум трьох учасників М18 (діти і молодь молодше 18р)

Тематика: підтримати партиципацію дітей і молоді молодше 18 років в Україні
Терміни:

20.09.2019 18.00 год

Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyadpartytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Адресат: органи місцевого самоврядування всіх рівнів

Тематика: відбір, відзначення та поширення кращих практик органів
місцевого самоврядування з соціально-економічного розвитку
регіонів та громад. Переможці Конкурсу отримають суспільне
визнання власного успіху, а також можливість обмінятися з
колегами досвідом впровадження інновацій, оцінити
ефективність своєї діяльності, поширити і вдосконалити
власні напрацювання
Терміни: 04.10.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-kraschi-praktyky-mistsevohosamovryaduvannya-2019-roku

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ВІДКРИТИЙ ПРИЙОМ НА ТРЕТІЙ НАБІР СЕРТИФІКАТНОЇ
ПРОГРАМИ «АНТИКОРУПЦІЙНІ СТУДІЇ»
Організатор: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
та Міждисциплінарний науково-освітній Центр протидії
корупції в Україні, що реалізується за підтримки Open
Society Foundations
Адресат: представники антикорупційних органів, активісти громадського
сектору, помічники народних депутатів, працівники органів
влади, журналісти, викладачі, які бажають підвищити
кваліфікацію у даній сфері, юристи приватних компаній,
а також студенти

Тематика: освітня програма, присвячена комплексному вивченню корупції
як соціально-правового явища та шляхів її запобігання
Терміни: 05.09.2019 року
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/53599/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС “КРАЩА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА 2018”
Організатор: Спілка «Громадські ініціативи України»
Адресат: громадські організації, ініціативні групи громадян, а також
просто окремі особи, які реалізували в своїй невеликій громаді
цікаву і корисну ініціативу

Тематика: підтримка громадської активності на місцевому рівні
Терміни: 30.09.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-krascha-hromadskainitsiatyva-2018-vstyhnit-rozpovisty-pro-svoyu-mistsevu-hromadsku-initsiatyvu

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ГРАНТІВ "ПРОТИДІЯ КАТУВАННЯМ – СИСТЕМНІ ТА
СТАБІЛЬНІ РІШЕННЯ"
Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»
Адресат: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації,
громадські об’єднання (зокрема, громадські організації
та спілки)

Тематика: підтримати формування сталих зв’язків між громадськими
організаціями та органами державної влади, спрямовані на
вироблення системних рішень, спрямованих на протидію
катуванням в Україні
Терміни: 10.09.2019 року 17:00 год.
Детальніше про умови:
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_grantiv_protidiya_katuvannyam_sistemni
_ta_stabilni_rishennya/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОБІТ
НА ТЕМУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Адресат: журналісти
Тематика: підвищити рівень обізнаності людей про реформу та
урізноманітнити мотиваційні ресурси для журналістів
регіонального рівня, що спонукатимуть до висвітлення
процесу децентралізації в Україні
Терміни: 30.09.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-zhurnalistskyh-robit-natemu-detsentralizatsiji-2

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ
Організатор: Програма Матра, започаткована Міністерством закордонних
справ Нідерландів
Адресат: організації громадянського суспільства
Тематика: програма допомагає зміцнювати організації громадянського
суспільства, демократію і верховенство закону

Терміни: 01.10.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54621/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ВПО ТА ПРЕДСТАВНИКІВ
УРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ
(ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні
Адресат: внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської
областей, а також Криму, що проживають у Чернігівській
області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років
Тематика: підтримка самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема
колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до
уразливих категорій населення
Детальніше про умови:

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44695/ та
http://www.iom.org.ua/ua/mom-nabyraye-uchasnykiv-novogo-proektu-zizmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho-finansuyetsya

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: http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ТРЕВЕЛ-ГРАНТІВ ДЛЯ ПРАВОЗАХИСНИЦЬ
Організатор: IREX Європа, громадська організація з Франції, та
національний партнер Український жіночий фонд
Адресат: молоді активістки-правозахисниці, віком від 18 до 30 років з
досвідом перебування у правозахисному русі не більше
2 років, які мають українське громадянство і наразі
проживають в Україні
Тематика: підтримка для подорожей, щоб забезпечити можливість участі
активісток у національних, регіональних та міжнародних
заходах, присвячених захисту прав жінок та дівчат. Ця
ініціатива триватиме 2 роки.
Детальніше про умови: https://www.uwf.org.ua/news/11417

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
ПРЕМІЯ «ЗЕМЛЯ ЖІНОК»

Організатор: Фонд Ів Роше під егідою Інституту Франції
Адресат: жінки
Тематика: конкурс дозволяє отримати фінансову підтримку зразковим
ініціативам, що реалізуються жінками для збереження
природи й довкілля. Нагорода «Земля жінок» призначена
для жінок, що реалізують проект із захисту навколишнього
середовища на некомерційних засадах або ж реалізують
соціальний бізнес. Це можуть бути проекти як
індивідуальні, так і подані від організацій.
Терміни: 12.09.2019
Детальніше про умови: https://www2.fundsforngos.org/women-and-gender/yves-rocherfoundations-land-of-women-award-is-now-open-for-nominations/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ЄВРОКОМІСІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ
СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні
Адресат: організації громадянського суспільства з Вірменії,
Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України
Тематика: конкурс направлений на створення пулу надійних
організацій, з якими Єврокомісія підпише спеціальні угоди
(Financial Framework Partnership Agreements) з метою
зміцнення співпраці й координації дій та ініціатив для
посилення ролі ОГС як суб'єктів управління у країнах
Східного сусідства ЄС.
Терміни: 05.09.2019
Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/konkurs-evrokomisistrategichni-partnerstva-dlya-rozvitku-spromozhnosti-organizatsijgromadyanskogo-suspilstva-kran-shidnogo-partnerstva/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
КОНКУРС ГРАНТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Організатор: ГО “Інститут розвитку регіональної преси” в рамках
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EU AntiCorruption Initiative).
Адресат: журналісти всіх видів ЗМІ з усіх областей України,
зацікавлені у проведенні якісних незалежних
антикорупційних розслідувань
Тематика: проведення міжрегіональних журналістських розслідувань
(лише для учасників Ресурсного центру для журналістіврозслідувачів). Розслідування можуть бути
мультимедійними.
Терміни: 01.11.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52698/

Грантові програми у сфері економіки та 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-vidstrategiyi-do-diyi

Грантові програми у сфері економіки та 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-merezhacentriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini

Грантові програми у сфері економіки та 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 виробничозбутовим мережам в агрохарчовій галузі
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-vramkah-pvzvt

Грантові програми у сфері економіки та 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-dlyapivdenno-shidnoyi-yevropy-efse?destination=programmes%3Fpage%3D1

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
(EUROPEAN ENTERRISE NETWORK, EEN)
Організатор: Європейська мережа підтримки підприємництва
Адресат: суб'єкти МСБ
Тематика: розширення інвестиційних та торговельних можливостей
українських підприємств
Детальніше про умови: https://ucci.org.ua/international-projects/ievropieis-ka-mieriezhapidpriiemstv-european-enterprise-network-een

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

Організатор: ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Адресат: малі та середні підприємства під керівництвом жінок
Тематика: допомога 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 жінкампідприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zhinky-ubiznesi?destination=programmes%3Fpage%3D1

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ПРОГРАМА USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА
УКРАЇНИ» ПРИЙМАЄ КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
та Уряд США
Адресат: бізнес-асоціації

Тематика: реалізація заходів з підвищення ефективності та прозорості
регулювання діяльності приватних підприємств, а також
підвищення прозорості та участі приватних підприємств у
державних закупівлях
Терміни: до 24.02.2020
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-keu-pryjmaje-kontseptsijihrantovyh-proektiv-vid-biznes-asotsiatsij-rpz-2019-002

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ГРАНТИ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Організатор: компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», Програма USAID
«Конкурентоспроможна економіка України»
Адресат: малі та середні підприємства

Тематика: впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів
для малих та середніх підприємств, що працюють в Україні
в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме:
низький рівень інвестування; невеликі обсяги продажів
(на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки
та клієнтська база
Терміни: 29.02.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/52508/

Грантові програми у сфері економіки та підприємництва
ЗМІЦНЕННЯ АУДИТУ ТА ЗВІТНОСТІ У КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА (STAREP)
Організатор: ЄС та Світовий банк
Адресат: директивні органи, фахівці бухгалтерської справи, науковці,
регулятори, місцеві бізнес-лідери
Тематика: Проект STAREP спрямований на надання допомоги
країнам-учасницям у вдосконаленні систем корпоративної
фінансової звітності та підвищення спроможності місцевих
установ ефективно впроваджувати ці системи.
Детальніше про умови: http://www.eu4business.eu/uk/programme/zmicnennya-audytuta-zvitnosti-u-krayinah-shidnogo-partnerstva-starep

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ
НА ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ
Організатор: Фонд підтримки винаходів Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Адресат: фізичні особи та суб'єкти господарювання
Тематика: допомога винахідникам реалізувати свої винаходи, розробки,
корисні моделі, які потім ляжуть в основу бізнес-моделі для
втілення на практиці
Терміни: 30.09.2019
Детальніше про умови: https://www.sfii.gov.ua/uk/submit-invention/

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
МІНІ-ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ
В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ MEET AND CODE
Організатор: Ініціатива Meet and Code за фінансування SAP
Адресат: неурядові організації (НУО)

Тематика: можливість подати заявку та отримати грант на організацію
подій, присвячених програмуванню/новітнім технологіям. За умовами
програми ці заходи необхідно провести впродовж Тижня кодування ЄС,
що триватиме з 5 по 20 жовтня 2019 року
Терміни: 08.09.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/53403/

Грантові програми у сфері науки, інновацій, ІТ-технологій
ПРОГРАМА «EXPO LIVE»
Організатор: Всесвітня виставка «Експо – 2020»
Адресат: підприємства будь-якої форми власності, наукові установи,
урядові та неурядові організації та ін.
Тематика: фінансування інноваційних рішень і винаходів, які поліпшують
якість життя і мають суспільну цінність. Програма «Expo Live»
передбачає надання грантового фінансування переможцям
конкурсів у розмірі до 100 тис. дол. США для розвитку та
підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і
перспективних початківців з усього світу.
Терміни: 15.09.2019

Детальніше про умови: https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/expo-live/iigp

Грантові програми у сфері енергоефективності
ГРАНТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ОСББ НА
УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ
Організатор: Східноєвропейський фонд енергоефективності та
довкілля E5P

Адресат: українські ОСББ
Тематика: можливість отримання кредиту на утеплення будинку і
отримання 40% компенсації при поверненні кредиту

Терміни: протягом року
Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/45754/
та http://www.iqenergy.org.ua/

Грантові програми у сфері енергоефективності
ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД
Організатор: Міністерство закордонних справ Фінляндії,
управляється НЕФКО
Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для
стимулювання співпраці двох країн у сферах
енергоефективності та відновлюваної енергетики
Детальніше про умови: http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund

Грантові програми у сфері енергоефективності
ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: неурядові організації, державні установи
Тематика: грант може надаватись неприбутковим організаціям, які
проводять навчання для вразливих груп населення, жінок, ветеранів АТО
та молоді для удосконалення навичок з встановлення та/або
обслуговування обладнання, що використовується у секторі
відновлюваної енергетики.
В рамках грантів може забезпечуватись підтримка заходів щодо перевірки
концепцій для технологій відновлюваної енергії або прискорення
придбання засобів, які можуть сприяти широкомасштабному
використанню відновлюваної енергії
Терміни: 30.04.2020
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54988/

Грантові програми у сфері екології
CIRCULAR ECONOMY HACKATHON 2019
Організатор: громадська організація ReThink
Адресат: аспіранти та науковці, студенти та старшокласники, стартапи та молоді підприємці, ІТ-розробники
Тематика: підштовхнути розвиток інноваційних рішень за принципами
кругової економіки; створити продукти та сервіси, що
сповільнять утворення нових відходів та зменшать
використання викопних ресурсів; утворити симбіоз молодих
українських винахідників та відповідального бізнесу
Терміни: 20.09.2019
Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/circular-economyhackathon-2019/

Грантові програми у сфері культури та туризму
КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА У КРАУДФАНДИНГОВІЙ
ІНІЦІАТИВІ «КУЛЬТУРА.СПІЛЬНОТА»
Організатор: Міжнародний фонд «Відродження»
Адресат: громадські організації
Тематика: можливість отримати додаткову суму коштів від Фонду,
заявлену на краудфандингу, але не більше 150 тисяч гривень
Терміни: 02.09.2019 та 15.10.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/50743/

Грантові програми у сфері культури та туризму
КОНКУРС СЕРЕД МОЛОДІ НА СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ТЕАТРУ
Організатор: Project «W» – Veterans, Volunteers and William
Адресат: молодь віком 15-17 років

Тематика: розвиток соціального мистецтва через підтримку соціально
активної молоді, зокрема, підлітків, які займаються театральним
мистецтвом через конкурс проектів соціальної вистави за для
її реалізації
Терміни: 30.09.2019
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/competitions/54567/

Грантові програми у сфері культури та туризму
КОНКУРС ОПОВІДАНЬ «OPEN WORLD»

Організатор: літературна студія «Орфей»
Адресат: українські письменники віком 18 р. та старші
Тематика: популяризація української культури через художню літературу.
На конкурс приймаються прозові твори українською мовою, які
раніше не публікувалися і не були представлені загалу у будь –
якому форматі: в інтернеті, у вигляді аудіокниг, паперових книг
або PDF-файлів. Кожні два роки буде опублікована збірка
творів переможців
Терміни: 01.11.2019
Детальніше про умови: https://litcentr.in.ua/news/2019-11-01-10466

Грантові програми у сфері культури та туризму
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПОЕЗІЇ 2019
Організатор: Суспільство поезії
Адресат: конкурс відкритий для всіх у віці 17 років і старше
Тематика: національний конкурс поезії, один з найбільших в світі
конкурсів віршів, раніше неопублікованих довжиною до
40 рядків. Заявки не повинні публікуватися, публікуватися
самостійно, публікуватися на веб-сайті, транслюватися або
показуватися серед переможців другого конкурсу до
31 березня 2020 року
Терміни: 31.10.2019

Детальніше про умови:
2019/

http://www.mladiinfo.eu/2019/06/20/national-poetry-competition-

Грантові програми у сфері культури та туризму
КОНКУРС СЦЕНАРІЇВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
Організатор: громадська організація «Ера Справжніх»
Адресат: всі бажаючі, незалежно від статі, віку, фаху та національності
Тематика: пріоритетні тематичні напрямки: безпека на дорозі, гендерна
рівність, захист інтересів ВПО (сценарії з іншими тематиками також
приймаються до розгляду)
Терміни: 15.09.2019
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/competitions/54592/

Грантові програми у сфері культури та туризму
КОНКУРСУ СОЦІАЛЬНОГО ПОСТЕРУ ТА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ART OF SECURITY AWARDS
Організатор: НГО “Центр Субкультурних ініціатив “Урбан Х” (Gwara Media)
та інформаційний центр НАТО в Україні
Адресат: всі охочі громадяни України віком від 13 до 35 років
Тематика: привернути увагу суспільства до наявних проблем безпеки під
час демократичних та економічних реформ, розвивати громадянський
діалог за допомогою соціального постеру та публічного мистецтва,
виявлення невідомих до сьогодні соціальних проблем та формування
свідомого відношення до неочевидних небезпек
Терміни: 15.09.2019 до 23:59
Детальніше про умови: https://artofsecurity.gwaramedia.com.ua/

Грантові програми у сфері охорони здоров' я
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
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf

та

Грантові програми у сфері освіти, стажування
PROMETHEUS ВІДКРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЮ НА ГАРВАРДСЬКИЙ
ОНЛАЙН-КУРС З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ
Організатор: Фонд BrainBasket
Адресат: курс розрахований як на новачків, так і на тих слухачів,
які вже мають невеликий стартовий досвід в програмуванні
Тематика: можливість отримати сучасні знання з програмування
Терміни: всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат
доступні постійно
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ГРАНТ НА НАВЧАННЯ ПО ПРОГРАМІ UKRAINIAN MBA
Організатор: бізнес-школа "Міжнародний інститут бізнесу"
Адресат: усі бажаючі навчатися на програмі UKRAINIAN MBA
Тематика: можливість слухачам пройти навчання, яке відповідає кращим
вітчизняним та міжнародним стандартам бізнес-освіти та
отримати освітній грант ім. Олександра Савченка. Гранти не
видаються в грошовій формі, а являють собою сертифікати
на навчання
Терміни: 05.09.2019
Детальніше про умови:
programi-ukrainian-mba/

https://biggggidea.com/opportunities/grant-na-navchannya-na-

Грантові програми у сфері освіти, стажування
МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ ВИДАВЦІВ
БРИТАНСЬКОЇ РАДИ
Організатор: Британська Рада в Україні
Адресат: українські видавці
Тематика: покращити зв’язки між українськими та міжнародними
фахівцями видавничої справи. Після закінчення програми
обміну її стипендіати зможуть взяти участь у конкурсі на
отримання грантів на діяльність із професійного розвитку
розміром до 3000 фунтів кожен
Терміни: 06.09.2019
Детальніше про умови:

https://biggggidea.com/opportunities/mizhnarodna-programaobminu-dlya-vidavtsiv-britansko-radi/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ПРОЕКТ «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ»
Організатор: Міністерство закордонних справ Норвегії.
Університет-партнер - Чернігівський національний технологічний
університет
Адресат: 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
проекті. Також учасниками проекту можуть бути військовослужбовці, що
підлягають звільненню у поточному році. Участь в проекті можуть брати
дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців
Тематика: перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців
та членів їхніх сімей в Україні
Детальніше про умови:

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТАЖУВАННЯ В КАНАДІ
Організатор: Канадська урядова програма науково-дослідницьких
стажувань студентів Mitacs Globalink Research Internship
Адресат: студенти 3 курсу університетів

Тематика: можливість взяти участь в 12-тижневому дослідницькому
стажуванні в університетах Канади, під керівництвом
канадських викладачів, з різних наукових дисциплін: від
інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і
соціальних наук
Терміни: 18.09.2019
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/54869/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ОСВІТНЯ ДЕСЯТИДЕННА ПОЇЗДКА В ІЗРАЇЛЬ «ТАГЛИТ»
Організатор: Єврейський студентський культурний центр «Гілель»
Адресат: люди у віці від 18 до 26 років, у яких є єврейське коріння
Тематика: можливість безкоштовно один раз в житті побувати в Ізраїлі.
Протягом десяти днів екскурсій ви знайомитеся з
країною, це зустрічі зі своїми однолітками з усього світу,
унікальна можливість побачити багатогранне життя сучасного
Ізраїлю. Учасників проекту супроводжують досвідчені
керівники груп та екскурсоводи
Терміни: протягом року
Детальніше про умови:
dnevnaya-poezdka-v-izrail-taglit/

https://biggggidea.com/opportunities/obrazovatelnaya-10-ti-

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ У США
Організатор: Освітня агенція StudentLand TM
Адресат: спортсмени, віком від 16 до 27 років, які мають підтвердження
спортивних досягнень та володіють достатнім рівнем англійської
Тематика: можливість отримати стипендію, яка 100% покриває витрати на
навчання, проживання та тренування; можливість отримати
диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою
спеціальністю; легально залишитися у США після закінчення
вишу

Терміни: спортивна стипендіальна програма діє протягом усього року,
тому подаватися на програму можна в будь-який час
Детальніше про умови: http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ОСВІТНІ ГРАНТИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ НЕКОМЕРЦІЙНОГО СЕКТОРУ
Організатор: бізнес-школа "Міжнародний інститут бізнесу"
Адресат: фахівці некомерційного сектору
Тематика: можливість отримати іменні гранти від ректора Міжнародного
інституту бізнесу О.В.Савченка, які допоможуть оплатити
навчання на програмі MBA in Public Sector.
Гранти призначені тільки для покриття частини вартості
навчання та не видаються грошима
Терміни: 19.09.2019 року
Детальніше про умови:
nekomertsijnogo-sektoru/

https://biggggidea.com/opportunities/osvitni-granti-dlya-fahivtsiv-

Грантові програми у сфері освіти, стажування
УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВЦЯМ ПРОПОНУЮТЬ ОТРИМАТИ
ЄВРОПЕЙСЬКУ СТИПЕНДІЮ
Організатор: європейська програма досліджень «Дії Марії-СклодовськоїКюрі (ДМСК)», яка фінансується Європейським Союзом
Адресат: українські науковці, які мають ступінь доктора наук або 4 роки
досвіду науково-дослідницької роботи (на умовах повної
зайнятості)
Тематика: проект створений для підтримки науковців та розвитку їх
науково-дослідницької діяльності. А також можливість
отримати стипендію, яка покриватиме витрати на реалізацію
проектів, проживання, робочі поїздки та супутні видатки
Терміни: 11.09.2019
Детальніше про умови: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayinskim-naukovcyam-proponuyutotrimati-yevropejsku-stipendiyu-na-rozvitok-doslidzhennya-podatisya-mozhna-do11-veresnya

Грантові програми у сфері освіти, стажування
КОНКУРС «КРАЩИЙ STEM-УРОК»

Організатор: CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ»,
Фонд ООН у галузі народонаселення спільно з
Міністерством освіти і науки України
Адресат: вчителі державних закладів загальної середньої, позашкільної,
спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти
Тематика: допомога вчителям популяризувати ідеї STEM-освіти та
мотивувати дівчат на рівні з хлопцями до вивчення STEMпредметів
Терміни: 23.09.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=vchyteli-z-usijeji-ukrajinypozmahayutsya-za-rozrobku-kraschoho-stem-uroku

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА РЕЙГАНА – ФАСЕЛЛА

Організатор: Національний фонд демократії (NED)
Адресат: активісти демократії, журналісти, лідери громадянського
суспільства, вчені

Тематика: можливість п’ятимісячного стажування у резиденції NED, щоб
провести незалежне дослідження демократії в конкретній країні
або регіоні. Програма пропонує п’ятимісячні стипендії для
фахівців, що працюють у сфері поліпшення стратегій і методів
побудови демократії за кордоном і проведення оригінальних
досліджень
Терміни: до 01.10.2019
Детальніше про умови: https://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellowsprogram/applying-for-a-fellowship/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА "GAUDE POLONIA"

Організатор: Національний центр культури у Варшаві
Адресат: молоді митці і перекладачі польської літератури
Тематика: можливість отримати піврічну стипендію у Польщі.
Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до
31 липня 2020 року. Від кандидатів вимагається володіння
польською мовою, щонайменше на початковому рівні
Терміни:

15.10.2019

Детальніше про умови:
https://kijow.msz.gov.pl/uk/wspolpraca_dwustronna/stypen_konkur/0_________
_______________________________________________________________
____________gaude_polonia_

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ВІДКРИТА БАЗА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ МЕДИКІВ
Організатор: ГО "M-Gate"
Адресат:

медики всіх спеціальностей

Тематика:

M-gate.org - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та
інших навчальних програм для медиків всіх спеціальностей.
Зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж
700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні та доступні для
українців. База щоденно оновлюється, додаючи нові
можливості та корисну для медиків інформацію.
Також є можливості для навчання медиків в Україні та за
кордоном

Терміни: постійно
Детальніше про умови:
stazhuvan-dlya-medikiv/

https://biggggidea.com/opportunities/m-gateorg-vidkrita-bazaта
https://www.m-gate.org/ua/search

Грантові програми у сфері освіти, стажування
ТРЕТІЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАЙКРАЩИХ
ПРОЕКТІВ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ
Організатор: Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих»,
Представництво Німецької асоціації народних університетів DVV
International в Україні

Адресат: провайдери освіти дорослих в Україні, у тому числі всі
зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють у сфері
освіти дорослих
Тематика: сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих в Україні;
стимулювання професійної взаємодії провайдерів освіти дорослих;
об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення досвіду і
поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на
формування суспільства, що навчається впродовж життя

Терміни: до 01.11.2019
Детальніше про умови: https://www.prostir.ua/?grants=tretij-zahalnoukrajinskyj-konkursnajkraschyh-proektiv-v-osviti-doroslyh

Грантові програми у сфері освіти, стажування
СТИПЕНДІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ CANACTIONS SCHOOL
«CREATING HOMES FOR TOMORROW»
Організатор: Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT
I UP) за підтримки Федерального міністерства закордонних
справ Німеччини

Адресат: громадяни України
Тематика: можливість отримати стипендію на участь в освітній
програмі CANactions School «Creating Homes for Tomorrow»,
яка покриває 75% вартості навчання
Терміни: 02.09.2019 (23:59 CET)
Детальніше про умови: https://gurt.org.ua/news/grants/54532/
http://eng.canactions.com/2019_aplication_form

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 2020 року

Детальніше про умови: https://worldwidestudies.org/

Постійнодіючі грантові програми
ФОНД КЛИЧКО

Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко
Адресат: діти шкільного віку, їх батьки, тренери, персонал дитячоюнацьких 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://www.klitschkofoundation.org/projects/

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

Постійнодіючі грантові програми
ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»
Організатор: ЄС
Адресат: українські організації у 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/creativeeurope/about-creative-europe

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
До 26.09.2019 є можливість прийняти участь у конкурсі «Місії соціальної економіки»
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economy-missions
До 05.09.2019 є можливість прийняти участь у конкурсі «Підтримка побудови спільноти навколо
проблеми жіночого підприємництва - Управління та запуск платформи Wegate»
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-wegate-2018-5-01-encouraging-community-buildingwomen-entrepreneurship
До 24.10.2019 є можливість прийняти участь у конкурсі «Сталий розвиток туризму»
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourismdevelopment
Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Постійнодіючі грантові програми
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/defaultgroup&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/defaultgroup&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/defaultgroup&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/defaultgroup&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/defaultgroup&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/defaultgroup&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/defaultgroup&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

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

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

Постійнодіючі грантові програми
ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
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/

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, 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/democracygrants-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.ses-bonn.de/ru/o-nas.html та

www.dzentrum.com.ua

Постійнодіючі грантові програми
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Організатор: ЄС
Адресат: - підприємці-початківці (стаж ведення господарської діяльності до
3-х років або громадяни, які планують розпочати власний бізнес);
- заклади вищої освіти.
Тематика: - можливість поїхати на стажування до однієї з країн ЄС з метою
отримання досвіду ведення бізнесу;
- можливість закладам вдосконалити навички управління
міжнародними проектами, покращити організаційний потенціал, відкрити
нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному,
так і на індивідуальному рівнях для свого закладу та студентів, викладачів і
працівників, модернізувати освітні програми, запровадити нові методики
викладання і навчання, запровадити дисципліни англійською та іншими
іноземними мовам і т.д.
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://chamber.cn.ua/ru/services/land

та
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
та http://erasmusplus.org.ua/

Постійнодіючі грантові програми
ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ
ДЛЯ ЖІНОК»
Організатор: Глобальний фонд для жінок
Адресат: жіночі об`єднання, чия діяльність спрямована на поліпшення
становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США
Тематика: Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на
загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/

