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ВСТУП 

Гранти – це сукупність фінансових засобів, які безповоротно надаються визначеним 

некомерційним установам або ж фізичним особам для реалізації соціального проекту, 
благодійної програми, проведення наукових досліджень, навчання або ж підвищення 
кваліфіакації та інших суспільно корисних цілей з обов'язковим етапом звітування щодо 
їх використання на визначені цілі. Важливою умовою реалізації грантових коштів є не 
лише потреба в розумінні специфіки певної проблеми, але і запропоновані варіанти її 
перспективного вирішення, очікувані результати та обґрунтування потреби в коштах.  
 
Гранти є найпоширенішим інструментом фінансування проектів через донорські 
організації. Грантова допомога надається за результатами спеціалізованих грантових 
програм-конкурсів, що за процедурою оголошуються для неприбуткових організацій, 
вході яких заявники повинні пройти декілька етапів складної процедури подання заявки 
щодо отримання гранту. Лише за умови перемоги в конкурсі -  заявник може отримати 
пропоновану допомогу. Грантові програми поділяють на відкриті (до участі у конкурсі 
допускаються всі заявники, які відповідають чітким вимогам організації-донора, або ж 
закритими (коли допуск до конкурсу мають лише ті учасники, які відповідають певним 
особливим умовам в залежності від гранту). 
 
Отримання грантової допомоги дозволяє зосередити в процесі виконання проекту 
достатньо велику суму коштів для його реалізації. При цьому, за умови успішного 
налагодження продуктивної взаємодії з грантодавцями, виникає основа до 
продовження співпраці через їхню схильність до продовження фінансування інших 
ваших проектів або ж проектів вашої організації. 
 
Будь-який фонд при оголошенні конкурсу має свої чітко встановлені пріоритети до 
реалізації, які в ході процесу можуть довільно змінюватись. Подібним чином 
здійснюється коригування часу на прийняття рішення щодо кінцевого реципієнта коштів. 
Грантові ресурси можуть надходити до отримувача як поетапно, так і повною сумою, в 
залежності від умов гранту. Так само у багатьох ситуаціях умовами гранту не 
передбачено покриття кінцевих експлуатаційних або ж накладних витрат. 
 
Кошти, що було одержано у формі гранту, мають бути реалізовані та безпосередньо 
зосереджені на виконання передбачених цілей запропонованого проекту. Не варто 
забувати, що витрата фінансів потребує вкрай грунтовної і детальної звітності, оскільки 
якщо звіт виглядатиме непереконливим, або ж непрофесійним, отримувача коштів 
можуть запідозрити у нецільовому використанні грантової підтримки, сповістивши про 

даний факт правоохоронні органи.  



РОЗВИТОК 

ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 

БІЗНЕС 

КУЛЬТУРА 

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ 

  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  



 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/4wrzd6k  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

 до 500 тис. євро 

Можливі учасники: 

22.08.2019 

Дедлайн: 
  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейська Рамка Підприємницьких компетенцій (EntreComp) – одна з 8 

компетенцій, визначена Європейським Союзом в межах концепції 

«Навчання протягом життя», і визначає перелік компетенцій та умінь, що 

становлять суть «підприємливості». 

Конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні навчальні 

продукти, шляхом створення та розвитку партнерств на національному, 

регіональному та локальному рівнях; підтримки політики розвитку 

підприємництва; підтримки інноваційних навчальних рішень. 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 500 000 євро. 

Покриття бюджету грантового конкурсу: 90 % – Єврокомісія, 10 % – 

члени консорціуму. 

Строк фінансування та дії гранту: 01.02.2020 – 31.01.2023. 

Подавачами можуть бути: органи влади, відповідальні за політику розвитку 

підприємництва та освіти; відповідні державні організації; 

навчальні заклади; бізнес-асоціації; центри підтримки бізнесу; заклади 

вищої освіти; інші типи організацій приватної та державної форм власності. 

Органи влади, державні організації, навчальні-заклади інші 

юридичні організації, бізнес-асоціації  

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС З РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У 

ПРОГРАМІ COSME 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/4wrzd6k
https://cutt.ly/4wrzd6k


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Конкурс спрямований на створення «Європейського співтовариства жіночого 

підприємництва з обміну досвідом» та залучення великої кількості 

зацікавлених сторін, які активно підтримують жінок-підприємців, шляхом 

організації зустрічей або заходів, організації «навчальних семінарів для 

рівних», комунікаційної діяльності, діяльності у сфері розвитку громад для 

жінок-підприємців на європейському рівні, заходів з управління проектами, 

необхідних для координації з EASME, управління та впровадження 

діяльності електронної платформи Wegate, яка буде використовуватися як 

загальний онлайн-інструмент. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/wweP3sl  

КОНКУРС В РАМКАХ ПРОГРАМИ 

COSME З ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 

ЖІНОЧОГО ПІДПРИЖМНИЦТВА 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Заявники – юридичні або фізичні особи, які утворюють 

міжнародний консорціум 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

850 тис. євро 05.09.2019 

  
Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/wweP3sl
https://cutt.ly/wweP3sl


  
  
  
  

 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4 

МІНІ-ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАХОДІВ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ В 

РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ MEET AND CODE 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

08.09.2019 

Дедлайн: 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Кожна неурядова організація має можливість подати заявку та отримати 

грант на організацію подій, присвячених програмуванню/новітнім 

технологіям. Ці заходи необхідно провести впродовж Тижня кодування 

ЄС, що триватиме з 5 по 20 жовтня 2019 року. 

Всім аплікантам перед поданням заявки потрібно зареєструватися на 

порталі TechSoup Україна.  
 

Критерії відбору поданих заявок: 

• кожна подія має стосуватися теми технологій і кодування. Незалежно 

від формату – хакатон, семінар, лекція, кінопоказ, конкурс, ніч 

кодування, курси робототехніки – подія має зосереджуватися на 

програмуванні 

• кожну подію мусить відвідати щонайменше 20* дітей та/або молодих 

людей віком від 8 до 24 років (*верхня межа відсутня) 

• заходи в рамках ініціативи Meet and Code, повинні бути безкоштовними 

для учасників 

Неурядові організації 

до 500 євро 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
Вісник_серпень.pptx
Вісник_серпень.pptx
Вісник_серпень.pptx


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://gurt.org.ua/news/grants/54380/  

МАЛІ ГРАНТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ 

ІНІЦІАТИВ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

10.09.2019  

Можливі учасники: 

Громадські організації та благодійні фонди 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

«International Alert» має на меті надання малих грантів на реалізацію 

ініціатив, що сприяють згуртованості громади на місцевому рівні, у яких 

наслідки тривалого конфлікту призвели до напруженості у відносинах між 

різними групами. Проект надає підтримку організаціям громадського 

суспільства та місцевим органам влади щодо розвитку метедологічних 

навичок (аналіз, діалог, адвокація) та технічних компетенцій для 

ефективного роз’язання конкретних питань, що визначаються в результаті 

їхнього власного аналізу. В рамках проекту громадські організації 

співпрацюватимуть із місцевим, обласним та національним органами влади 

та представниками ЗМІ для спільного визначення проблем та напрацювання 

їх рішень. 

Цей запит призначений для громадських організацій та благодійних фондів, 

що працюють на рівні громади\області, загальною метою яких є сприяння 

згуртованності громади та запобігання напрузі в громаді через забезпечення 

інклюзивності при прийняті стратегічних рішень, щодо розвитку громади. 

 

не визначено 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/54380/
https://gurt.org.ua/news/grants/54380/


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://form.jotformeu.com/91554683843366 

ГРАНТИ ДЛЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В 

РАМКАХ ПРОГРАМИ «ACTORS OF 

URBAN CHANGE» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

13 000 євро 

Дедлайн: 

21.09.2019  

Можливі учасники: 
 

Громадяни 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Програма «Actors of Urban Change» покликана сприяти міському розвитку та 

підтримуе кращі проекти з міського розвитку.  

В рамках проекту можливо направити заяву щодо вирішення поточних 

викликів або потреб, пов’язаних із стійким міським розвитком в місті чи 

мікрорайоні, зокрема щодо: доступного житла, енергоефективності та змін 

клімату, сталої мобільності та транспорту, соціального та культурного 

різноманіття, економічного розвитку, здоров’я та харчування тощо. Вибрані 

команди отримують до 13 000 євро в грантах, включаючи: гранти на 

реалізацію проекту заявників на суму до 6000 євро; грантові можливості на 

експертну підтримку та консультації до 4 000 євро; гранти на подорожі на 

навчання в інших містах у своїй мережі до 3 000 євро 

Критерії придатності: робота в некомерційному, приватному чи 

державному секторах; заявка приймається від команди подавачів; 

можливість відвідувати чотири засідання міжнародної мережі (тривалістю 3-

4 дні кожна) протягом 18 місяців; володіння англійською мовою. 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://form.jotformeu.com/91554683843366


  
  
  
  

 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/ywoZPsz  

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕФОРМ 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

01.10.2019 

Дедлайн: 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Пріоритетні напрями програми 

• посилення становища організацій громадянського суспільства в 

Україні, 

• посилення верховенства права з акцентом на боротьбі з корупцією, 

• надання підтримки імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та 

Україною, 

• підтримка уряду для вдосконалення ключових реформ, 

• розробка програм громадянської освіти та участі молоді. 

 

Критерії придатності для організацій - кандидатів 

• будьте зареєстровані відповідно до законодавства України, 

• мати адекватний досвід, перевірену здатність управління та досвід у 

вибраних пріоритетних сферах, 

• бути в експлуатації принаймні один рік. 
 

Зареєстровані громадські організації 

від 2,5 до 4,5 млн грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/ywoZPsz
https://cutt.ly/ywoZPsz


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/Swo9Skl  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

500 євро 

Можливі учасники: 

25.10.2019 

Дедлайн: 
  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Проект «Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань 

шляхом залучення громадськості на місцевому рівні WikiInvestigation, який 

реалізує Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) за фінансової підтримки 

Європейського Союзу, оголошує другу хвилю конкурсу на проведення 

антикорупційних розслідувань. 

Головна мета конкурсу: провести розслідування корупційних 

правопорушень через платформу краудсорсингових розслідувань 

.WikiInvestigation. 

Автор розслідування повинен не просто описати корупційну схему, але й 

довести її за допомогою зібраних документів та допомоги крауду – 

громадських детективів, які отримуватимуть завдання для виконання від 

професіонала через платформу. На основі розслідування автор повинен 

написати заяву про вчинення правопорушення до відповідних 

антикорупційних органів. 

Громадяни 

ДРУГА ХВИЛЯ ГРАНТІВ ВІД 

WikiInvestigation 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/Swo9Skl
https://cutt.ly/Swo9Skl


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у межах 

декількох проектів: 

«Платформа розвитку громадянського суспільства», який впроваджується 

завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

Програма підтримки організаційного розвитку для організацій-

хабів громадянського суспільства, яка впроваджується за підтримки 

Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», яка 

фінансується  Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

здійснюється Пакт Інк. в Україні; 

Програма підтримки організаційного розвитку для організацій-

партнерів Програми сприяння громадській активності «Долучайся!». 

За усіма проектами розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається 

щомісяця. Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можна 

дізнатись на сайті ІСАР Єднання. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/u3SR8H  

ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Зареєстровані громадські та благодійні організації/фонди, які 

мають статус неприбуткових; ініціативні групи громадян, які 

обґрунтують потребу в організаційному розвитку 

Граничний обсяг гранту: 
Щомісячно не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
https://goo.gl/u3SR8H


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Мета надання грантів: підтримка людей з обмеженими можливостями, захист 

їх прав та свобод, права на самостійне життя і економічну самодостатність. 

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими 

можливостями, а також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями 

жінок з інвалідністю. 

Подання проектних пропозицій проходить у два етапи:  

1. Подача ідеї.  

2. У разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма 

проектної пропозиції. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.abilis.fi  

THE ABILIS FOUNDATION 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації, керівні органи яких складаються з людей з 

обмеженими можливостями 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий від 500 до 10 000 євро  

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.abilis.fi/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Глобальний фонд для дітей надає підтримку організаціям по всьому світу, 

щоб допомогти дітям та молоді реалізовувати потенціал та свої права. 

Мета конкурсу - підтримка інноваційних місцевих організацій, що працюють з 

вразливими групами дітей. 

Сфери діяльності, які підтримуються: жертви торгівлі дітьми; діти-біженці; 

дитяча робоча сила; молодь та підлітки (вразливі групи); професійно-

технічна і початкова освіта; ВІЛ/СНІД; інваліди.  

Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному 

сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду заповнюється 

аплікаційна форма для детального опису проекту.  

Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року. Мова подачі 

заявок – англійська. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.globalfundforchildren.org/ 

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД. 

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.globalfundforchildren.org/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
FASEP «Дослідження» – фінансування надається для проведення техніко-економічного 

обґрунтування (ТЕО) або технічної допомоги. 

Проекти, що можуть фінансуватися: проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, 

що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі 

підприємства (виробники обладнання, інженери, розробники, тощо). 

Сектори: громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, аеропорти), охорона 

навколишнього середовища (питна вода, очищення каналізаційних відходів, управління 

водними ресурсами, твердими відходами, проекти, передбачені Кіотським протоколом), 

енергетика (зокрема, відновлювана енергетика та підвищення енергоефективності), 

охорона здоров’я, агропромисловість та іригація. 

Принципи фінансування: на реалізацію проектів може залучатися додаткове 

фінансування від міжнародних та регіональних фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ, 

ЄБРР, інші) та за умови координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування 

можуть також долучатися місцеві підприємства та/або бенефіціар. 

Обов’язкова умова – 85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають становити послуги 

французьких підприємств (інженерні бюро, бюро досліджень, тощо). 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/MfrQcy      https://goo.gl/BDzQZn  

ФОНД FASEP – «ДОСЛІДЖЕННЯ» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, 

технічні агенції) 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий від 150 до 600 тис. євро 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/MfrQcy
https://goo.gl/MfrQcy
https://goo.gl/BDzQZn


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський фонд демократії (ЄФД) виділяє гранти на підтримку груп та 

активістів, які виступають за проведення демократичних змін.  

ЄФД є спільною ініціативою європейських країн та інституту ЄС, яка 

побудована на досвіді перехідного періоду країн ЄС. Діяльність Фонду 

керується Радою керуючих і Виконавчим комітетом, що складається з 

фахівців громадянського суспільства щодо підтримки демократії, а також 

представників ЄС та європейських держав. 

В першу чергу ЄФД прагне надати підтримку групам та активістам, на яких не 

поширюється підтримка існуючих інструментів ЄС або інших програм, тобто 

нових або незареєстрованих організацій, неформальних платформ, груп 

молоді або ж окремих осіб.  

Діяльність, що підтримується ЄФД, повинна додержуватись принципам 

ненасильства, а також міжнародним стандартам дотримання прав людини. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/kzLR8V  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЕМОКРАТІЇ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадяни та групи громадян 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/kzLR8V


  
  
  
  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 



Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/XwoMxbS  

USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»:  

Грант на підтримку українських 

виробників меблів 

  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

31.08.2019  
  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

Можливі учасники: 
Прибуткові та неприбуткові неурядові організації 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», яка 

реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає заявки від 

виробників меблів на підтримку розширення потужностей їхнього бізнесу, 

яке вимірюватиметься збільшенням обсягів збуту, інвестицій, 

постійних робочих місць, а також зростанням експорту. 

Через надання грантів програма КЕУ планує надати підтримку приватним 

фірмам-виробникам меблів у наступних сферах: ресурси для закупівлі 

нового обладнання та/або технологій; фінансова підтримка для створення/ 

розробки нових продуктів, процесів або послуг; та ресурси, необхідні для 

встановлення / досягнення стандартів, тестування або інших аспектів 

системи контролю якості, необхідні для відповідності стандартам якості 

товару або послуги (наприклад, стандарти закордонних покупців). 

від 75 тис. до 250  

тис. дол. США 

https://cutt.ly/XwoMxbS
https://cutt.ly/XwoMxbS


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/3weZck7  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 
 

28.09.2019 

Можливі учасники: 

Сільськогосподарчі кооперативи  

ГРАНТ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Проект агентства США з міжнародного розвитку  (USAID) «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк», запрошує сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 

подавати заявки на одержання гранту спрямованого на покращення умов праці 

жінок, зменшення їх ручної праці при утриманні молочних корів, підвищення 

якості молока та збільшення доходів сільських сімей. 

Конкретні цілі діяльності: 

• запровадити сучасні технології утримання та доїння молочних корів, які 

забезпечують зменшення ручної праці жінок та підвищення економічної 

ефективності молочних ферм; 

• підвищити конкурентоспроможність кооперативу на ринку молочної 

сировини; 

• збільшити дохід членів кооперативу, насамперед жінок завдяки підвищенню 

якості молока. 

300 тис. грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/3weZck7
https://cutt.ly/3weZck7


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Для вирішення зазначеного питання Грантова програма Business Community 

School пропонує річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у 

формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з 

ведення бізнесу. 

Щоб отримати доступ до цієї програми, необхідно заповнити анкету «Індекс 

Малого Бізнесу України». В анкеті 26 запитань, які допоможуть фахівцям 

підібрати найкращу програму розвитку для конкретного бізнесу. 

Проект реалізовують Business Community School та Ресурсним Центром 

Бізнесу в рамках Програми «Індекс МСБ України 2018». 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/teoS26  

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД 

ПІДПРИЄМСТВА ВІД BUSINESS 

COMMUNITY SCHOOL 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

2019 рік  
  
  
  
  

Підприємці 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/teoS26


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://bitly.su/CSebV8  

USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

29.02.2020  
  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

Можливі учасники: 
Прибуткові та неприбуткові неурядові організації 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка 

реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції 

грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання 

викликів для малих та середніх підприємств (МСП), 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.  

Програма відкрита для грантових заявок від всіх галузей економіки. 

Однак, особлива увага приділяється роботі в галузях ІТ-послуг та 

виробництва меблів. 

Середній час між подачею заявки та отриманням грантової допомоги 

дорівнює двом місяцям. Цей термін може змінюватися в залежності від 

складності запропонованої діяльності. 
 

від 250 тис. до 40 млн грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/CSebV8
https://bitly.su/CSebV8


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Ініціатива Європейського Союзу EU4Business  охоплює всі види діяльності ЄС, що 

підтримують МСП у країнах Східного партнерства, включає в себе 43 проекти та 

передбачає, зокрема, наступне.  

Доступ до фінансування: включаючи позики в місцевій валюті, фінансування інвестицій, 

пов'язаних із експортом, або адаптація до стандартів ЄС, підтримка жінок-підприємців та 

нових компаній; надання гарантій позики третім сторонам, такі як місцеві банки або 

організації-партнери. Доступ до ринків: через консультацію, тренінги з експорту, мережеві 

можливості та торгові місії на ринки ЄС. Доступ до знань: надання консультаційних послуг, 

технічна підтримка, а також спеціальні тренінги для підтримки розвитку навичок. 

МСП в країнах, які підписали Угоду про асоціацію, включаючи зону глибокої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, отримують додаткову підтримку від Фонду 

DCFTA для малих і середніх підприємств.  

EU4Business також допомагає організаціям, які надають поради МСП. Підтримка 

фокусується на: покращенні діалогу між владою та бізнесом  для створення кращого 

регуляторного та ділового середовища; створенні можливостей між МСП та Організаціями 

з підтримки бізнесу  у країнах ЄС та країн Східного партнерства для відкриття нових 

ринків. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/wAaCCB  

ІНІЦІАТИВА «EU4BUSINESS IN UKRAINE» 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2020 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

COSME — одна з ключових програм ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка 

спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього бізнесу (МСБ). Фінансові ресурси надаються у вигляді грантів на 

фінансування проектів, які підтримують експортну та інноваційну діяльність 

МСП. 

Для України доступні 23 програми, які класифіковано за 3 напрямками: 

Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання консультативних 

послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на ринках ЄС та світу; 

Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. просування 

інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих регуляторних 

бар’єрів; 

Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, проведення 

секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/iaS1KS    https://goo.gl/ibf5qi   https://goo.gl/zMqWhf  
https://goo.gl/5CQBi1  

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ COSME  

ТА   ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВ – EEN 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2020 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства, українські бізнес-асоціації; 

громадські організації; профспілки; кластери; освітні заклади; 

органи державної влади; агентства регіонального розвитку. 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/iaS1KS
https://goo.gl/ibf5qi
https://goo.gl/ibf5qi
https://goo.gl/zMqWhf
https://goo.gl/zMqWhf
https://goo.gl/5CQBi1


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Програма «Жінки у бізнесі» допомагає малим та середнім підприємствам під керівництвом 

жінок отримати доступ до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для їх 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. 

Мета: сприяння жіночому підприємництву та доступу до фінансування і, в цілому, участі 

жінок у бізнесі шляхом полегшення доступу до фінансування та надання консультацій для 

МСП під керівництвом жінок. 

Програма діє у таких основних напрямках: доступ до фінансових ресурсів; спеціальні 

кредитні лінії для фінансових установ-учасниць для подальшого кредитування МСП під 

керівництвом жінок; 

компонент розподілення ризиків; технічна допомога фінансовим установам-учасницям; 

зміцнення внутрішнього потенціалу; розробка продуктів; маркетинг та інформування для 

жінок-клієнтів; доступ до ноу-хау; консультування та інструктування; навчання ключовим 

підприємницьким навичкам. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/UUaua7    https://goo.gl/rVU3AF  

ПРОГРАМА «ЖІНКИ У БІЗНЕСІ» 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2022 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства під керівництвом жінок 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/UUaua7
https://goo.gl/rVU3AF
https://goo.gl/rVU3AF


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Ініціатива «East» в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

спрямована на зміцнення економічного розвитку країн, які підписали угоду про асоціацію з 

ЄС (Грузії, Молдови та України), шляхом надання адресної фінансової та технічної 

підтримки малим та середнім підприємствам (МСП) в цих трьох країнах. 

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП, для 

конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом надання підтримки у трьох 

напрямках. 

1. Гарантії малого та середнього бізнесу з місцевими банками та іншими фінансовими 

посередниками через Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), які дозволяють 

покращувати умови кредитування та забезпечувати більш широкий доступ до 

фінансування для МСП.  

2. Зосередження на розвитку агропродовольчої мережі. Надання технічної допомоги 

фінансовим посередникам-партнерам (у тому числі установам мікрофінансування) за 

рахунок інституційної діяльності та налагодження потенціалу та надання консультаційних 

послуг малим та середнім підприємствам на регіональному та місцевому рівнях шляхом 

сприяння розвитку сільської місцевості з особливим акцентом на розвиток мережі 

ланцюгів вартості сільськогосподарської продукції. 

3. Підтримка місцевих мікропідприємств шляхом надання фінансування місцевим 

мікрофінансовим установам.  

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/9Uxx5o  

ПРОГРАМА «INITIATIVE EAST»  

В РАМКАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА 

ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ ЗОНИ  

ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2031 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/9Uxx5o


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
На участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо переміщених осіб та членів 

місцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає 

наступним критеріям: 1) безперервна операційна діяльність та офіційна реєстрація бізнесу 

протягом останнього року; 2) заявник має бути зареєстрованим як ФОП або володіти 

офіційно зареєстрованою компанією (ТОВ або іншого типу); 3) мати приміщення 

(орендоване/ власне) для діяльності протягом принаймні одного року, що має бути 

підтверджено відповідним договором оренди або актом на право власності 

на приміщення; 4) категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги 

(підприємства у сфері роздрібної та оптової торгівлі не допускаються);          5) кількість 

офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше чотирьох; трудові угоди 

мають бути заключенні не менш ніж за шість місяців до подання заявки на участь 

у програмі; 6) річний валовий дохід (обсяг продажів) не менше ніж 1 млн. грн, що має бути 

підтверджено у податковій декларації за 2017 рік або іншим  чином. 

Відібрані учасники матимуть змогу пройти тренінг, написати та захистити бізнес-план та 

отримати потрібне обладнання на суму до 5000 євро.  

Міжнародна організація з міграції заохочує зацікавлених осіб подавати заявки до 

регіональних партнерів МОМ в областях. В Полтавській області – це ГО «Центр освіти 

дорослих Полтавщини» (Пивоварська Ксенія, 0639992055, lumpen@meta.ua). 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/UMHuPQ  

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

БІЗНЕСУ ВІД МОМ 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

Не зазначено 
  
  
  
  

Підприємці із числа внутрішньо переміщені особи  

та місцевих громад 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

до 5 000 євро 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
mailto:lumpen@meta.ua
mailto:lumpen@meta.ua
mailto:lumpen@meta.ua
https://goo.gl/UMHuPQ


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим 

та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР допомагає 

підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні 

якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротну фінансову 

допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає 

Європейський Союз та країни-донори. 

Малі та середні підприємства повинні відповідати наступник критеріям: штат- 

до 250 працівників; приватна власність, в якій  більше ніж 50% належить 

громадянам України; період діяльності підприємства не менше двох років; 

гарна ділова репутація; позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні 

консультанта 

Сектори діяльності: всі, крім фінансового, страхового, тютюнового, ігрового, 

міцних алкогольних напоїв, військово-промислового. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://www.ebrd.com  

ГРУПА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ     

В УКРАЇНІ ВІД ЄБРР 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Малі та середні підприємства 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://www.ebrd.com/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Програма для управлінських кадрів, що проводиться Федеральним 

міністерством економіки та енергетики (BMWi) спрямована на навчання 

керівників підприємств та організацій з метою створення нових економічних 

зв’язків з Німеччиною. Фінансування програми здійснюється з бюджету 

Федерального міністерства  економіки та енергетики Німеччини (BMWi). 

Програму координує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), 

яке співпрацює з представниками бізнес-кіл Німеччини  та партнерськими 

організаціями, а також має налагоджені зв’язки  з німецькими освітніми 

центрами, які безпосередньо реалізовують програму. 

Можливості, що надає програма: налагодити партнерські зв’язки з компаніями 

Німеччини; отримати доступ до останніх німецьких наукових розробок та 

технологій; освоїти новий ринок для збуту власної продукції; отримати нові 

знання і навички. 

Термін стажування: 4 тижні. 

Організатор  бере на себе  витрати за навчання, проживання, харчування та 

страховку. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/h8XwGv  

ПРОГРАМА «ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ З 

НІМЕЧЧИНОЮ» 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Керівники підприємств та організацій 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/h8XwGv


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Метою діяльності фонду є  побудова та розвиток глобальних проектів у 

відповідності до конкурентного ринку. 

WannaBiz пропонує до 50 тис. доларів США на фінансування стартапів. Крім 

того, можливе отримання інвестицій у вже існуючий бізнес. 

Для участі та отримання можливості подальшого отримання фінансування. 

Необхідно заповнити контактну форму та прикріпити файл презентації 

проекту.  

Інвестиційні критерії до проектів, що підтримуються: 

1. Глобальні проекти, співпраця з США, Великою Британією або ЄС; 

2. Діяльність команди, розробка, продаж або обслуговування знаходится в 

Україні ; 

3. Потреба у фінансуванні не менше 10000 $;  

4. Сфери: adtech і SaaS. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/mCBdsU  

ФОНД WANNABIZ 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Ініціатори стартапів 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 50 000 дол. США  

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/mCBdsU


  
  
  
  

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 



 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у 

краудфандинговій ініціативі «Культура. Спільнота». 

Громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають 

кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. 

Підтримка проектів відбуватиметься таким принципом: якщо ви зібрали 

заявлену суму на краудфандингу, то Фонд додає таку ж, але не більше 

150тисяч гривень.  

Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які 

допомагають знайти порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних 

середовищ та регіонів. 

Конкурс триває постійно до 15 жовтня 2019 року. 

Наступна збору заявок – до 1 квітня. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/zMhHmi  

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА  

У КРАУДФАНДИНГОВІЙ 

ІНІЦІАТИВІ «КУЛЬТУРА.СПІЛЬНОТА» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації 

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

15.10.2019 

Дедлайн: 
до 150 тис. грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/zMhHmi
https://goo.gl/zMhHmi


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Фонд надає фінансову допомогу молодим художникам, які навчаються або 

знаходяться на ранній стадії своєї кар'єри; працюють у репрезентативному стилі 

живопису, малювання, скульптури або друку, і демонструють рішучість і талант, 

щоб продовжувати кар'єру в їхній художній практиці. Фонд не надає фінансування 

для проведення абстрактного або не об'єктивного мистецтва. Гранти надаються 

безпосередньо бенефіціарам, а не через інші організації.  

Гранти нараховуються виключно на основі інформації, що міститься в Анкеті 

заявки, та супровідній документації та матеріалах, що подаються разом з нею. 

Фонд не проводить особисті інтерв'ю.  

Щоб подати заявку на грант, аплікант повинен використовувати заявку, доступну з 

офіційного  сайту. Жодна інша форма заяви не буде прийнята. Заявники повинні 

надати всю необхідну інформацію (завантажити всі необхідні матеріали та 

документацію): персональна інформація; паспортні дані; освіта та навчання; 

список виставок, в яких робота заявника була представлена протягом останніх 

п'яти років, або буде відображатися протягом наступних двох років; нагороди та 

призи; портфоліо. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/njefvG  

ФОНД «ELIZABETH GREENSHIELDS» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Молоді художники 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 15 тис. дол. США 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/njefvG


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Посольство США проводить конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ серед незалежних 

засобів масової інформації (друковані, радіо, телевізійні та електронні). Державні, 

комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма також надає 

індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа, незалежно від 

їхнього статусу. 

Окрім загального конкурсу, Посольство проводить тематичні та регіональні конкурси. 

Інформація щодо цих ініціатив з’являтиметься на сайті Посольства та у місцевих ЗМІ. 

Основні вимоги програми наступні. 

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються 

недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення 

вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси. 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на: 

 Підвищення якості журналістської освіти  

 Покращення професійних стандартів серед журналістів  

 Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

 Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями . 

Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду виконання проекту, 

який може тривати від 1 до 12 місяців. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/q4wfya  

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Незалежні українські засоби масової інформації 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 24 тис. дол. США 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/q4wfya


  
  
  
  

  
  
  
  

ОСВІТА ТА 
СТАЖУВАННЯ 



  
  
  
  

 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 

http://eng.canactions.com/creating_homes_for_tomorrow   

СТИПЕНДІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 

CANactions School «Creating Homes 

for Tomorrow»  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

02.09.2019 

Дедлайн: 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT I UP) за 

підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надає 

10 стипендій претендентам/кам з України на участь в освітній програмі 

CANactions School «Creating Homes for Tomorrow». 

Стипендії покривають 75% вартості навчання (повної програми або будь-

якої комбінації воркшопів): 

4 воркшопи – 1500 EUR 

3 воркшопи – 1200 EUR 

2 воркшопи – 900 EUR 

Для можливості отримання стипендії потрібно: 

• бути громадянином/кою України; 

• заповнити заявку на участь програми та обґрунтувати свій інтерес до 

теми мікрорайонів (до 500 слів максимум). 

Громадяники України 

3600 євро 

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://eng.canactions.com/creating_homes_for_tomorrow


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

«Антикорупційні міждисциплінарні студії» - це освітня програма, 

присвячена комплексному вивченню корупції як соціально-

правового явища та шляхів її запобігання. 

Програма буде корисною для представників антикорупційних 

органів, активістів громадського сектору, помічників народних 

депутатів, працівників органів влади, журналістів, викладачів, які 

бажають підвищити кваліфікацію у даній сфері, юристів приватних 

компаній, а також студентів. 

Сертифікатна освітня програма – це спільний проект 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» та 

Міждисциплінарного науково-освітнього Центру протидії корупції в 

Україні, що реалізується за підтримки Open Society Foundations.  
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://cutt.ly/wwr0dZl    

ВІДКРИТИЙ ПРИЙОМ НА ТРЕТІЙ НАБІР 

СЕРТИФІКОВАНОЇ ПРОГРАМИ 

«АНТИКОРУПЦІЙНІ СТУДІЇ» 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

Не зазначено 

Дедлайн: 

Можливі учасники: 

 

05.09.2019 

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://cutt.ly/wwr0dZl
https://cutt.ly/wwr0dZl


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

В рамках програми «Sport and Study» спортсмени високого рівня можуть 

отримати стипендію для навчання в США. Ця спортивна стипендія може 

повністю покрити витрати на навчання, проживання та харчування в 

американському вузі. Для участі необхідно підтвердити свої спортивні 

заслуги і бути готовим потрапити в спортивну команду при американському 

університеті. 

Чоловічі види спорту:  Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Водне 

поло, Волейбол, Вільна боротьба, Гольф, Гірські лижі, Легка атлетика, Лижні 

гонки, Плавання, Стрибки у воду, Стрільба з пневматичної гвинтівки, Теніс, 

Фехтування, Футбол, Хокей на льоду, Хокей на траві .  

Жіночі види спорту: Бадмінтон, Баскетбол, Боулінг, Водне поло, Волейбол, 

Гольф, Гірські лижі, Гребля, Кінний спорт, Легка атлетика, Лижні гонки, 

Плавання, Стрибки у воду, Синхронне плавання, Сквош, Софтбол, Стрільба 

з пневматичної гвинтівки, Стрільба з лука, Теніс , Фехтування, Футбол, Хокей 

на льоду, Хокей на траві, Спортивна гімнастика.  

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/SKcMx3  

СПОРТИВНА СТИПЕНДІАЛЬНА  

ПРОГРАМА «SPORT AND STUDY USA» 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Українці з розрядом не нижче майстра спорту 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/SKcMx3


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

M-Gate - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх ланок та спеціальностей.  

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. 

Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate, котрий окрім сайту створює 

можливості для навчання в Україні та  за кордоном. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
M-Gate.org  

БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

M-GATE 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Медики 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://m-gate.org/
http://m-gate.org/
http://m-gate.org/


  
  
  
  

  
  
  
  

НАУКА ТА 
ІННОВАЦІЇ 



 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Кожна неурядова організація має можливість подати заявку та отримати 

грант на організацію подій, присвячених програмуванню/новітнім 

технологіям. Ці заходи необхідно провести впродовж Тижня кодування ЄС, 

що триватиме з 5 по 20 жовтня 2019 року. 

Всім аплікантам перед поданням заявки потрібно зареєструватися на 

порталі TechSoup Україна.  
 

Критерії відбору поданих заявок: 

• кожна подія має стосуватися теми технологій і кодування. Незалежно від 

формату – хакатон, семінар, лекція, кінопоказ, конкурс, ніч кодування, 

курси робототехніки – подія має зосереджуватися на програмуванні 

• кожну подію мусить відвідати щонайменше 20* дітей та/або молодих 

людей віком від 8 до 24 років (*верхня межа відсутня) 

• заходи в рамках ініціативи Meet and Code, повинні бути безкоштовними 

для учасників 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Неурядові організації 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

500 євро 01.10.2019 

Можливі учасники: 

МІНІ-ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАХОДІВ ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ В 

РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ MEET AND CODE 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://ukraine.techsoup.global/node/95
https://ukraine.techsoup.global/node/95
https://ukraine.techsoup.global/node/95
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4
https://meet-and-code.org/ua/uk/news-show/4


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

GIF інвестує в низку інновацій, які мають великий потенціал та соціального 

вплив. GIF підтримує «інновації» для включення нових бізнес-моделей, 

політичних практик, технологій, розуміння поведінки або способів доставки 

продуктів та послуг, що використовуються бідними країнами та країнами, що 

розвиваються. Фонд інвестує в будь-яке рішення, яке має потенціал для 

вирішення проблеми розвитку більш ефективно, ніж існуючі підходи. 

Фонд підтримує новаторів, які прагнуть використовувати можливості та 

створювати докази того, що такий підхід до вирішення глобальних проблем 

працює.  

Для участі у відборі на отримання гранту необхідно: заповнити онлайн-

форму заявки з загальною інформацією та завантажити короткий опис 

інновації. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/PbsKoH  

GLOBAL INNOVATION FUND (GIF) 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Неприбуткові організації 

Граничний обсяг гранту: 

від 50 тис. до 15 млн  

дол. США 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/PbsKoH


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних 

досліджень (ДФФД) проводиться конкурс спільних проектів фундаментальних 

досліджень з наступних напрямів знань: математика, механіка, інформатика; фізика та 

астрономія; хімія; біологія і медична наука; науки про Землю та проблеми навколишнього 

середовища; науки про людину і суспільство; наукові основи перспективних технологій. 

Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують 

тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться 

кожною стороною, а також план-графік робіт. 

Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де буде 

виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника. 

Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG. Про підсумки 

розгляду свого запиту німецький керівник проекту повідомляє керівника проекту з 

української сторони. У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту 

направляє свій запит до ДФФД. 

Тривалість спільного проекту – 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю, що 

вказана у запиті німецького керівника проекту. 

 

 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://biggggidea.com/opportunities/2275 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 

ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Наукові організації 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://biggggidea.com/opportunities/2275/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних 

фондів. Сприяє розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює 

інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає інформацію 

громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ. 

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами: 

– «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом, зосереджена на 

міжнародних питаннях, у тому числі питаннях прав людини і міжнародного 

правосуддя, світу і безпеки; 

– збереження стійкого розвитку, міграції; 

– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються; 

– репродуктивного здоров'я. 

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення 

справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту 

довкілля. 
 

 

 
Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
www.macfound.org 

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЖОНА І КЕТРІН 

МАКАРТУР 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадяни 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.macfound.org/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський Молодіжний Фонд (EYF) створений Радою Європи для 

фінансової та освітньої підтримки європейської молодіжної діяльності. Лише 

молодіжні неурядові організації з країн-членів Ради Європи можуть 

звертатися до Фонду. 

Запропоновані пілотні проекти: повинні бути «інтервенційними», тобто їх 

діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають 

молодь на місцевому рівні; діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки 

або вплив на місцевому рівні; повинні бути розроблені на місцевому, 

регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські 

організації не можуть подаватись на отримання гранту). 

Не існує встановлених термінів подання заявки, але вона повинна бути 

подана принаймні за 3 місяці до дати початку проекту. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/tYQpmQ  

THE EUROPEAN YOUTH FOUNDATION 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Молодіжні неурядові організації 

Граничний обсяг гранту: 

до 10 тис. євро 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/tYQpmQ


Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської облдержадміністрації 

вул. Соборності 45, м. Полтава, 36014, Україна  
gue@adm-pl.gov.ua 
dfert@adm-pl.gov.ua 

+38(0532) 22 90 73 

+38(0532) 22 69 07 
http://plobl-invest.gov.ua/ 

http://plobl-invest.gov.ua/
http://plobl-invest.gov.ua/
http://plobl-invest.gov.ua/

