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ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО



КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ІДЕЙ У СФЕРІ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

   Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку ООН «Посилене партнерство для сталого 
розвитку» оголошує конкурс проектних ідей у сфері сталого розвитку в Україні. 
Більше можливостей для отримання фінансування у розділі «Гранти» 
До участі запрошуються: 
- місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, 
- заклади освіти, 
- організації громадянського суспільства, 
- бізнес-організації,які об’єдналися для вирішення проблем сталого розвитку регіону. 
Завдання конкурсу: 
Сформувати ефективні багатосторонні партнерства, які орієнтовані на виклики і готові ініціювати 
та вирішувати актуальні проблеми ключових напрямків сталого розвитку; 
На конкурсній основі відібрати інноваційні ідеї ініціатив зі сталого місцевого розвитку, що 
покликані на умовах ефективного партнерства вирішити важливу та достатньо розповсюджену (не 
унікальну) проблему, навколо вирішення якої об’єднуються партнери з різних секторів. 
Діяльність майбутніх партнерств повинна здійснюватися за як мінімум одним з наступних 
ключових напрямків у сфері сталого розвитку: 
стала мобільність; 
підвищення енергоефективності; 
ефективне управління відходами; 
стимулювання місцевого економічного розвитку. 

Дедлайн : 31 травня 2019 

                    

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

Грант : 20-50 тис. дол.США 

                    

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/call-for-projects-under-empowered-partnership-program.html


ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА 
БОЛГАРІЇ В УКРАЇНІ

   Міністерством закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в 
Києві оголошено конкурс з відбору проектних пропозицій в рамках офіційної допомоги розвитку 
Республіки Болгарія, що триватиме до 28 червня 2019 р. 
Пріоритетні напрямки реалізації проектів на території України: 
- підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення якості освіти дітей з 
інвалідністю та особливими потребами; 
- збереження культурного різноманіття шляхом сприяння міжкультурному діалогу, культурному 
обміну та реконструкції культурних центрів; 
- сприяння розвитку підприємництва шляхом посилення спроможності державних та місцевих 
інституцій, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу. 
- сприяння свободі ЗМІ та плюралізму. 
 Бюджет проекту: Мінімальна сума проекту - 5 000 левів. 
Максимальний обсяг проекту: 
• для проектів з доставки товарів та / або надання послуг - до 70 000 левів; 
• для проектів з проведення ремонтних та / або будівельних робіт - до 270 000 левів. 
5. Терміни реалізації проектів: 
 Проектні пропозиції повинні містити індикативну дату початку проекту після 1 березня 2020 року 
та не пізніше 30 листопада 2020 року. Проекти повинні бути завершені не пізніше 31 грудня 2022  
            

Дедлайн : 28.06.2019 

                    

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

Грант : 5000 - 270000 болгарських левів 

                    

https://gurt.org.ua/news/grants/52592/


КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ ОГС ВІД 
ЧОРНОМОРСЬКОГО ФОНДУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

      Проекти мають бути ініційовані громадськими організаціями, які можуть ефективно залучити 

цільову аудиторію серед населення регіону в діяльність свого проекту. Організації, які подають 

заявку, мають бути зареєстровані в одній з країн: Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, 

Молдова, Румунія, Туреччина і Україна. Залучення додаткових партнерів (особливо з ЄС) – 

можливе і вітається.Перевага надається проектам за наступними напрямками: 

-побудова чи зміцнення місцевих, обласних і національних можливостей, спрямованих на - 

-підтримку співіснування та реінтеграцію; 

-закордонні ініціативи для молоді; 

-громадянська освіта та активне громадянство; 

-історичний досвід примирення та його передача молодому поколінню; 

-мистецтво і культурна робота, спрямована на примирення й мирне життя; 

роль ЗМІ у подоланні стереотипів. 

У середньому грант – 23 000 $ (приблизно 18 000 євро). Багатосторонні проекти можуть 

перевищувати дану суму в окремих випадках. 

Рішення про відбір та фінансування поданих проектів буде розглядатися представниками обох 

донорів.Оголошення результату про надання гранту – до кінця липня 2019 року. 

Дедлайн :20.06.2019

https://gurt.org.ua

Грант: 20.06.2019

https://gurt.org.ua/news/grants/52662/


КОНКУРСУ МАЛИХ ГРАНТІВ 
DREAMACTIONS 3.0.

       CANactions та WNISEF оголошують з 1 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року прийом 
заявок на третій конкурс малих грантів на тему «Громада».Мета конкурсу  –  підтримати  
об’єднані  територіальні  громади  в  реалізації  практичних  урбаністичних  проектів  різних 
 категорій задля підвищення якості та умов життя громад.Критерії проектів: 
Міська економіка – проекти,  що  направлені  на  створення  та підтримку  соціально  
відповідального  підприємництва  
Екологія міста – проекти,  що  направлені  на  покращення  екологічного  стану  населених 
пунктів України  
Партисипація – проекти, що направлені на активізацію взаємодії місцевих мешканців та їх участі 
у житті громади  
Культура та  спадщина  – проекти,  що   направлені  на підтримку історично  цінних  елементів  
об’єднаних громад  та  підвищення  загального  рівня  культури  місцевих мешканців.  
Урбаністика  – проекти, що націлені на теоретичне просвітництво та на практичне втілення 
урбаністичних проектів з метою покращення умов проживання мешканців громади  
Міська інфраструктура – проекти,  що  сприяють  покращенню інфраструктури  громад  та  її  
адаптації  до  сучасних  потреб  
Тривалість реалізації проекту – 6 місяців (кожен наступний транш надається за умов успішного 
виконання попереднього етапу реалізації проекту) 

Дедлайн :31.05.19

http://dreamactions.info/

Грант :100 тис. грн.

http://dreamactions.info/


 ФІНАНСУВАННЯ 
КОРОТКОСТРОКОВИХ ГЕНДЕРНИХ 

ІНІЦІАТИВ

 Асоціація міст України в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (Проект ПРОМІС) розпочинає прийом заявок від міських рад-членів АМУ на 
фінансування короткострокових ініціатив, що сприятимуть участі жінок у місцевому 
економічному розвитку. 
Головною метою конкурсу є сприяння участі жінок у місцевому економічному розвитку шляхом 
реалізації короткострокових ініціатив в містах-членах АМУ у співпраці органів місцевого 
самоврядування з неурядовими організаціями та/або підприємництвом, спрямованих на 
досягнення конкретних результатів щодо підвищення активності жінок в економічному житті 
громад та/або в процесі прийняття рішень на місцевому рівні. 
Ініціативи, яким надаватиметься фінансова підтримка,  мають сприяти реалізації, принаймні, 
одного з зазначених нижче завдань: 
- розбудові місцевого потенціалу, пов’язаного з участю жінок у місцевому економічному 
розвитку; 
- усуненню дискримінації за ознакою статі на ринку праці; 
- розширенню економічних можливостей жінок; 
- розвитку жіночого підприємництва; 
- скороченню безробіття серед жінок; 
- розширенню участі жінок у прийнятті рішень на місцевому рівні. 
 

Дедлайн :10.06.2019

http://auc.org.ua/novyna

Грант: 40 - 150тис.грн

http://auc.org.ua/novyna/amu-ogoloshuye-konkurs-na-finansuvannya-korotkostrokovyh-gendernyh-iniciatyv-dedlayn-podachi?fbclid=IwAR3rqalXXxkr1sAIdzJUNpgofuqoLqvooutkghJLqgSgKz4-NPp6b8nCHeg


ГОРИЗОНТ 2020 ОГОЛОСИВ 
КОНКУРС  ЗАЯВОК НА ІНІЦІАТИВИ З 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

     Близько 112 мільйонів євро фінансування ЄС зараз доступне для досліджень, інновацій та 
поглиблення ринку. Кінцевий термін подачі заявок - 3 вересня 2019 року. 
 
12 березня розпочався конкурс пропозицій на тему «Безпека, чистота та ефективність енергетики» 
програми фінансування ЄС «Горизонт 2020». Фінансування доступне для пропозицій, поданих у 
рамках 16 тем, що стосуються 5 основних напрямків: будівлі, промисловість, фінанси, державні 
органи та політична підтримка, а також споживачі та послуги. 
 
Кінцевий термін подання пропозицій - 3 вересня 2019 року. Конкурс здійснює Виконавче агентство 
з малих і середніх підприємств Європейської Комісії (EASME). Усі пропозиції щодо фінансування 
Horizon 2020 подаються через портал ЄС з фінансування та тендерних можливостей. 
 
Конкретні теми фінансування були представлені на інформаційному дні енергоефективності 
Horizon 2020 22 січня 2019 року, а відеозаписи, а також слайди презентацій доступні для 
перегляду. У інформаційному дні також були представлені презентації щодо контексту політики ЄС 
та рекомендації EASME про те, як подати відмінну пропозицію. 

Дедлайн :03.09.19

https://ec.europa.eu/info/

https://ec.europa.eu/info/news/new-call-energy-efficiency-open-2019-mar-13_en


 
ГРАНТИ ВІД «LUSH УКРАЇНА 

ЧАРІТІ ПОТ». 

  З моменту свого створення LUSH пишається своїми інноваціями і етикою. Ми ведемо 
сувору політику проти тестування на тваринах та підтримує принципи справедливої торгівлі 
й громадські ініціативи у всьому світі, створивши новаторський проект Re:Fund. Створений 
заради добрих справ, «Чаріті Пот» створює можливість брати участь відразу в декількох 
видах благодійності – фінансовій допомозі спільнотам, які вирощують інгредієнти для 
продукту та в підтримці локальних організацій. 
- Проекти, націлені на довгострокові перспективи 
Ми вважаємо цінним фінансувати ті проекти, які спрямовані на запобігання і усунення 
першопричин проблеми. 
- Організації та проекти, які діють ненасильницькими методами - тобто такі групи, які не 
мають наміру заподіяти фізичну шкоду іншим чи загрожують таким. 
Lush визнає, що ненасильницькі методи грають важливу роль в досягненні соціальних змін. 
- Проекти, які надають допомогу і підтримку нужденним (наприклад, притулки для тварин, 
групи підтримки біженців і т.д.) зазвичай отримують фінансування. 
Хто може подати заявку? Організації, що працюють в сферах: 
–захисту тварин 
–захисту навколишнього середовища 
–захисту прав людини (соціальної справедливості, поваги прав і свобод людини) 

Кінцевого терміну подання 

проектних пропозиції немає
https://www.lush.com.ua/shop/

Грант : 430 тис. грн

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-u-2019-rotsi
https://www.lush.com.ua/shop/info/141/charity-pot-lush-grant
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-u-2019-rotsi


ТРЕТЯ ХВИЛЯ КОНКУРСУ ДЛЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ НА 

КРАЩИЙ МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

          Проект ЄС «Association4U» проводить 3-тю хвилю конкурсу для регіональних журналістів 
на кращий матеріал на тему Євроінтеграції. Цьогоріч терміни перебігу через завершальну фазу 
проекту трішки стиснуті. Тому будемо раді, якщо зможете допомогти нам у розповсюдженні 
інформації про конкурс якнайбільшому колу журналістів регіональних ЗМІ України. 
Дедлайн подачі конкурсних робіт: 30 квітня.Церемонія нагородження: травень. 
Призи у номінаціях: оплачувана участь у Львівському медіа-форумі. 
Партнери: Офіс віце-прем’єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
Що потрібно зробити. Написати або відзняти матеріал, який стосується тематики євроінтеграції 
й вийшов у світ в період із 1 лютого по 30 квітня. Це може бути аналітика, репортаж, інтерв’ю, 
історія успіху, студентський матеріал. 
Тематика: 
• експорт українських товарів до ЄС; 
• безпечність та якість харчових продуктів; 
• енергетичний ринок, енергоефективність та відновлювана енергетика; 
• розвиток цифрової економіки (цифрова інфраструктура, електронна комерція, розвиток 
цифрових компетенцій, кібербезпека); 
• реформування митниці; 
• права і свободи людини. 

Дедлайн :30.04.19

https://www.prostir.ua/

https://www.prostir.ua/?grants=tretya-hvylya-konkursu-dlya-rehionalnyh-zhurnalistiv-na-kraschyj-material-na-temu-evrointehratsiji


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ДЕМОКРАТІЇ

         Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment for Democracy, 

EED) надає підтримку організаціям, неформальним платформам та окремим активістам, 

діяльність яких спрямована на розвиток і зміцнення демократичного громадянського 

суспільства. Тривалість проектів та суми грантів визначаються індивідуально. 

          Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення 

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою 

сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, 

молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без 

огляду на розмір їх структури та формальний статус. 

           Види підтримки EED 

1. Фінансування ініціатив з культивування демократії. 

2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття 

поточних витрат.

Дедлайн :постійнодіючий

https://www.democracyen

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.abilis.fi/en/


МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



ГРАНТ ВІД ЄБРР ДЛЯ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Призовий фонд: сума визначається окремо для кожного бізнесу 

 

У такий спосіб Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), з однієї сторони, 

допомагає представникам малого та середнього бізнесу налагоджувати процеси, з іншої — 

сприяє виходу на нові ринки, масштабуванню. 

 

Заявки приймаються від будь-яких підприємств, зареєстрованих на території України, 50% 

акцій компанії мають належати громадянам України. Форма реєстрації ФОП, ТОВ зі штатом 

10-250 найманих працівників, період існування — 2 та більше років. 

 

Існують і обмеження — заявки не приймаються від представників військово-промислового, 

фінансового, тютюнового та пов’язаного з міцним алкоголем і грального бізнесів. 

Дедлайн : немає

https://buduysvoe.com/

Грант: окремо для кожного бізнесу

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://buduysvoe.com/publications/granty-kvitnya-0?fbclid=IwAR06DqaLbXpFsIcaqE-kA2p7ii35peTg_Sr3I4YGbbg763FeRD4d_VP8i1A


ІНІЦІАТИВА "EU4BUSINESS" В 
УКРАЇНІ

       Ініціатива Європейського Союзу "EU4Business" є загальною ініціативою, що охоплює 

всю діяльність ЄС, спрямовану на підтримку МСП в країнах Східного партнерства. 

Ініціатива "EU4Business" в шести країнах Східного партнерства надає наступні можливості: 

     Доступ до фінансування: кредити в національній валюті, фінансування інвестицій, 

пов’язаних з експортом, та фінансування заходів щодо адаптації до стандартів ЄС, а також 

підтримка жінок-підприємниць та стартапів. Фінансова допомога зазвичай надається через 

третіх осіб, таких як місцеві банки або партнерські організації, значна частина цієї допомоги 

стала можливою завдяки непрямому фінансуванню з боку ЄС у вигляді кредитних гарантій 

    Доступ до ринків: проведення бізнес-консультацій та тренінгів з експорту, створення 

можливостей для налагодження зв'язків та організація торгових делегацій до ринків ЄС 

    Доступ до знань: надання консультативних послуг, консалтингової та технічної 

підтримки, проведення спеціалізованих тренінгів для розвитку навичок 

Дедлайн :до 2020 року

www.eu4business.eu

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.eu4business.eu/ukraine


ПРОГРАМИ COSME ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВ – EEN

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

розрахована на період з 2014 до 2020 року та спрямована на створення сприятливих умов 

для розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ). Приєднання до COSME відкриває 

Україні доступ до бюджету програми у розмірі близько 900 млн. євро. Фінансові ресурси 

будуть надаватися у вигляді грантів на фінансування проектів, які підтримують експортну та 

інноваційну діяльність МСБ. 

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 конкурентоспро можності — 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. 

(EEN) – найбільша підпрограма COSME – Європейська мережа підприємств. Мережа EEN 

створена у 2008 та працює за підтримки проекту COSME. 

Дедлайн :до 2020 року

https://eu-ua.org/cosme

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0


ЖІНКИ У БІЗНЕСІ

     Програма "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім підприємствам під 

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

розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення кредитних ліній для 

місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом жінок, а також надає бізнес- 

консультації, щоб допомогти підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім 

того, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання можливості 

жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного. 

   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. 

   Бенефіціари 

МСП під керівництвом жінок в усіх галузях (тобто МСП, в яких жінка несе відповідальність 

за загальне оперативне управління діяльністю та може також частково або повністю 

володіти бізнесом). 

Дедлайн :до 2020 року

www.ebrdwomeninbusines

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi


ПРОГРАМА "EAST"В РАМКАХ 
ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ 

ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

   Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

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

ЄС, а саме Грузії, Молдови та України, шляхом надання адресної фінансової та технічної 

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

   Мета 

Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування; 

Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих 

мікропідприємств; 

Надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим 

мережам в агрохарчовій галузі. 

  Бенефіціари 

Малі та середні підприємства 

  Діяльність 

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП, для 

конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом: 

Дедлайн :до 2031 року

http://www.eib.org/en/proj

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/dcfta/index.htm


ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 від 10  до 100 тис. дол. США

http://wnisef.org/uk/impact

   Програма Соціального інвестування WNISEF спрямована на забезпечення підтримки 

приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців з метою досягнення соціального та 

екологічного впливу в Україні через створення механізму доступного кредитування спільно з 

банківськими установами, надання тренінгових та консультаційних послуг, коучингу і 

наставництва. 

   Ціль цієї програми полягає в тому, щоб дати можливість підприємцям і бізнесу вирішувати 

соціальні та екологічні проблеми через фінансові інвестиції та надійні практики ведення бізнесу. 

Підхід програми соціального інвестування полягає у наданні кредитів під низький відсоток для 

сталих соціальних підприємств, консультування та підтримку їх в процесі реалізації та 

впровадження бізнес-планів.НашаМета–вирішення соціальних проблем у громадах через 

надання доступного капіталу,консультування і менторство. 

 Наш Підхід–малі кредити,вагомі результати. 

 

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://wnisef.org/uk/impact-investing/


БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ

    

Маючи досвід ведення проектів, а також своривши курс "Юридичні аспекти та особливості 

створення власного бізнесу (стартапу)", команда SkillsBar http://skillsbar.net/ та Ukrainian 

Language School Kyiv http://uls.org.ua/ можуть поділитися своїм досвідом щодо юридичних 

тонкощів при організації власного бізнесу. 

Для цього потрібно заповнити анкету : 

https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33 і дочекатися відповіді.  

 

 

 

Дедлайн : постійнодіючий

https://docs.google.com/

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8jgrVyke7Bs5DgMo7eftr0gV7DPOL7DB9yLBcQNYBsEZFMg/viewform?c=0&w=1


FIT FOR PARTNERSHIP WITH 
GERMANY” 

“ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ З 
НІМЕЧЧИНОЮ”

    

      Fit for Partnership with Germany” (“Готові до співпраці з Німеччиною”) проводить навчання 

керівників підприємств та організацій з 19-ти країн з метою налагодження контактів та 

взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини. Фінансування Програми 

здійснюється з бюджету Федерального міністерства економіки та енергетики (BMWi). 

     Учасники Програми отримують у Німеччині можливість: 

 - налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти надійних партнерів 

 - безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та технологіями німецьких компаній і 

закупити їх 

 - вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині 

 - набути глибоких знань, навичок та компетенцій, необхідних для підвищення конкурентоздатності 

власного підприємства та сталого співробітництва з німецькими компаніями. 

 

 

 

Дедлайн : постійнодіючий

https://ukraine.managerpr

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-mp/


WANNABIZ

    

     Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі. Основний мотив WannaBiz - 

розвиток IT-підприємництва та формування стартап-екосистеми в Україні. 

     Мета: допомагати інноваційним і перспективним IT-проектів стати компаніями світового рівня. 

Проекти по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати найбільшу підтримку від 

WannaBiz. Допускаються проекти у сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології. 

     Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно: 

Заповнити форму заявки. 

Прикріпити презентацію проекту за планом. 

Пройти (скайп) - інтерв'ю. 

Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz. 

 

 

 

Дедлайн : постійнодіючий

http://wannabiz.com.ua

Грант :до 50 тис. дол.США

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://wannabiz.com.ua/for-startups/


ОСВІТА І 
СТАЖУВАННЯ



КОНКУРС СТИПЕНДІЙ НА ОСВІТУ 
ВІД PREPLY.COM

             Preply, інтернет-платформа для пошуку локальних і онлайн-репетиторів з іноземних мов, 

точних наук, гуманітарних предметів і різноманітним хобі, оголошує конкурс есе Education of the 

Future з призовим фондом 3500 доларів США. За умовами конкурсу, виграш повинен бути 

витрачений на освіту. Взяти участь в конкурсі можуть учні та студенти з усього світу. 

Online education, education in the future і online tutoring - організатори пропонують авторам 

фокусуватися навколо цих трьох ключових напрямків. Втім, творчий політ фантазії ніхто не 

обмежує, і при бажанні тематичне розмаїття можна розширити. Обов'язково тільки вказівка    

авторства, приналежності до навчального закладу, міста і країни проживання. 

Розкрити тему в 300 словах на англійській мові можуть учні гімназій, ліцеїв, коледжів, студенти 

вищих навчальних закладів і аспіранти. Вік учасників - від 16 до 35 років. Після подачі есе на 

сторінці https://preply.com/scholarships воно стає доступним для загального огляду і починає збирати 

голоси. Переможець визначається максимальним числом голосів - Шерінг і репост не 

забороняються і всіляко вітаються. На конкурс кожен учасник може подати не більше одного есе. 

Головний приз у розмірі $ 2000. отримає автор есе, який набрав максимальну кількість голосів. 

Також передбачені «втішні призи» в розмірі $ 1000 і $ 500 за друге і третє місця відповідно. Імена 

авторів найпопулярніших есе будуть оголошені 15 червня. 

Грант : 3500 дол США

https://biggggidea.com/

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://biggggidea.com/opportunities/preply-daet-3500-na-obrazovanie/


 ГРАНТ НА ВАШІ ПОДОРОЖІ ВІД ZIS 
FOUNDATION!

            

Фонд Zis запрошує молодих людей усіх національностей віком від 16 до 20 років отримати 

стипендію 600 Euro на самоорганізовану навчальну поїздку до іноземної країни.�� 

Хто може подати заявку�� 

- молоді люди віком від 16 до 20 років; 

- усіх національностей; 

- ще не навчалися в університеті. 

Умови подорожі: 

- досліджуєте тему, обрану учасником 

- здійснюється самостійно 

- триває принаймні чотири тижні 

- подорож за кордоном 

- перевезення літаком не допускається 

- поїздки в регіони війни або насильницькі етнічні конфлікти не будуть спонсоруватися. 

 

⚡ Кінцевий термін подати заявку 15 лютого 2020 року. Деталі: https://bit.ly/2G5mFaC 

Дедлайн : 15.02.2020

https://biggggidea.com/

Грант : 600 євро

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://biggggidea.com/opportunities/preply-daet-3500-na-obrazovanie/


MEDICAL-GATE

         Проект Medical-Gate - це унікальна пошукова система, що містить багато інформації про 

різні види медичних освітніх програм, гранти та нагороди. 

Вже зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж 700 пропозицій 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців. 

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

навчання медиків в Україні та закордоном. 

 

 

Дедлайн : постійнодіючий

https://www.m-gate.org/ua/

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html


КУЛЬТУРА



МЕРЕЖА КРЕАТИВНИХ МІСТ ЮНЕСКО 
ШУКАЄ НОВИХ УЧАСНИКІВ

    Міністерство культури України заохочує міських голів ініціювати участь міста у конкурсі на 
приєднання до Мережі креативних міст ЮНЕСКО та долучитися до процесу розробки й подання 
конкурсної заявки. 
Мережа креативних міст ЮНЕСКО (UNESCO Creative Cities Network (UCCN)) заснована в 2004 
році. Вона покликана сприяти міжнародній співпраці між містами, які інвестували в культуру та 
творчість і визнають ці сфери прискорювачами сталого розвитку міста. Наразі вона налічує 180 
креативних міст з 72 країн світу. Членство в міжнародній мережі сприяє обміну інноваційним 
досвідом, налагодженню партнерських контактів, розкриттю туристичного потенціалу міст, 
розвитку креативних індустрій, інтеграції українських міст у європейський культурний простір. 
 
Для роз’яснення процедури подання конкурсної заявки на включення міста до Мережі 
Міністерство культури розробило методичні рекомендації (ЗАВАНТАЖИТИ). 
Міністерство запрошує ознайомитися з рекомендаціями та розглянути можливість участі міст у 
конкурсі. В разі виникнення питань щодо участі в конкурсі звертайтеся до державного експерта 
Директорату креативних індустрій Луізи Мороз, тел.: (044)234-40-94, e-mail: 
luiza.moroz@mincult.gov.ua. 

Дедлайн :30.06.19

https://www.prostir.ua/

https://www.prostir.ua/?grants=merezha-kreatyvnyh-mist-yunesko-shukaje-novyh-uchasnykiv


МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ 
ФОНД

      Фонд спрямований на підтримку проектів, які залучають щонайменше 3 організації з країн 
регіону Східного партнерства або країн Західних Балкан, або реалізуються у Вишеградській 
області. 
     Фонд має на сьогодні 3 ґрантові програми: 
- Visegrad Grants 
- Visegrad+ Grants 
- Strategic Grants 
     та програми мобільності: 
◾ Visegrad Scholarship Program 
◾ Visegrad Scholarship at the Open Society Archives 
◾ Visual and Sound Arts Residency 
◾ Performing Arts Residency 
◾ Literary Residency Program 
◾ Residencies in New York 
      Дедлайни подачі на ґранти оголошується 3 рази в рік: 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня. 
Аплікаційні форми відкриваються за 20 днів до дедлайну.  
 

Грант  до 100 тис. євро
Дедлайн: 01.06.2019 

                  01.10.2019

https://www.visegradfund

https://www.visegradfund.org/apply/grants/


КОНКУРС "МІСТО З ХАРАКТЕРОМ"

     Стартував всеукраїнський конкурс «Місто з характером». Українцям пропонують 
створити відео про характер свого міста та виграти навчання в одній із найкращих кіношкіл 
світу. 
Конкурс складається з двох частин: професійної в якій беруть участь молоді режисери або 
ті, хто пов’язує своє життя з кіно, та любительської – в якій можуть брати участь усі охочі. 
Учасники конкурсу мають зняти відео від 1 до 3 хвилин, яке розкриє унікальний характер 
їхнього міста. 
Головний приз для переможця професійного конкурсу — 1 місяць навчання в одній із 
найвідоміших кіношкіл світу. Для любителів — сертифікати на придбання техніки (1 місце 
— 25 000 грн, 2 місце — 15 000 грн, 3 місце — 10 000 грн). 
До журі конкурсу увійшли Аґнєшка Голланд, режисерка фільму «Ґарет Джонс», прем'єра 
якого відбудеться в Україні у листопаді 2019 року, а також лауреатка «Золотого глобусу», 
володарка «Срібного ведмедя» Berlinale 2017 та багатократна номінантка премій «Оскар», 
BAFTA, «Гойя» й інших престижних кінонагород, генеральний продюсер Одеського 
міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, генеральний директор Arthouse Traffic Денис 
Іванов, кінорежисер та сценарист, куратор режисерського курсу Ukrainian Film School Тарас 
Ткаченко, генеральний продюсер Family Production Анастасія Буковська. 
Більше інформації про конкурс «Місто з характером», критерії оцінки, правила участі та інші 
подробиці шукайте на сторінці Facebook та на сайті, а також в прикріпленому релізі. 
 

Дедлайн :10.06.2019 

                   

https://biggggidea.com/

https://biggggidea.com/opportunities/konkurs-misto-z-harakterom/


ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

           Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ – 
друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 
фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та 
представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації 
можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо 
сприяють розвиткові українських медіа. 
        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. 
        Максимальна сума фінансування становить 24 000 дол. США. Сума гранту залежить 
від обсягу запланованої діяльності та періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 
12 місяців. 

Грант: 24 тис. дол.США
Дедлайн :постійнодіючий
https://ua.usembassy.gov/

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/


НАУКА ТА 
ІНННОВАЦІЇ



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ НА 
ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ

  Метою конкурсу є стимулювання фізичних осіб та суб'єктів господарювання до 
створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноухау та інших 
результатів інтелектуальної, творчої діяльності. 
Конкурс проводиться у три етапи: 
1) перший етап ("Приймання заявок") - подання претендентом заявки на конкурс 
та отримання статусу учасника другого етапу конкурсу; 
2) другий етап ("Стимулювання") - організація надання послуг учаснику другого 
етапу конкурсу (за бажанням учасника конкурсу); 
3) третій етап ("Розвиток") - отримання учасником другого етапу конкурсу статусу 
переможця конкурсу та організація діяльності переможця конкурсу.  
У конкурсі можуть брати участь фізичні особи та суб'єкти господарювання, які 
виявили заінтересованість щодо участі в конкурсі . 
 

Дедлайн :30.09.19

https://www.sfii.gov.ua/

https://www.sfii.gov.ua/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80/


НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ У 
«ГОРИЗОНТ 2020»

     Цей конкурс оголошено в рамках фінансованого Євросоюзом проекту «Східне партнерство 
ПЛЮС» (EaP Plus). 
Конкурс грантів для налагодження співпраці фінансово підтримує участь місцевих дослідників з 
регіону в Brokarage events, що стосуються програми «Горизонт 2020», та Підготовчих зустрічах 
для підготовки проектних пропозицій в рамках цієї програми. 
Мета грантової схеми – розширення наукових зав’язків між країнами-членами ЄС/ 
неасоційованими країнами Східного партнерства та країнами Східного сусідства. Також вона 
спрямована на збільшення кількості учасників у поданих проектних пропозиціях «Горизонт 2020». 
Задля цього програма грантів надасть фінансову підтримку дослідникам у Східному сусідстві з 
дослідницької сфери, представникам малого і середнього бізнесу, промисловості та вищих 
навчальних закладів. Фінансування також матимуть змогу отримати представники громадянського 
суспільства і місцевих органів влади. 
Кінцевий термін подання заявок – 30 травня 2019 року. 
Оголошення про конкурс:https://eeas.europa.eu/track/click/13754/30389_en 
https://www.eap-plus.eu/ 
 

Дедлайн :30.04.19

https://biggggidea.com

https://www.culturepartnership.eu/ua/article/greece-or-denmark?fbclid=IwAR3Xbz5Qe6brVr98Uezrh8Qi2h_fXIDluWWfah9IcibWK8aClmLdPHuYlwQ


GLOBAL INNOVATION FUND

       Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в 
соціальні інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій 
та проектів на різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до 
промислового чи інших видів впровадження. 
      GIF підтримує команди від соціальних підприємств, некомерційних фірм, некомерційних 
організацій, державних установ та дослідників у всіх відповідних секторах 
(http://www.globalinnovation.fund/sectors-we-support), а також виконує роботу в будь-яких 
відповідних країна в країнах, що розвиваються, включаючи Україну. 
      GIF пропонує гранти, позики (включаючи конвертовані борги) та інвестиції в акції від $ 50 000 
до $ 15 млн. Кандидатам пропонується вказати тип та розмір пріоритетного капіталу на їхній 
заявці. 
     На пілотному етапі GIF надає стартовий капітал для підтримки запуску та польових 
випробувань інновацій. 
     На етапі тестування та переходу GIF фінансує інновації, які вже продемонстрували успіх у 
невеликій кількості. 
     На етапі масштабування GIF підтримує розширення інновацій, які вже продемонстрували 
сильний успіх соціального впливу та ефективності. 
 

Дедлайн : постійнодіюча
https://globalinnovation.

Грант: 50 тис. до 15 млн.дол.США

https://globalinnovation.fund/what-we-do/our-approach/


УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

          

Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних 

досліджень (ДФФД) оголошується неперервний 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. 

 

Дедлайн :постійнодіючий

https://biggggidea.com/op

https://biggggidea.com/opportunities/2275/


ФОНД ДЖОНА І КЕТРІН МАКАРТУР

       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. 

Дедлайн :постійнодіючий

https://www.macfound

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.abilis.fi/en/


СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

 Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на короткострокові стажування (1-2 

місяці) у Франції для молодих українських науковців.Стажування передбачає стипендії розміром 

700 – 1060 євро на місяць (витрати на транспорт не покриваються). 

▪ Перший конкурс: Прийом документів до 21 січня. 

▪ Другий конкурс: Прийом документів до 20 червня 2018 року. 

Вимоги до учасників: 

▪  для молодих українських науковців (аспірантів, докторантів, науковців) віком до 40 років, робота 

яких потребує дослідження та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією (1-2 місяці); 

▪ кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за останні три роки, не можуть брати 

участь у конкурсі; 

▪ дані дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або 

партнерства, що розвивається між французькими та українськими науково-освітніми закладами. 

✅Джерело: http://unistudy.org.ua  ✅Деталі: http://unistudy.org.ua/france-stazuvannya/ 

Дедлайн: 20.06.19

https://www.macfound

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.abilis.fi/en/

