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POP MOVEMENT UKRAINE

   Ми шукаємо замотивованого молодого активіста/-ку у сфері захисту довкілля, який прагне 
поділитись власним баченням та ідеями з небайдужими представниками інших країн, знайти 
нових друзів і однодумців під час конференції та фестивалю Руху у Мексиці (Festival for youth- 
led climate action), 19-20 серпня 2019 року. 
Один учасник/-ця від України зможе взяти участь у події та представити нашу країну.   
Якщо ти разом з нами хочеш зберегти планету для майбутніх поколінь тобі від 18 до 24 років 
ти береш активну участь у захисті довкілля, кліматичному русі, маєш власний проект або ще 
мрієш його втілити ти готовий до незабутньої подорожі у Мексику назустріч однодумцям і 
цікавим ідеям   
Тобі СЮДИ!  
Мета руху POP полягає в тому, щоб дати можливість молоді активно брати участь у вирішенні 
питань зміни клімату, з якими стикається наша планета. За допомогою POP Рух прагне 
поєднати молодь з іншими молодими людьми, щоб мати «діалог, орієнтований на дії» про те, як 
захистити нашу планету. 

 

                    

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

Дедлайн : 2 серпня 2019 

                    

https://www.prostir.ua/?news=molodizhni-tsentry-v-ukrajini-otrymayut-intelektualnyj-hrant-na-vprovadzhennya-prohramy-z-posylennya-roli-novoho-pokolinnya-v-pryjnyatti-rishen


ГРАНТИ ДЛЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ В 
РАМКАХ ПРОГРАМИ «ACTORS OF 

URBAN CHANGE»

     Програма «Actors of Urban Change» покликана сприяти міському розвитку. Кращі проекти з 
міського розвитку отримають гранти у розмірі до 13 тисяч євро. Дедлайн - 21 вересня 2019 р. 
Заявники проекту звертаються з потребою вирішити поточний виклик або потребу, пов’язаний із 
стійким міським розвитком у своєму місті чи мікрорайоні, наприклад: 
Доступне житло та гентрифікація 
Енергетика та зміни клімату 
Соціальне включення та культурне різноманіття 
Кругова економіка та економіка спільного використання 
Цифрові рішення для формування міських змін 
Здоров’я, харчування та фізичні навантаження 
Вони пропонують фінансову підтримку місцевому проекту заявників, що забезпечує швидке 
стартування, безпечне місце для випробування нових ідей, а також міжнародні тренінги в рамках 
їхньої мережі з 100 міських переробників по всій Європі. Вибрані команди отримують до 13 000 
євро в грантах, включаючи: 
Гранти на реалізацію проекту заявників на суму до 6 000 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 
 

 

                    

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

Дедлайн : 21 вересня 2019 

                    Грант: 13 тис.євро 

                    

https://gurt.org.ua/news/grants/54527/


ШКОЛА ГРОМАДСЬКОГО ЛІДЕРА

     Завдання проекту “Школа громадського лідера” – допомогти активним громадянам сформувати 
громадську думку, спрямовану на соціальну відповідальність, розширити свої знання у різних 
сферах громадської діяльності та навчитися застосовувати їх у просуванні реформ на місцевому 
рівні через активізацію каналів лобіювання, переконуючі місцеву та державну владу в 
необхідності суттєвих змін. 
Кілька місяців активних навчань, залучення “польових” практиків і менторство, підготовка, 
подання та боротьба за свій проект (яким би він не був – для органу виконавчої влади, місцевого 
самоврядування чи, взагалі, ґрантодавця). Це те що буде. А нащо? Ви прокачаєте свої скіли як 
грамотні проектні менеджери та менеджерки, де б ви не планували при цьому працювати – у 
владних коридорах заради реформ, у бізнесі заради прибутків, третьому секторі заради 
соціальних змін чи десь ще. 
Кому ця Школа буде цікава: 
-тим, хто хоче піти в політику (в якості кандидатів чи їхніх помічників); 
-тим, хто хоче працювати службовцем у публічних органах (в якості фахівців, спеціалістів, 
керівників чи експертів); 
-тим, хто відчуває, що в країні треба змінювати й він/вона знає що, але немає сил як (в якості 
громадських організацій, молодіжних об’єднань, бізнесових асоціацій чи інших команд).

 

                    

https://docs.google.com/

Дедлайн : 11 серпня 2019 

                    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmSGlQq-DN3RaZjYp5zT1dfhL10_xgRTdLxN3ee-qs6ycuCg/viewform


МІНІ-ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 
ІЗ ПРОГРАМУВАННЯ В РАМКАХ 

ІНІЦІАТИВИ MEET AND CODE

  Уже втретє в Україні Meet and Code розпочинає відбір подій із популяризації новітніх технологій. 
Основна мета європейської ініціативи Meet and Code, яка впроваджується в Україні Ресурсним 
центром ГУРТ за підтримки SAP, – привернути увагу дітей і молоді до переваг цифрового світу. 
Дедлайн для подання в рамках першого раунду – 8 липня 2019 року. 
Кожна неурядова організація (НУО) має 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 р 
У 2018 році в Україні 90 подій отримали фінансування та продемонстрували, наскільки цікавим 
може бути цифровий світ. 
Цього року НУО можуть отримати міні-грант розміром до 9000 гривень для організації заходів, 
присвячених програмуванню/новітнім технологіям. Подавати заявки потрібно в електронному 
вигляді. 
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 

Дедлайн : 8 серпня 2019 

                    

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

Грант: 9000 тис.грн                 

https://gurt.org.ua/news/grants/53403/
https://gurt.org.ua/news/grants/53078/


ГРАНТИ НА ЕТИЧНІ ПРОЕКТИ

   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. 
Адресат–невеликі неприбуткові організації, що працюютьу сфері захисту тварин, навколишнього 
середовища та прав людини. 
- 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) 

Дедлайн : 31.12.2019 

                    

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

Грант : 430 тис. грн

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-etychni-proekty
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-u-2019-rotsi


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


CIRCULAR ECONOMY 
HACKATHON 2019 

Проблеми сміття, забруднення довкілля та вичерпності ресурсів набувають загрозливого 
масштабу. Вирішити їх можна лише розвиваючи сталі інновації. Нові матеріали, джерела енергії 
та бізнес моделі – це те, що є актуальним зараз не лише для України, а й для всього 
світу.ReThink спостерігає за бумом кругової економіки на Заході та бачить скільки креативних 
ентузіастів має Україна. Саме тому ми вже вдруге в Україні організовуємо хакатон на цю тему. 
Хочемо напрацювати ще більше ідей та рішень, об’єднати креативних підприємців, проактивних 
студентів та відповідальний бізнес в екосистему небайдужих до економіки і довкілля. 
Мета 
- 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. 
Для кого: 
- Аспіранти та науковці 
- Студенти та старшокласники 
- Старт-апи та молоді підприємці 
- ІТ-розробники 
На переможців чекають грошові призи та можливості акселерації у компаніях-партнерів заходу. 

https://biggggidea.com/opportu

Дедлайн :20.09.19

https://biggggidea.com/opportunities/circular-economy-hackathon-2019/
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-u-2019-rotsi


МІКРОФІНАНСУВАННЯ 
ВІД МІНІСТЕРСТВА 

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ 

Максимальна сума фінансування становить 15 000 EUR. Грант може становити до 100% 
від загальної суми прийнятних витрат проекту. 
Фінансуються проекти у сфері освіти, охорони здоров’я, екологічного таекономічного 
розвитку, інформування громадськості та ін. 
Адресат - урядові установи, неурядові організації та фонди, що діють в громадських 
інтересах. 
Організатор – МЗС Естонії. 
 

https://biggggidea.com/opportu

Грант :15000 євро

Дедлайн :постійно діючий

https://biggggidea.com/opportunities/circular-economy-hackathon-2019/
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-u-2019-rotsi


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/


THE COCA-COLA FOUNDATION. 
COMMUNITY SUPPORT OPPORTUNITY

         Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад. Пріорітетами 

інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання водних 

ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту. 

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) 

Всі запити на підтримку з боку громади у вигляді грантів або спонсорських послуг для 

розгляду компанією Coca-Cola, Фонду Coca-Cola або будь-якої з її дочірніх регіональних 

фондів повинні бути подані через нашу систему онлайн-заявок. Ці пропозиції, що 

відповідають конкретним рекомендаціям, а також подальші стратегічні цілі та завдання, 

будуть розглянуті для фінансування. Заявки, які надсилаються факсом або поштою, будуть 

повернуті організації з запрошенням подати заявку через онлайн-заявку. 

Дедлайн :постійнодіючий

http://www.fundsforngos.

Грант: необмежений

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/


МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



ГРАНТОВИЙ КОНКУРС З РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

У ПРОГРАМІ COSME

   В рамках Програми ЄС COSME  Єврокомісія оголосила грантовий конкурс в сфері розвитку 

МСП під назвою «Підтримка імплементації Європейської Рамки Підприємницьких Компетенцій 

(EntreComp)». Бюджет: 500 000 євро на 1 проектну заявку. Дедлайн - 22 серпня 2019 року. 

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. 

 

Дедлайн : 22.08.2019 року.

https://www.prostir.ua/

Грант: 500000 євро

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://gurt.org.ua/news/grants/54369/


ПРОГРАМА USAID 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»: 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МСП

    Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або 

в галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого зростання, досягнення успіху на 

експортних ринках, створення інвестицій та збільшення зайнятості. КЕУ особливо зорієнтована 

на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових 

заявок від інших галузей економіки. 

КЕУ надає гранти, які слугуватимуть виконанню одного з наступних завдань: 
-збільшення обсягу інвестицій в українські МСП; 

-збільшення обсягів продажів МСП; 

-створення постійних робочих місць у відповідному секторі; 

-та/або покращення доступу до фінансових можливостей для МСП. 

-Програма «Конкурентоспроможна економіка України» є програмою національного масштабу. 

Заявки приймаються з усіх регіонів України. 

Державні установи, в тому числі організації з участю державного капіталу та квазідержавні 

організації, визначені в ADS 302.3.3, не мають права на отримання грантів. 

Дедлайн – 29.02.2020 року. 

Дедлайн : 29.02.2020 року.

https://www.prostir.ua/

Грант: від 250 000 грн до 40 000 000 грн

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://rada.te.ua/ekonomika/konkursi-ta-granti/29356.html


ГРАНТОВИЙ КОНКУРС З РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

У ПРОГРАМІ COSME

В рамках Програми ЄС COSME  Єврокомісія оголосила грантовий конкурс в сфері розвитку 

МСП під назвою «Підтримка імплементації Європейської Рамки Підприємницьких 

Компетенцій (EntreComp)». Бюджет: 500 000 євро на 1 проектну заявку. Дедлайн - 22 

серпня 2019 року. 

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. 

Хто може брати участь: 
-         Органи влади, відповідальні за політику розвитку підприємництва та освіти; 

-         Відповідні державні організації; 

-         Навчальні заклади; 

-         Бізнес-асоціації; 

-         Центри підтримки бізнесу; 

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



GIRL2LEADER UKRAINE 2019

             Якщо ти хочеш приєднатись до Girl2Leader Ukraine і потрапити 11 жовтня 2019 року до 

Верховної Ради України, тобі потрібно заповнити форму у розділі «Надіслати заявку» та виконати 

одне із запропонованих завдань: 

✔Розказати нам про один день із твого життя як дівчини-лідерки у форматі на твій вибір (відео, 

текст, колаж фото, вірш і таке інше). 

Щодо заповнення заявки: 
• у графі «Назва заходу для прийняття участі» потрібно вказати «участь у Міжнародному дні дівчат 

11 жовтня 2019 року» 

• відповідний файл з текстом або відео прикріпити у «Місце для завантаження файлу». Об’єм тексту

– 1сторінка; відео-до 3-х хв. 

✔Написати план соціального проекту, реалізація якого буде корисною для суспільства. При 

написанні соціального проекту потрібно чітко сформулювати проблематику, мету, цільову групу, 

план реалізації проекту, термін та місце реалізації, бюджет та/або необхідні ресурси та очікувані 

результати.Дедлайн подачі заявок 15 серпня 2019 року. 

Результати відбору будуть оголошені у вересні 2019 року. 

Не прогав свій унікальний шанс, ми чекаємо саме на тебе! 

Більш детально про кампанію: https://www.girl2leader.org.ua/ 

Дедлайн : 15 серпня 2019

https://biggggidea.com/

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


КОНКУРС НА РОЗРОБКУ КРАЩОГО 
STEM-УРОКУ

        CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ», Фонд ООН у галузі 

народонаселення спільно з Міністерством освіти і науки України оголошують старт конкурсу 

«Кращий STEM-урок». Мета конкурсу – допомогти вчителям популяризувати ідеї STEM-освіти та 

мотивувати дівчат на рівні з хлопцями до вивчення STEM-предметів. 

До участі у Конкурсі запрошено вчителів державних закладів загальної середньої, позашкільної, 

спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти, які активно впроваджують інноваційні 

методики до STEM-викладання, застосовують гендерно чутливий підхід в освіті  та мають креативн

ідеї для розробки нестандартних рішень, які б сприяли розкриттю потенціалу дівчат. Переможці 

отримують грошові призи у розмірі 5000 гривень. 

Конкурсна робота повинна включати: методичну розробку уроку/заняття, допоміжні матеріали, в 

тому числі ігри, відео, презентацію та роздаткові матеріали. STEM-урок/заняття – це 

міждисциплінарні уроки, що базуються на виконанні дослідницьких проектів учнями та ученицями. 

Особливості STEM занять: 
навчання через міждисциплінарні підходи (несамостійні предмети); 

практичне застосування науково-технічних знань; 

стимулювання творчості та ініціативи від учнів та учениць; 

активна комунікація та групова робота; 

Дедлайн : 23.09.2019

https://www.dropbox.com

Грант : 5000 грн

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe


 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/


100% СПОРТИВНА СТИПЕНДІЯ НА 
НАВЧАННЯ У США (SPORTS AND 

STUDY USA)

  Відділ міжнародних зв’язків повідомляє про наступне: 
вперше в Україні діє стипендіальна програма для спортсменів «Sports and Study USA», що 
повністю покриває вартість навчання у рейтингових вишах США. 
Коротко про стипендію: 
– 100% покриття витрат на навчання, проживання та тренування; 
– участь у всіх тренуваннях та іграх команди університету; 
– проживання і харчування на кампусі обраного університу; 
– диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою спеціальністю; 
– можливість легально залишитися у США після закінчення вишу. 
Вимоги до кандидатів на стипендію: 
– чоловіки/жінки, вік від 16 до 27 років; 
– займатися одним із 27 видів спорту; 
– мати підтвердження спортивних досягнень; 
– володіти достатнім рівнем англійської; 
– здати екзамени TOEFL або IELTS, SAT. 
 

Дедлайн : до кінця 2019 року

https://unistudy.org.ua/

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.umsf.dp.ua/item/1774-100-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83-%D1%81%D1%88%D0%B0-sports-and-study-usa.html


КУЛЬТУРА



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 СОЦІАЛЬНОГО ПОСТЕРУ 
ТА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

ART OF SECURITY AWARDS 

  «Art of Security Awards» –  всеукраїнський конкурс соціального постеру та сучасного 
мистецтва, який проходить у місті Харків. 
Організатори конкурсу - національна громадська організація “Центр Субкультурних Ініціатив 
“Урбан Х”( Gwara Media) та Інформаційний Центр НАТО в Україні. 
 Головна мета конкурсу – привернення уваги суспільства до наявних проблем безпеки під час 
демократичних та економічних реформ; розвиток громадянського діалогу за допомогою 
соціального постеру та публічного мистецтва; пошук невідомих до сьогодні соціальних проблем 
та формування свідомого відношення до неочевидних небезпек. 
Участь у конкурсі безкоштовна 
Учасником може стати кожен охочий віком від 13 до 35 років 
Учасниками вважаються дизайнери, які заповнили та надіслали онлайн-форму під час OPEN 
CALL до 15 вересня 2019 року 23:59 
 

Дедлайн: 15.09.2019

https://euprostir.org.ua/

https://euprostir.org.ua/opportunities/139750?fbclid=IwAR19ll_oG0SbwqB-jbdjZPdoj-GGX8WGZmUUGqKOC1H7w3VVUlknqiW5ElM


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

  Вчителі з усієї України позмагаються за розробку кращого STEM-уроку .Стартував прийом заявок 
на розробку кращого STEM-уроку. Переможці отримують грошові призи у розмірі 5000 гривень. 
Дедлайн - 23 вересня 2019 року. До участі у Конкурсі запрошено вчителів державних закладів 
загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти, які 
активно впроваджують інноваційні методики до STEM-викладання, застосовують гендерно 
чутливий підхід в освіті  та мають креативні ідеї для розробки нестандартних рішень, які б сприяли 
розкриттю потенціалу дівчат.  
Конкурсна робота повинна включати: методичну розробку уроку/заняття, допоміжні матеріали, в 
тому числі ігри, відео, презентацію та роздаткові матеріали. STEM-урок/заняття – це 
міждисциплінарні уроки, що базуються на виконанні дослідницьких проектів учнями та ученицями. 
 
 
 
 

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/


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/


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/


 
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ НА 
ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ

 Мета:  стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових 

зразків. 

Оцінка проектів відбуватиметься за низкою критеріїв, як от “новизна”, “ступінь готовності до 

комерційного впровадження”, “соціальна або ринкова доцільність”, “наявність правоохоронних 

документів”, “строк впровадження” та інші показники. 

Прийом заявок на конкурс проектів із загальним бюджетом 100 млн гривень розпочнеться з 1 

січня і триватиме до 30 вересня 2019 року. 

Кошти державної підтримки винахідництва передбачають закупівлю послуг для відібраних 

проектів у прозорий та публічний спосіб із застосуванням платформи “ProZorro” відповідно до 

 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Дедлайн: 30.09.19

https://www.science

Грант : 1 млн. грн.

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.science-community.org/ru/node/199041

