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ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО



МАЛІ ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА
НОРВЕГІЇ В УКРАЇНІ

Посольство Норвегії в Україні оголошує конкурс проектних заявок на отримання
малих грантів. Розмір грантів становить від 500 000 до 1 000 000 норвезьких крон.
Дедлайн - 11 березня 2020 року (далі - англ.)..
Посольство надасть пріоритет проектним пропозиціям у межах цих тематичних
напрямків:
Боротьба за права людини та гендерної рівності з особливим акцентом на вразливі
групи.
Зміцнення демократичної культури та толерантності.
Популяризація незалежних та інноваційних засобів масової інформації. Зміцнення
свободи слова.
Сприяння проектам з енергоефективності зі значним екологічним компонентом на
рівні громади.
 

Дедлайн: 11.03.2020
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https://gurt.org.ua/Джерело: 

Грант 500 - 1000 тис . крон

https://gurt.org.ua/news/grants/58659/


Дана програма є безкоштовною для дівчаток у віці від 10 до 18 років. Робота я в
команді до 5 чоловік, дівчата виберуть одну з проблем своєї громади і будуть
працювати над мобільним додатком, спрямованим на вирішення цієї проблеми.
Тривалість програми близько 12 тижнів і програма абсолютно безкоштовна.
Вимоги до кандидатів:
приймаються заявки від дівчат віком 10 - 18 років на 1 серпня 2020;
щоб взяти участь дівчина повинна приєднатися до команди на онлайн-платформі,
попросити батька / опікуна підписати форму;
в команді має бути 1 - 5 учасників, учасники можуть приєднатися лише до однієї
команди;
учасники можуть брати участь в програмі Technovation Girls протягом декількох сезонів
до досягнення віку 18 років (можна працювати з одними і тими ж членами команди і
наставниками, команди можуть досліджуватиодну і ту ж проблему, але прототип
додатка повинен бути новим щороку).
 

 
ПРОГРАМА TECHNOVATION

GIRLS ДЛЯ ДІВЧАТ
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grantist.com

Дедлайн: 16.03.2020

Джерело: 

https://grantist.com/contest/programma-technovation-girls-dlya-devushek/


РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСТВА У
ГРОМАДАХ. КОНКУРС МІНІ-

ГРАНТІВ 2020

Щоб взяти участь у конкурсі:
Сформуйте команду організаторів проєкту, яка включатиме священника, активних
представників громади, волонтерів, а також за можливості представників бізнесу,
урядових, неурядових та комунальних установ тощо;
Визначте та обґрунтуйте ідею соціального проєкту в громаді. 
Обов’язково опишіть яким чином ваш проєкт залучить до участі вразливу категорію
населення (сім’ї в кризі та / або дітей-сиріт та дітей в складних життєвих обставинах
тощо);Вам потрібно мати зареєстровану неприбуткову (громадську, благодійну,
релігійну) організацію та рахунку в банку.
Якісно опишіть свою ідею та заповніть аплікаційну форму до 18 березня (23:59) й
надішліть її на пошту volunteerproject.lef@gmail.com із позначкою "На конкурс
Розвиток волонтерства в громадах".
 

Дедлайн: 18.03.2020
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http://www.lef.org.uaДжерело: 

http://www.lef.org.ua/ua/proekty/proect-volonterskyy-ruh/


За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим
організаціям, лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та
іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення
проектів розвитку цих організацій.
Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою
Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
• медична допомога
• освіта
• спорт
• допомога
• надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
• суспільний добробут
• навколишнє середовище

ПОСОЛЬСТВО
ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ
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https://www.democracy

Джерело: 

Грант: 31 березня 2020 р.

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html


КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ
ПАРТНЕРСТВА У

КРАУДФАНДІНГОВІЙ ІНІЦІАТИВІ
«КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у
краудфандінговій ініціативі «Культура. Спільнота». Цією ініціативою Фонд прагне
зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу
– залучення коштів від громадян. Завдяки нашій підтримці, громадські організації, які
реалізують проекти у сфері культури та залучають кошти спільноти отримають
додаткові можливості для реалізації своїх ідей.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які допомагають
знайти порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України.Конкурс триває
постійно до 15 жовтня 2019 року.
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www.irf.ua/contest

Дедлайн : 15.10.2020

Джерело: 

https://www.irf.ua/contest/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/


ФОНД  ДЕМОКРАТІЇ ООН

Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню ролі громадянського суспільства,
підтримують
права людини, заохочують участь усіх соціальних груп в демократичних процесах.
Проекти повинні працювати в одній з цих сфер:
• Права та розширення прав жінок / Гендерна рівність
• Громадська активність
• Верховенство права та права людини
• Залучення молоді
• Зміцнення потенціалу громадянського суспільства для взаємодії з урядом
• ЗМІ та свобода інформації
• Інструменти для знань
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https://ee.humanitarian

Грант: 1 тис. євро

Джерело: 

https://www.un.org/democracyfund/apply-for-funding-faqs


ГРАНТИ НА СОЦІАЛЬНІ
ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ

ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Глобальний інноваційний фонд — незалежна організація, яка інвестує в соціальні
інновації, які спрямовані на поліпшення життя і можливості мільйонів людей в країнах,
що розвиваються.
Подаватися можуть команди з соціальних підприємств, комерційні фірми,
некомерційні організаці, державні установи і дослідники у всіх відповідних секторах.
Зверніть увагу, прийом заявок відбувається лише онлайн.
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www.globalinnovation.fund/

Дедлайн :31.12.2020 

Джерело: 

Грант: 30-100 тис. євро

https://www.globalinnovation.fund/apply/about/


ГРАНТИ НА МОЛОДІЖНІ ТА
КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ

 Посольство США в Україні оголошує Програму малих грантів громадської дипломатії для
підтримки проєктів у сфері культури та підтримки молоді на 2019–2020 рр.
Усі проєкти повинні мати на меті промоцію культури США в Україні або висвітлення �
американсько-української �співпраці у зазначеній сфері.
Прийнятні теми:
✅Виконавчі та образотворчі мистецтва, включаючи, усі жанри музики, танцю, моди, театру,
літератури, кіно, фотографії та відео.
✅Образотворче мистецтво, включаючи, але не обмежуючись ними, виставки картин, скульптур,
фотографій, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті та інших подібних творів.
✅Інноваційні проекти у сферах кулінарного мистецтва, спорту (командного та індивідуального,
традиційного та екстремального), містобудування, дизайну відео та настільних ігор, віртуальної
реальності тощо.
� На конкурс мають право подавати:
українські �� та американські �� зареєстровані некомерційні, недержавні організації.

Дедлайн :13 с�чня, 13 кв�тня,6 липня 2020 року

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

Грант: 10-50 тис.дол. 

Джерело: 

1 1

https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/?fbclid=IwAR2RwlEXNNQEcTNrdQPE9opMn4nyO-jf6S2OOnKMJM21YjSJwMssOxKjoJI


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 :пост�йнод�ючий

http://www.fundsforngos.

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


ВІДЕОФЛЕШМОБ ВІД
ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄС:

#ЄВРОПАЦЕЯ

Аби взяти участь у флешмобі, необхідно:
Зняти коротке відео на тему «Україна та Європа: прямуємо разом», у якому
розповісти про власне бачення України у європейському просторі, майбутнє відносин
Україна-ЄС або про те, як Ви популяризуєте європейські цінності та європейський
спосіб життя у Вашому місті тощо.
Перевірити, аби відео відповідало технічним вимогам:Тривалість: максимум 1
хвилина – для Instagram, 2 хвилини – для Facebook.Б
Опублікувати відео в Facebook та/або Instagram: Поставити хештег
#ЄвропаЦеЯ.Позначити сторінку Представництва ЄС в Україні (Facebook –
@EUDelegationUkraine, Instagram – @euinua).
Заповнити анкету учасника флешмобу за посиланням http://bit.ly/EU_flashmob та
завантажити ролик на файлообмінник (Google Drive, Dropbox, OneDrive, WeTransfer,
Fex.Net, DropMeFiles тощо).
Найкращі відеороботи будуть об’єднані в ролик від Представництва ЄС, який
покажуть на українських телеканалах наприкінці року.

Дедлайн: 25.12.2020
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https://www.democracyДжерело: 

https://euprostir.org.ua/opportunities/148356


МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ
БІЗНЕС



УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
СТАРТАПІВ 

    

    Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та поліпшення доступу до

фінансування для українських МСП шляхом надання консультацій та зміцнення потенціалу, а

також на підготовку до фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Програма сприяє

створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в

отриманні належного фінансування та ноухау для розвитку бізнесу.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

 

Дедлайн : впродовж 2020 р�к.

Грант: 25-75 тис.дол

https://usf.com.ua/Джерело : 

14

Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна
програма, яка надає фінансування найталановитішим українськимпідприємцям.
Пріорітети:
•фінансується лише український бізнес з орієнтацією на світові ринки
•проєкти мають бути на ранніх стадіях розвитку (pre-seed and seed)
•організація повинна бути орієнтована на отримання доходу
•до уваги беруться інноваційні ІТ/високо технологічні продукти
•наявність команди лідерів, створеної для розвитку бізнесу.
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html


МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

    

    Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та поліпшення доступу до

фінансування для українських МСП шляхом надання консультацій та зміцнення потенціалу, а

також на підготовку до фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Програма сприяє

створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в

отриманні належного фінансування та ноухау для розвитку бізнесу.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

 

Дедлайн : 2020 р�к.

https://www.prostir.ua/

Грант: 40 млн євро (28 млн євро для
консультац�йної допомоги, 12 млн євро
для прямого кредитування

Джерело : 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

    

   Фонд розглядає МСП як головну опору для місцевих економік та рушійну силу у створенні

робочих місць. Через надання додаткового фінансування EFSE сприяє економічному розвитку та

процвітанню, та залучає додаткових інвесторів до регіону.

Організатор – ЄС та Німецький банк розвитку (KfW).

 

Дедлайн : немає

https://www.prostir.ua/

Грант: 50 000 євро

Джерело : 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.eu4business.eu/uk/project/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse


ГРУПА ПІДТРИМКИ МАЛОГО
БІЗНЕСУ ЄБРР

    

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР допомогає

підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх

бізнес, і надає гранти (безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг

консультантів.

Адресат – представники малого та середнього бізнесу.

Організатор – Група підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні.

 

Дедлайн : немає

https://www.prostir.ua/

Грант: 50 000 євро

Джерело : 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://pro-consulting.ua/ua/services/gruppa-podderzhki-malogo-biznesa-ebrr-v-ukraine


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ

ЕКОЛОГІЯ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



           

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

Посольство Фінляндії в Україні оголошує конкурс проектних заявок на отримання

фінансування від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва. Дедлайн - 27 березня

2020 року.Цьогоріч пріоритетними темами для проєктів, що фінансуються за кошти

Фінського Фонду місцевого Співробітництва в Україні, є:

 Інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадахоз

Рзробка моделей/ інструментів екологічної та кліматичної освіти дошкільників/молодших

школярів

Підвищення обізнаності щодо біорізноманіття та сталого використання лісів

ГРАНТИ ФІНСЬКОГО ФОНДУ
МІСЦЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Дедлайн : 27.03.2020

www.l2dua.comДжерело: 

20

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://gurt.org.ua/news/grants/58704/


           

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

Громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки

бізнесу» в рамках проекту «Організація співпраці малих міст України, громадянського

суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки», оголошує IV етап

конкурсу на розробку в 2020 р., Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату

(SECAP), серед малих та середніх громад України, з чисельністю населення не більше

100 тис.

Хто може взяти участь: 

Органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради, об’єднані територіальні

громади України, які приєдналися, або мають бажання приєднатися до Європейської

ініціативи – (Covenant of Mayors) – “Угода мерів”, ініційованої Європейською Комісією від

15.01.2009 року, з метою забезпечення реалізації політики сталого енергетичного

розвитку та зменшення викидів парникових газів на території громади не менше ніж на

30% до 2030 року.

КОНКУРС НА РОЗРОБКУ В 2020
ПДСРК(SECAP)

Дедлайн : 31.03.2020

www.l2dua.comДжерело: 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-rozrobku-v-2020-r-planiv-dij-staloho-enerhetychnoho-rozvytku-ta-klimatu-secap


           

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

Що потрібно зробити:

1 Сфотографуй ту ділянку свого населеного пункту, яку ти хочеш змінити на краще.

2 На ватмані не менше розміру, ніж А3 намалюй нове бачення цієї місцевості з

детальним промальовуванням твоїх пропозицій.

3 Надішли нам сканкопії твого фото і малюнка на адресу ukrcedars@com.ua з

позначкою «Конкурс Творців».

У конкурсі може взяти участь кожен житель України, будь-якого віку з будь-якого

населеного пункту.Побажання до робіт - деталізація, акуратність, реалістичність,

прив'язка до конкретного місця. Уяви, що ти справжній чарівник. Що б ти змінив в цьому

місці, щоб в ньому стало добре всім?❗Ваші малюнки будемо приймати до 15 травня 2020

року. ❗Кращі роботи потраплять до представників влади ваших населених пунктів, а їх

Творці отримають живі подарунки: насіннєві шишки сибірських кедрів, з яких можна

виростити багатий цілющий ліс.❗І, звичайно, нашу підтримку у втіленні твоїх світлих ідей.

«ЗМІНИ НА КРАЩЕ МІСЦЕ, ДЕ
ЖИВЕШ».

Дедлайн : 15.05.2020

www.l2dua.comДжерело: 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.facebook.com/ukrcedars/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCGrgREzI_L4WU76EE_Y4Y3rgGrU7WwxUPcZKDGdY5FrUWv7WGf2AFyosd4ST4SwH_2eDvuRT9TiVTC&hc_ref=ARTjFLEpI0PBjqSv3l0PMQlTAgAstTd_B_ygKnkKkuz3YI9M73VHbSRallE8RmTQSYk&ref=nf_target&hc_location=group


USAID ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ОГОЛОШУЄ ПОЧАТОК

ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ

 До конкурсу запрошуються:
Неурядові організації (НУО), зареєстровані та правочинні згідно з законодавством України
(гранти у грошовій та негрошовій формі);
державні установи (гранти виключно у негрошовій формі).
Приклад грантової діяльності: грант може надаватись неприбутковим організаціям, які
проводять навчання для вразливих груп населення, жінок, ветеранів АТО та молоді для
удосконалення навичок з встановлення та/або обслуговування обладнання, що
використовується у секторі відновлюваної енергетики. 
В рамках грантів може забезпечуватись підтримка заходів щодо перевірки концепцій для
технологій відновлюваної енергії або прискорення придбання засобів, які можуть сприяти
широкомасштабному використанню відновлюваної енергії.
Як подати заявку?
Подача заявок відбувається у два етапи.
На першому етапі заявники подають короткий концептуальний документ (заявку в стислому
вигляді) українською або англійською мовами. Грантодавець визначає чи відповідає
концептуальний документ цілям ESP.
Якщо концепція заявника отримає позитивну оцінку, в цьому випадку організацію буде
запрошено до участі в другому етапі – подання розгорнутої заявки на грантове фінансування.

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

Дедлайн : 30 кв�тня 2020

Грант : 10- 30 тис. грн.

Джерело: 
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https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-hrantovoji-prohramy


           

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

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 та економічного

розвитку, інформування громадськості та ін.

Адресат – урядові установи, неурядові організації та фонди, що діють

в громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

 

 

 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ
ВІД МІНІСТЕРСТВА

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ

Дедлайн : пост�йна

www.l2dua.comДжерело: 
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Грант : 15 000 євро

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://kam.gov.ua/ua/povidomlenja/pg/190117703274959_p18/print/page/


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



           

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

Урядова програма “Спроможна школа для кращих результатів” – це фінансова
підтримка закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю
обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах,
класах та інших приміщеннях школи.
На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи,
у яких здобувають освіту не менше 350 учнів. 
Проєктні заявки для шкіл формують їх засновники та подають до Обласної державної
адміністрації. 
ОДА формує перелік всіх проєктів із зазначенням пріоритетних і подає в МОН до 13.
03. 2020. Міністерство затверджує проєкти до фінансування протягом 10 днів. 
Школи повинні реалізовати проєкт до 31 грудня 2020 року.
 
 

3,5 МЛРД ГРН — НА РОЗВИТОК
СПРОМОЖНИХ ШКІЛ

Дедлайн : 06.03.2020

www.l2dua.comДжерело: 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://mon.gov.ua/ua/news/35-mlrd-grn-na-osvitnij-prostir-ta-navchalne-obladnannya-uryad-nadav-groshi-na-rozvitok-shkil


КУЛЬТУРА



Мета – розвиток літературного мистецтва серед школярів. Завдання
цьогорічного змагання — написання прозового твору.
Адресат – тільки школярі з 4 по 11 класи.
Дедлайн – 1 червня 2020 р.
Організатор – школа альтернативної освіти Dream School.
 

КОНКУРС ОПОВІДАНЬ ДЛЯ
ШКОЛЯРІВ

Дедлайн: 1 червня 2020 року

https://gurt.org.uaДжерело: 
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https://litcentr.in.ua/news/2020-06-01-11734


Швейцарське бюро надає можливості на реалізацію малих проектів з врахуванням
потреб громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і
просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.
Заявники повинні бути зареєстровані українські неурядові організації з належним
фінансовим досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні
організації. 
Державні органи та комерційні структури можуть подавати заявки у випадку
попереднього погодження з боку організаторами програми.
 

МАЛІ ПРОЕКТИ НА МІСЦЕВИЙ
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Дедлайн: 31.12.2020 року

https://region.kname.eduДжерело: 

29

Грант: 100-600 тис.грн

http://uaculture.org/catalog/mali-proekty-na-misczevyj-rozvytok-kultury/


Конкурс має на меті підтримку проектів, які пропонують діяльність для досягнення
вказаних результатів та корелюються із пріоритетами. А саме: 
Впровадження щонайменше 10 європейських проектів спільної творчості та спільного
виготовлення для авторів пісень та виконавців.
Демонстрація схем роботи для спільної творчості та спільного виготовлення, які
вдосконалюють методи навчання авторів пісень та музикантів.
Посилення співпраці авторів пісень та музикантів з іншими суб'єктами ланцюжку
доданої вартості музичної індустрії.Результати роботи підтриманих проектів будуть
вивчені та проаналізовані для поліпшення розуміння сектору та специфічних потреб
музикантів. Ці висновки допоможуть розробити інструменти підтримки музичного
сектору через програму “Креативна Європа” у 2021-2027 роках. Її головною ціллю
буде підтримка європейської різноманітності та талантів, підвищення
конкурентоздатності сектору та підвищення доступу аудиторії до музики у всій її
різноманітності.
 

«СПІЛЬНЕ СТВОРЕННЯ ТА
СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Дедлайн: 30 березня 2020 року

https://houseofeuДжерело: 
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https://creativeeurope.in.ua/programs/33


Метою конкурсу є підтримка проєктів, які пропонують організацію активностей для
досягнення вказаних результатів та корелюються із пріоритетами програми. А саме: 
Підтримка щонайменше 8 проєктів, які пропонують інноваційні підходи до
неформальної музичної освіти або навчання, яке сприяє соціальній інклюзії; 
Демонстрація найкращих прикладів співпраці між освітнім та музичним секторами, які
сприяють соціальній інклюзії, тобто доступу музичної освіти у дітей, які в іншому
випадку не мали б до неї доступу;
Підтримка сталих форм співпраці (як-то створення мереж), які мають європейський
вимір;
Тестування нових ідей, які покликані підтримати музичне навчання наступних
поколінь європейських програм після 2020го року;
Внесок у розвиток ідей щодо музичної освіти як частини європейської секторальної
підтримки музичної індустрії.

МУЗИЧНА ОСВІТА ТА
НАВЧАННЯ

Дедлайн: 06.04. 2020 року

https://houseofeuДжерело: 
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https://creativeeurope.in.ua/programs/344


Програма сприяє комплексній підтримці міжнародної співпраці, обміну, навчанню,
побудови проектного партнерства, через фінансування найкращих ініціатив на
довготривалий термін суспільних та економічних змін, зокрема у секторі культурна
спадщина. 
Пропозиція орієнтована на неурядові організації, що можуть отримати фінансування
партнерського проекту, співфінансування більшої ініціативи (у вигляді т.зв. власного
внеску) чи гранти на мобільність.

ГРАНТИ, ОБМІНИ, НАВЧАННЯ У
СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ Дедлайн: 31.12.2020 

http://programrita.org/uaДжерело: 
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Грант: 10-18 тис.дол

http://programrita.org/ua/about/


Мета – ініціювати та поглибити тривалі структури міжкультурної співпраці.
Програма передбачає стипендії для поїздок і спрямована на культурних діячів та
установи, які здійснюють супровід і рефлексію суспільних змін.
Адресат – діячі культури і мистецтва від 18 років, організації культури.
Дедлайн – 22 червня 2020 р.
Організатор – фонд мобільності Goethe-institut.
Деталі за посиланням – https://bit.ly/36qLBTK

ПРОГРАМА “КУЛЬТУРА У РУСІ” Дедлайн: 22  червня 2020 року

https://houseofeuДжерело: 
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https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/mob.html?fbclid=IwAR1h5qp42g5INufqNKTom0Es6z--rhbNd_f_zEXJ7E72Xo5zhvMrDi7TcWw


НАУКА ТА
ІНННОВАЦІЇ



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 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 : пост�йнод�юча

https://globalinnovation.

Грант: 50 тис. до 15 млн.дол.США

Джерело : 
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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 :пост�йнод�ючий

https://biggggidea.com/opДжерело : 
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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 :пост�йнод�ючий

https://www.macfound

Джерело : 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
http://www.abilis.fi/en/
https://www.macfound.org/about/


VERNADSKY CHALLENGE

      У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:

- космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, космічна інженерія та усі

пристрої, призначені для дослідження та освоєння космосу)

- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити втрачені функції організму чи

замінити орган, біотехнології в медицині, протези, екзоскелети, медичні пристрої, медичне

устаткування, технології для людей специфічних професій)Маєте ідею чи готовий продукт?

Розкажіть про них експертам Vernadsky Challenge!

1. Перейдіть на сайт vernadskychallenge.com

2. Завантажте та заповніть форму реєстрації

3. Відправте її на talent@vernadskychallenge.com до 1 вересня 2020 року

Усі заявки проходять ретельний відбір, а команди з найбільш перспективними ідеями

отримають грант на розвиток стартапу в еквіваленті 2 мільйони гривень.

Дедлайн : 01.09.2020

vernadskychallenge.com/

Джерело : 
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Грант: 2  млн.грн.

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://vernadskychallenge.com/

