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ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО



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


«БАЙЄР» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Компанія «Байєр» оголошує про початок прийому грантових пропозицій від
громадських організацій в рамках сьомого щорічного конкурсу програми соціальних
інвестицій «Україна – житниця майбутнього». 
Подання заявок на перший етап відбуватиметься до 23 лютого 2020 року.
 Пропозиції соціальних проєктів приймаються за такими напрямами:
- освітні програми;
- програми зі сталого розвитку середовища громад.
 
Максимальний розмір гранту, що може бути наданий – 200 000 грн. 
Проєкти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії. П
роєктна діяльність може бути розрахована на термін до 6 місяців. 
До участі у конкурсі приймається одна заявка від кожної організації.

Дедлайн: 23.02.2020
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https://www.democracyДжерело: 

https://gurt.org.ua/news/grants/58265/


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/


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


ПІДТРИМКА РЕІНТЕГРАЦІЇ
ВЕТЕРАНІВ КОНФЛІКТУ НА

СХОДІ УКРАЇНИ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ

Проект повністю безкоштовний для всіх бажаючих ветеранок та має на меті навчити
основам ведення бізнесу, і, як результат, створити план розвитку власної
справи. Після написання та захисту плану, кожна учасниця має можливість отримати
фінансування у розмірі до 1 тис. євро на закупівлю обладнання, необхідного для
реалізації своєї бізнес-ідеї.

8

 

                    

https://ee.humanitarian

Грант: 1 тис. євро

Джерело: 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#h1iirjp9


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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Грант: 1 тис. євро

Джерело: 

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


ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС

“БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА – 2019”

Метою конкурсу є підтримка та розвиток ефективного соціально-орієнтованого
благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих
благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик.
Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники,
набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи
(окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій),
незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних
ініціатив.
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https://www.prostir.ua/

Дедлайн : 01.03.2020 

Джерело: 

https://www.prostir.ua/?grants=pryjom-zayavok-na-natsionalnyj-konkurs-blahodijna-ukrajina-2019


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: 
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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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МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ
БІЗНЕС



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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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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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://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

Проведення конкурсу малюнків має за мету заохотити обдаровану і талановиту

молодь до збереження природи, відновлення екосистеми, розвитку екологічної

свідомості та креативних ідей щодо збереження природи.

Наш Конкурс ми проведемо у кілька етапів:

✅ І етап (з 4 по 28 лютого 2020 року) – виготовлення та представлення робіт;

✅ ІІ етап (з 1 по 5 березня 2020 року) – визначення переможців Конкурсу;

✅ ІІІ етап (6 березня 2020 року) – нагородження переможців.

Тематика малюнків: 

☑Озеленення України; 

☑Екологія; 

☑Збереження планети; 

☑Дерева, парки та алеї; 

☑Разом ми врятуємо планету! 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
МАЛЮНКІВ «ОЗЕЛЕНЕННЯ

УКРАЇНИ

Дедлайн : 28.02.2020

www.l2dua.comДжерело: 
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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


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: 

22

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


           

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

До участі запрошуємо навчальні заклади, де навчається мінімум 200 учнів.
Навчальний заклад формує команду, яка складається з директора школи, одного
вчителя та 2 школярів (1 дівчина і 1 хлопець 9-10 класів). 
Директор активно взаємодіє та підтримує учнів у їхньому напрямку змінити або
вирішити проблему. Вчитель, гідний приклад для школярів, заохочує їх до активної
громадської діяльності. Учні вже є активними представниками шкільного
самоврядування або мають намір ними стати, люблять працювати у команді та
проявляти ініціативу.
Переможців конкурсу ми оберемо за наступними критеріями:
- повнота відповідей у системі my.klitschkofoundation.org та наявність відео;
- чітка мотивація школи реалізовувати зміни у місцевій громаді та впливати на її
життя;
- сформована команда та її вмотивованість реалізувати проєкт;- відповідність
команди до вимог проєкту.
Обов’язковою умовою участі є проведення локального проєкту “Zero Waste Day” у
своєму селі чи місті. 

ZERO WASTE SCHOOL Дедлайн : 21.02.2020

www.klitschkofoundation.

Джерело: 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.klitschkofoundation.org/projects/education/zero-waste-school/


           

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

Програма передбачає 2 семестри навчання в одному з 5 польських академічних
центрів (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін) та, як мінімум, 2-х тижневе
професійне стажування в державних, приватних та некомерційних організаціях.
До подачі заявок запрошують кандидатів, які мають намір повернутися в свою країну
після закінчення стипендіальної програми, щоб реалізовувати стипендіальний проект
і впроваджувати отримані в рамках стипендії знання.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
� економіка і менеджмент,
� управління в бізнесі, НУО, культурі, охороні навколишнього середовища, охороні
здоров’я,освіті,
� державна адміністрація (органи державної влади та самоврядування),
� право,� суспільні науки (соціальна психологія, соціологія),
� політологія і міжнародні відносини,� охорона навколишнього середовища,�
проблеми безпеки,
� антикризове управління,� політика розвитку і гуманітарна допомога.

СТИПЕНДІЇ ІМ. ЛЕЙНА
КІРКЛАНДА В ПОЛЬЩІ В

2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Дедлайн : 1.03.2020

www.prostir.ua/Джерело: 
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https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-im-lejna-kirklanda-v-polschi-v-20202021-navchalnomu-rotsi


           

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

Мета – активізувати науковий інтерес до проблем культурної
дипломатії в Україні; сприяти розвитку культурних взаємин між
Україною та іншими країнами; популяризувати український культурний
продукт; стимулювати і підтримувати талановиту молодь.
Адресат – студенти різного фаху з усіх регіонів України.
Дедлайн – 1 березня 2020 р.
Організатор – БО “Українське фулбрайтівське коло” та Програма імені
Фулбрайта в Україні.
Деталі за посиланням – https://bit.ly/2QHBowx

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ КОНКУРС

СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ “КУЛЬТУРНА
ДИПЛОМАТІЯ В УКРАЇНІ:

МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ”

25

Дедлайн : 1.03.2020

www.prostir.ua/Джерело: 

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-studentskyh-robit-kulturna-dyplomatiya-v-ukrajini-mynule-teperishnje-majbutnje&fbclid=IwAR3jrH0wVITqAaaEIgCUNywyjufsA2GlD099njPuRTnojJoJvPp5lR66iiI


           

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

Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект повинен
бути реалізований до 15.10.2020), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і
вразливих верств населення та на забезпечення довгострокового ефекту від проекту.
 
Умови надання фінансової підтримки проекту Посольство підтримує організації/
установи/спілки/неурядові організації у здійсненні їхніх проектів шляхом надання
часткового фінансування, за умови, що заявник не може самостійно реалізувати свій
проект. Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску
заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт власними
силами, надання транспортних послуг чи приміщень, технічного нагляду або
сервісних послуг). Можливе часткове фінансування третіми сторонами (приватними
донорами, громадами, місцевими підприємцями).
 
 

ПІДТРИМКА МІКРОПРОЄКТІВ ВІД
ПОСОЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ В

УКРАЇНІ

Дедлайн : 21.02.2020

https://biggggidea.com/Джерело: 
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Грант : 8 000 євро

https://www.lrgkf.com/en/ukraine.html
https://www.prostir.ua/?grants=pidtrymka-mikroprojektiv-vid-posolstva-nimechchyny-v-ukrajini


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


Мета – сприяння вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і
заохочення вчених з різних країн до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-
гуманітарних наук та україністики для утвердження наукової і культурної спадщини України
у світовому контексті.
Адресат – дослідники, науковці з науковими роботами міжнародного
значення.
Дедлайн – 1 березня 2020 р.
Організатор – Благодійна організація “Міжнародний Фонд Івана Франка”.
 

МІЖНАРОДНА ПРЕМІЯ ІМ.
ІВАНА ФРАНКА

Дедлайн: 1 березня 2020 року

https://gurt.org.uaДжерело: 
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https://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-osvitnij-seminar-sentropatrans-history-dlya-pedahohiv-ta-molodizhnyh-pratsivnykiv


Програма «Music Moves Europe» (MME) є основним інструментом Єврокомісії для
підтримки музичного сектору. Вона була розроблена на основі низки зустрічей з
представниками індустрії, які відбувались, починаючи з 2015 року. Після чого «Music
Moves Europe» була запущена як стратегічна ініціатива Комісії і зараз загалом слугує
для підтримки музичного сектору країн програми “Креативна Європа”.
 
Загальна мета конкурсу – підвищити рівень спільного створення та спільного
виробництва в музичному секторі. Особливу увагу буде приділено спільній творчості
та виготовленню музичних робіт. Ці два поняття використовуються як синоніми і
мають на увазі співпрацю для написання слів та музики, а також підготовку музичного
твору для комерційного використання.
 
 

«MUSIC MOVES EUROPE» Дедлайн: 30 березня 2020 року

https://houseofeuДжерело: 
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https://creativeeurope.in.ua/programs/34


Гранти надаються House of Europe в рамках програми творчої підготовки та
розбудови потенціалу молоді, яка підтримує проєкти, що залучають молодих людей
віком від 16 до 25 років та мають на меті розвиток локальних мистецьких
ініціатив.  Дедлайн - 28 лютого 2020 року.
Що отримає учасник?
- Фінансування на реалізацію проєкту – від EUR 6,000 до EUR 10,000 в залежності від
масштабів проєкту
- Менторську підтримку від молодого митця з ЄС
- Офлайн воркшоп для представників організації-грантоотримувачаЩо потрібно для
подачі заявки?
- Бути зареєстрованим в Україні як юридична особа, яка має право отримувати
фінансову допомогу- Додати бюджетну форму- Додати реєстраційні документи

ПРОГРАМА ТВОРЧОЇ
ПІДГОТОВКИ ТА РОЗБУДОВИ

ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ

Дедлайн: 28 лютого 2020 року

https://houseofeuДжерело: 
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https://houseofeurope.org.ua/opportunity/36


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



ПРЕМІЇ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ ТА СТИПЕНДІЇ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

      Почався конкурсний відбір на премії ВРУ та стипендії Уряду для молодих вчених. Заявки 
 мають подавати виші та наукові установи,підприємства за попередніми рішеннями вчених рад.
Адресат – науковці до 35 років (доктори наук до 40 років), що мають вагомі наукові здобутки в
проведенні фундаментальних/прикладних досліджень (для премії ВРУ), кандидати, що мають
вагомі наукові результати, віком до 33 років (38 для докторантів або докторів наук)
(стипендії КМУ).
Дедлайн – 1 березня 2020 р. (для премії ВРУ), 10 березня 2020 р.
(стипендії КМУ)

Дедлайн : 01.03.2020

https://globalinnovation.Джерело : 
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https://www.science-community.org/en/node/210916?fbclid=IwAR1ZNtKakegU6gd3LjqBGH2NShSwOq5y7EAUo6H1DNqClwujO6WG3HjBWD8


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/

