
КОНКУРСИ І
ГРАНТИ
Станом на 10.05.2020 

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА



Конкурс грантових заявок для українських
малих та середн�х п�дприємств, якими
керують ж�нки, що бажають розширити
д�ючий б�знес
 
Дедлайн: 31.05.2020/31.07.2020
 
Сума гранту: в�д 300 000 грн до 1 000 000 грн
 
Детальн�ше за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsM
Hif8nhkE1DIFKXXVvo
 
 
 
 

ПРОГРАМА USAID

КОНКУРЕНТНОСПРОМОНА
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ



Конкурс в�дкритий для неурядових
орган�зац�й, некомерц�йних суб'єкт�в та
м�сцевої влади.
 
Тематика: осв�та, здоров'я, належне
врядування, розбудова громадського
сусп�льства, продовольча безпека та с�льське
господарство.
 
Дедлайн: 15.10.2020
 
Сума гранту: 40 000 Євро
 
Детальн�ше за посиланням:
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?
fbclid=IwAR03kwrCxtXvWnm2BVqwn0nhpoy8E7TBFjX1n

 
ПОСОЛЬСТВО СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ



Всеукраїнський молод�жний конкурс
�нновац�йних проект�в розвитку туризму на
с�льських територ�ях в умовах кризових явищ.
 
Мета конкурсу: залучення молод� до розробки
та впровадження проект�в м�сцевого
економ�чного розвитку, п�дтримка
п�дприємницької та �нновац�йної проектної
д�яльност� та популяризац�я с�льського туризму
як д�євої форми соц�ально-економ�чного
розвитку с�льських територ�й.
 
Терм�н проведення: кв�тень-вересень 2020 року
 
Детальн�ше за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1ibRb4bqCu1JX_iMEV_jkbueo21FRsr76/view?
fbclid=IwAR0RLovmXIxRutShCYIVMUamZpFld05qX74IoFTrCpesMNtc0kYDw6E4
9dY

 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС

 



Д�знавайтеся ще б�льше про ц�нност�, �нституц�ї
та життя ЄС, культуру � спорт, �нновац�ї та
розвиток Євросоюзу, про знаних українц�в в
об'єднан�й Європ�.
 
Терм�н проведення: 
з березня по вересень 2020 року
 
Детальн�ше за посиланням:
https://euroquiz.org.ua/euroquiz
 
 

 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС 
В УКРАЇНІ

ОНЛАЙН 
ЄВРОВІКТОРИНА - 2020!



Програма малих грант�в громадської дипломат�ї
уряду США.
Ус� проекти повинн� мати на мет� промоц�ю
культури  США в Україн� або висв�тлення
американсько-української сп�впрац�.
 
Дедлайн:  6 липня 2020 року 
 
Сума гранту: в�д 10 000 до 50 000 дол.
 
Детальн�ше за посиланням:
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantiv-
hromadskoji-dyplomatiji-uryadu-ssha-molodizhni-ta-
kulturni-
projekty&fbclid=IwAR2NYeX7HF7zdzgam_u7_bIlirQje4sVIN
HyskZPTFXRwWzHY128dGKTCH8
 
 
 

 
ПОСОЛЬСТВО США 
В УКРАЇНІ

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ -
МОЛОДІЖНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ



Мета конкурсу - п�дтримка громадських
�н�ц�атив, як� спрямован� на посилення
сол�дарност�, самозарадност� та
взаємодопомоги в українському сусп�льств� п�д
час пандем�ї COVID - 19.
 
Дедлайн:  31 грудня 2020 року
 
Сума гранту: 200 000 - 250 000 грн
 
Детальн�ше за посиланням:
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-
protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-
vzayemodopomoga/
 
 
 
 

 
"ЛЮДЯНІСТЬ І
ВЗАЄМОДОПОМОГА"

ГУМАНІТАРНА ІНІЦІАТИВА ПРОТИ
ПАНДЕМІЇ



ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА!

 
м. Чортк�в
вул. Тараса Шевченка,21
каб�нет №18

 

+380 (3552) 3 91 19

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:

developchortkiv@gmail.com

ЕЛЕКТРОНА АДРЕСА:


