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ВІДБІР ГРОМАД ДО 

УЧАСТІ В ПРОЕКТІ З 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

МІСЦЕВОГО 

ВРЯДУВАННЯ» 

        До участі в проекті будуть відібрані 30  

        старостатів з 10 територіальних громад в 

Чернігівській, Сумській та Хмельницькій 

областях. 

Представники обраних старостатів візьмуть 

участь у Школі старост – платформі для 

зростання потенціалу старост та громад, які 

вони очолюють. 

Участь в проекті безкоштовна 

 

 

 

             Старости громад  

 

 

 

 

 

         Дедлайн:  25.11.2021          
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АГЕНТИ 

ВОЛОНТЕРСТВА: 

НАБІР НА 

ВСЕУКРАЇНСЬКУ 

ПРОГРАМУ  

         Це річна програма, яка навчає молодь  

         волонтерству та допомагає його 

розвивати у своїх містах. На учасників чекає: 

- знайомство з різними сферами волонтерства 

та організація тематичних акцій; 

- допомога у місцевих організаціях та фондах, 

побудова партнерств; 

- спільнота однодумців та нових друзів, 

підтримка менторів програми; 

- унікальне навчання на модулях від експертів 

організації та запрошених лекторів 

 

  

            Молодь від 16 до 28 років, які мають 

досвід волонтерства та готові розвиватись у 

цій сфері 

 

 

         Дедлайн:  19.11.2021 

         (23:59 за київським часом)  
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ПРОТИДІЯ COVID-19: 

ГРАНТИ ДЛЯ 

ГРОМАДСЬКОГО 

СЕКТОРУ 

         Це гранти, що допоможуть протистояти  

         викликам пандемії та продовжувати 

працювати на благо громад в умовах жорстких 

карантинних обмежень. Учасники можуть 

отримати до 480 000 гривень на проект в 

одному з таких напрямів:  

- адвокація; 

- надання послуг для підвищення стійкості 

громад, включно з вразливими групами 

населення; 

- об’єднання зусиль організацій 

громадянського суспільства.  

Тривалість проекту: від трьох до 12 місяців 

  

            Організації громадянського суспільства 

            

       

        Дедлайн: прийом проектних пропозицій  

        триває постійно, заявки розглядаються 

        щомісяця 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/119  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/119
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/119


ЗАПРОШЕННЯ ДО 

ПАРТНЕРСТВА В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЕТАПІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСУ «БЛАГОДІЙНА 

УКРАЇНА-2021» 

        Мета щорічного конкурсу: розвиток  

        ефективного соціально-орієнтованого 

благодійництва, меценатства та волонтерства 

в Україні шляхом визнання кращих 

благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх 

організацій та практик  

 

 

 

 

 

            Благодійні фонди, громадські 

організації, інші профільні неурядові  

організації 

 

 

 

 

         Дедлайн:  22.11.2021      
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РЕГІОНАЛЬНИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ 

ЖУРНАЛІСТІВ, 

БЛОГЕРІВ І ВЛОГЕРІВ 

В МОЛДОВІ ТА 

УКРАЇНІ 

         Проект допомагає розвивати соціальний  

         підприємницький потенціал молодих 

людей в Молдові та Україні, створюючи 

сприятливу екосистему для соціальних 

підприємств, а також надихаючи і підтримуючи 

більше молодих соціальних підприємців для 

розробки і підтримки своїх інноваційних 

рішень, спрямованих на просування 

соціальної інтеграції та екологічної стійкості в 

обох країнах 

 

 

              Журналісти, блогери та всі, хто 

проживає в Україні чи Молдові та публікує свої 

роботи у будь-яких українських та 

молдавських ЗМІ, включаючи телебачення, 

онлайн та друковані ЗМІ, влоги та блоги 

 

 

         Дедлайн:  до 30.11.2021           
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II ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС ДЛЯ МЕДІА 

«НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ 

VS НАРКОПОЛІТИКА: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ В 

УКРАЇНІ» 

         Всеукраїнський конкурс, створений для  

         більш широкого інформування 

населення України про сучасні методи 

профілактики та лікування наркозалежності з 

акцентом на особливості впровадження та 

розширення лікування у  медичних закладах, 

надання замісної підтримувальної терапії, 

збільшення доступу наркозалежних пацієнтів 

до комплексних послуг державної програми з 

профілактики ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту С, 

туберкульозу, проблеми дотримання прав тих, 

кого торкнулася проблема наркозалежності 

 

 

               Представники національних і 

регіональних ЗМІ  

 

 

 

         Дедлайн:  12.11.2021 (18:00)           

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=ii-

vseukrajinskyj-konkurs-dlya-media-

narkozalezhnist-vs-narkopolityka-problemy-

ta-shlyahy-jih-vyrishennya-v-ukrajini  
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ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

МЕДІА 

         Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

         особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії. У пріоритеті такі теми:  

- боротьба з фейками, маніпуляціями та 

іншими елементами гібридної війни; 

- журналістська етика, цінності та інструменти; 

 - конвергентна журналістика (мультимедійна 

журналістика); 

 -самооплатність та незалежність медіа; 

- культурна журналістика; 

- економічна журналістика 

 

 

 

               Журналісти   

 

 

         Дедлайн:  10.11.2021        

         (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/279  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/279
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/279


ПРОГРАМА  

«ГРОШІ ЗА РОБОТУ» 

        Програма надає можливість виконання  

        тимчасових суспільно-значущих робіт/ 

послуг за матеріальну винагороду (наприклад: 

допомога самотнім людям похилого віку; 

прибирання території; проведення майстер-

класів для вразливих груп населення; роботи, 

спрямовані на реагування ситуацій, 

пов’язаних з COVID19 тощо). 

Територіальність - місто Київ, Київська, 

Вінницька, Житомирська, Черкаська, 

Чернігівська області 

 

 

              Особа, яка на даний час не 

працевлаштована та не перебуває на обліку в 

Державній службі зайнятості  

   

 

        Дедлайн: щомісяця протягом 2021 року 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/66108/  

https://gurt.org.ua/news/grants/66108/


МІНІ-ГРАНТ 

"ПОШИРЕННЯ 

ВЖИВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

В УКРАЇНІ" 

         Програма міні-грантів від американської  

         фундації "Я розмовляю українською" 

ставить метою поширити вживання української 

мови в Україні. Пітримуються проекти, які 

стануть каталізаторами для дедалі більшого 

вжитку української мови в будь-якій сфері:  

в освіті, в бізнесі, в культурних заходах,  

в соціальних мережах тощо. 

Розмір гранту: до 100000 грн 

 

 

 

 

             Організації  та окремі особи 

 

 

 

 

          

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/mini-

grant-poshirennya-vzhivannya-ukransko-

movi-v-ukrani/  
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МІНІ-ГРАНТ НА 

ПІДТРИМКУ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

         Платформа «Маркетплейс» надає  

         підтримку у вигляді міні-гранту. Кошти  

цього гранту можуть бути використані на  

оплату послуг тренерів, консультантів, коучів  

чи менторів. Послуги мають бути спрямовані  

на зміцнення або основних організаційних  

спроможностей, або отримання спеціальних  

навичок, які дозволяють організаціям  

громадянського суспільства ставати більш  

ефективними, незалежними та життєздатними 

 

 

 

            Організації громадянського суспільства  

 

 

Детальніше 

http://cd-platform.org/mozhlivosti-

finansuvannya 

http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
http://cd-platform.org/mozhlivosti-finansuvannya
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ЄВРОПЕЙСЬКА 

МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(EUROPEAN 

ENTERРRISE 

NETWORK, EEN) 

        EEN - найбільша в Європі мережа            

        підтримки підприємництва - створена 

Європейською комісією у 2008 році та працює 

в рамках Програми ЄС COSME. 

Торгово-промислова палата України, як 

учасник консорціуму «EEN-Україна», пропонує 

використати потенціал Європейської мережі 

підприємств з метою розширення інвестиційних 

та торговельних можливостей українських 

підприємств і надає разом із регіональними 

торгово-промисловими палатами наступні 

послуги у країнах - учасницях EEN: пошук 

партнерів-інвесторів; пошук інноваційних 

технологій; пошук партнерів для створення 

спільних підприємств та для налагодження 

імпорту й експорту товарів 

 

              Суб'єкти МСБ 

Детальніше 

https://ucci.org.ua/international-

projects/ievropieis-ka-mieriezha-

pidpriiemstv-european-enterprise-network-

een 
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ЖІНКИ У БІЗНЕСІ 

         Програма допомогає 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 

відкриття кредитних ліній із залученням 

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   

 

             Малі та середні підприємства під  

             керівництвом жінок  

 

 

         Дедлайн: 2016-2022 

Детальніше 

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home

&country=UA&language=uk  

https://ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=UA&language=uk
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ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

         Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

         особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії. У пріоритеті такі теми проектів:  

встановлення та розвиток партнерств із 

соціальними підприємцями з ЄC та Великої 

Британії; підвищення кваліфікації соціальних 

підприємців та розвиток соціальних 

підприємств; популяризація соціального 

підприємництва в різних дисциплінах, 

розробка навчальних програм з соціального 

підприємництва 

 

            Засновники, директори і менеджери 

вищої та середньої ланки офіційно 

зареєстрованих соціальних підприємств, що 

отримують прибуток від діяльності; тренери, 

ментори та викладачі у сфері соціального 

підприємництва 

          Дедлайн: 10.11.2021  

          (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportuni

ty/280  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/280
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/280


РОЗПОЧАТО 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП 

КОНКУРСУ 

СТАРТАПІВ 

«ЕКОМРІЯ» 

         Всеукраїнський конкурс стартапів  

         «Екомрія» – це екологічний захід, що 

проводиться для популяризації та підтримки 

екологічних ініціатив, виховання бережливого 

ставлення до природи, формування 

екологічної культури, навчальної діяльності 

серед учнів. 

Ініціативи учасників можуть бути різними: 

озеленення, сортування, прибирання та 

вивезення сміття, очищення водойм, вторинне 

використання речей.  

Гранти до 15000 грн переможці отримають у 

негрошовому вигляді 

 

 

              Все населення України 

 

 

        Дедлайн:  до 31.05.2022       

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-

chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-

ekomriya  
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https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/


УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД 

СТАРТАПІВ 

         Український фонд стартапів (УФС) – це  

          загальнодержавна інвестиційна 

програма, яка надає фінансування 

українським підприємцям. Місія – 

підтримувати інноваційні проекти та 

допомагати українським підприємцям 

створювати успішні глобальні компанії. 

Розмір гранту може становити від $25 000 до 

$75 000 

            

 

 

 

              Підприємці 

 

 

 

        Дедлайн:  заявки приймаються на     

        постійній основі 

Детальніше 

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayi

nskyj-fond-startapiv/  

https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/
https://sme.gov.ua/support_programs/ukrayinskyj-fond-startapiv/


CТАРТУЄ ДРУГИЙ 

ЕТАП КОНКУРСУ 

ПРОЕКТНИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ 

        Головною метою конкурсу проектних  

        пропозицій є формування компетент-

ностей  майбутнього покоління  щодо: генеру-

вання, трансформації і споживання енергії; 

використання відновлювальних і альтернатив-

них джерел енергії з метою декарбонізації і 

збереження довкілля; раціонального та еконо-

много ставлення до енергоресурсів;  шляхів 

поліпшення параметрів мікроклімату у класах, 

кабінетах і приміщеннях закладів освіти. 

Розмір гранту:до 150 тис грн та до 30 тис грн 

 

 

 

              Загальноосвітні навчальні заклади  

 

 

 

         Дедлайн: 10.12.2021  

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/72631/bull/ 

https://gurt.org.ua/news/grants/72047/


КОНКУРС «ЖІНКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ» 

        Метою Конкурсу є визнання вкладу жінок  

        у розвиток енергетичної сфери України та 

їх підтримка, мотивація для подальших 

досягнень в енергетиці та споріднених 

секторах економіки.  

Конкурс проводиться у таких номінаціях: 

«Компанія року»; «Керівниця»; «Політикиня»; 

«Працівниця»; «Юристка»; «Волонтерка»; 

«Журналістка»; «Освітянка»  

 

 

 

             Жінки, які є громадянками України та 

працюють в енергетиці і споріднених секторах 

економіки, а також компанії енергетичного 

сектору, які впроваджують гендерну політику 

 

 

 

         Дедлайн: 09.11.2021                   

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

zhinky-ukrajinskoji-enerhetyky-2/  

https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/
https://gurt.org.ua/news/grants/72734/bull/


ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ІНДУСТРІЙ 

        Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

        особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії.У пріоритеті такі теми проектів: 

- популяризація української культури та 

мистецтва в ЄС та Великій Британії; 

- розширення мережі контактів з колегами з 

ЄС та Великої Британії; 

- обмін досвідами з приводу децентралізації 

сфери культури між Україною та ЄС; 

- цифрові та інші формати культурних проектів 

у часи пандемії 

 

 

 

              Представники різних сфер культури  

 

 

         Дедлайн:  10.11.2021 

         (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/276  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/276
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/276


ОНЛАЙН-КУРС 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ГРАНТИ ДЛЯ 

КУЛЬТУРНИХ ТА 

КРЕАТИВНИХ 

ПРОЕКТІВ» 

         Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою  

         пояснює кожен етап подачі на грант 

«Креативної Європи» — програми ЄС, в 

рамках якої українські організації можуть 

отримати до 2 000 000 євро на культурні й 

креативні проекти. Учасники дізнаються, як 

обрати конкурс для себе, знайти міжнародних 

партнерів, заповнити заявку і скласти звітність               

 

 

             Представник маркетингової агенції, 

рекламної компанії, дизайн-студії, дизайн-

продакшену, музею, креативного хабу; 

організатор культурних заходів; працівник ІТ 

або геймдев-індустрії, кіновиробництва, 

театральної індустрії 

 

 

         Дедлайн:  01.04.2023  

         (о 23.59 за київським часом)          

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/133  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/133
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/133


6-Й 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ 

КОНКУРС ІМ. ЛЕСЯ 

МАРТОВИЧА 

        Твори (рукопис) та книги приймаються у  

         номінаціях:  

1.Рукописи:  

проза (коротка форма: новели, оповідання, 

есе, нариси);  

поезія (в тому числі гумор, пародія, притчі). 

2.Книги: проза; поезія; краєзнавство;  

твори для дітей (проза і поезія). 

3. Музичні твори: рукопис з нотами із 

зазначенням автора слів і композитора 

        

 

 

            Автори творів, віком від 15 років  

 

 

 

 

        Дедлайн:  15.01.2022   

         

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-

13943  

https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943
https://litcentr.in.ua/news/2022-01-15-13943


ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

РОБОТИ З 

МОЛОДДЮ 

        Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

        особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії.У пріоритеті такі теми проектів:  

встановлення та розвиток партнерств з 

провідними організаціями та фахівцями 

молодіжного сектору в ЄС та Великій 

Британії; створення нових програм обміну для 

молоді між Україною та ЄС; розвиток 

молодіжних організацій; інклюзія. 

       

 

             Керівники та співробітники 

молодіжних центрів, організацій, просторів та 

кластерів, що працюють з молоддю; 

молодіжні працівники об’єднаних 

територіальних громад, обласних, районних 

та міських державних установ 

 

        Дедлайн: 10.11.2021  

        (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/281  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/281
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/281


ПРОГРАМА  

ПОРЯТУНКУ 

КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ 

         Це програма порятунку культурної  

        спадщини, що постраждала або може 

постраждати від техногенних катастроф, 

стихійних лих або збройних конфліктів. 

Програма може профінансувати евакуацію 

об’єктів, закупівлю матеріалів та обладнання, 

дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії 

для підвищення обізнаності про об’єкти 

культурної спадщини під загрозою. Учасники 

також можуть отримати допомогу з 

проведення тренінгів для рятувальників 

культурної спадщини  

 

 

             Організації різних типів: приватні, 

неприбуткові, урядові 

 

 

        Дедлайн:  31.12.2021                 

        (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/115  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115


ПРИЙОМ ТВОРІВ НА 

КОНКУРС 

ВИДАВНИЦТВА 

«СМОЛОСКИП» 

        На конкурс приймаються написані  

        українською мовою, раніше не 

публіковані поетичні, прозові, драматичні 

твори, а також художні твори для дітей. 

Обсяг поетичної збірки – не менше 50 

сторінок, обсяг прози – не менше 100 сторінок 

  

 

 

             Українські літератори, віком від 18 

до 40 років 

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  до 31.12.2021                 

         

Детальніше 

https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157  

https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-31-3157


OPEN CALL: НАБІР 

НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

ДО ВИДАННЯ 

“ГЕОПОЕТИЧНІ 

СТУДІЇ” 

        Редакція наукових видань «Геопоетичні  

        студії» оголошує open call для  

дослідників простору. 

Будуть розглядатися вичитані й оформлені 

тексти українською та англійською мовами 

 

 

 

 

            Молоді учені (студенти, аспіранти) 

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  15.11.2021                 

         

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=open-call-

nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-

heopoetychni-studiji  

https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji
https://www.prostir.ua/?grants=open-call-nabir-naukovyh-statej-do-vydannya-heopoetychni-studiji


РЕЗИДЕНЦІЯ 

AKADEMIE SCHLOSS 

SOLITUDE 

        Це можливість взяти участь у одній з  

        найвідоміших європейських резиденцій 

для молодих митців, дослідників та 

культурних менеджерів. На півроку або рік 

учасник переїде до Штутгарта, щоб 

сконцентруватися на проекті з: візуального 

мистецтва і медіа; музики і перформативного 

мистецтва; діджиталу; архітектури і дизайну;  

мови і літератури; освіти і медіації;  гуманітар-

них, соціальних, природничих, економічних 

наук 

 

 

            Молоді діячі, віком до 40 років, які вже 

завершили навчання або працюють над 

докторською та знають англійську, німецьку 

або французьку мову 

  

        Дедлайн:  30.11.2021                 

        (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/259  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/259
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/259


ІНДИВІДУАЛЬНА 

ДОПОМОГА В 

ЛІКУВАННІ ДІТЯМ  

         Фонд надає індивідуальну допомогу в  

         лікуванні дітям: з онкогематологічними  

та рідкісними хворобами; з нирковою 

недостатністю, які потребують пересадки  

нирки; пацієнтам Національної дитячої  

лікарні "ОХМАТДИТ". 

Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити  

лікування дитини за кордоном, коли  

об’єктивно неможливо отримати лікування за  

бюджетні кошти. 

 

 

 

          

          Дедлайн: постійно  

Детальніше 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/detail.php  та   

 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assista

nce/instruct.pdf 

 

http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf


ПРОГРАМА ГРАНТІВ 

ІЗ ГРОМАДСЬКОГО 

МОНІТОРИНГУ 

ДОСТАВКИ  

ТА НАЯВНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ  

ЗАСОБІВ 

        ПРООН запрошує до участі у Програмі 

        на отримання малих грантів. Мета: 

1. Отримати дані щодо доставки та наявності 

ліків, закуплених ПРООН та іншими 

спеціалізованими організаціями за бюджетні 

кошти МОЗ, до складів та закладів охорони 

здоров’я у регіонах: своєчасність доставки та 

наявність ліків для пацієнтів. 

2. Зміцнити потенціал неурядових, зокрема, 

пацієнтських організацій, щодо захисту прав 

найвразливіших груп пацієнтів на доступ до 

медикаментів, визначених  законодавством 

безкоштовними 

 

 

             Громадські організації та благодійні 

фонди 

 

 

 по   Дедлайн:  до 31.03.2022 року 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/  

https://gurt.org.ua/news/grants/62276/


ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

МЕДИЦИНИ Й 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

        Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

        особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії. У пріоритеті такі теми: сучасні 

процедури та міжнародні клінічні протоколи; 

розвиток навичок та компетенцій медичних 

працівників; консультації колег з ЄС та 

Великої Британії щодо сімейної медицини, 

медицини невідкладних станів, педіатрії та 

паліативної допомоги;використання сучасного 

обладнання; пацієнто-орієнтований підхід, 

комунікативна культура в медичних закладах; 

медична етика; профілактика вигорання в 

медичних установах 

 

             Практикуючі лікарі, фельдшери, 

медсестри; менеджери медичних установ; 

психологи та медичні психологи; викладачі 

медичних закладів вищої освіти 

        Дедлайн:  10.11.2021 року 

        (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/278  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/278
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/278


ПРОГРАМА МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ 

НАЦИСТСЬКИХ  

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ 

         Мета програми - покращення життєвої  

         ситуації колишніх українських жертв  

нацистських переслідувань. Програмою  

передбачено: 

- оперативне видалення катаракти; 

- слухопротезування; 

- забезпечення медикаментами та  

допоміжними медичними та гігієнічними  

засобами; 

- санаторно-курортне лікування. 

 

           Колишні в’язні нацистських таборів,  

           гетто, нацистських тюрем,  

примусові працівники промисловості та  

сільського господарства, діти, які 

були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти,  

народжені у неволі 

 

       Дедлайн: програма діє протягом  

       2021 р. 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/  

 

https://gurt.org.ua/news/grants/57847/


ВІДКРИТА БАЗА 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МЕДИКІВ 

          M-gate.org - це відкрита база стажувань,  

          курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх спеціальностей. 

Зараз на платформі розміщена інформація 

про більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких 

безкоштовні та доступні для українців. 

База щоденно оновлюється, додаючи нові 

можливості та корисну для медиків 

інформацію. 

Також є можливості для навчання медиків в 

Україні та за кордоном 

 

 

 

             Медики всіх спеціальностей 

 

  

              

          Дедлайн:  постійно  

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/m-

gateorg-vidkrita-baza-stazhuvan-dlya-

medikiv/            та         https://www.m-

gate.org/ua/search 
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ДОПОМОГА У WEB 

ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ 

COVID-19 

         Безкоштовне створення web-порталу  

         для відслідковування інформації по 

потребах медичних закладів регіонів України,  

закупках, за умови надання підтвердження  

своєї діяльності, яка є узгодженою з  

медичними закладами, владою вашого міста  

чи регіону 

 

 

 

 

              Волонтери  

 

Детальніше 

https://biggggidea.com/opportunities/dopom

oga-u-web-dlya-

volonteriv-covid-19/  

https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/
https://biggggidea.com/opportunities/dopomoga-u-web-dlya-volonteriv-covid-19/


ОНЛАЙН КУРС 

«SOCIAL MEDIA 

MARKETING ТА 

ЦІЛЬОВЕ 

ПРОСУВАННЯ 

БРЕНДУ» 

        Курс розроблений для жінок, які  

        постраждали від домашнього насильства, 

в першу чергу –  економічного насильства. 

Курс направлений на оволодіння  

сучасними знаннями, які допоможуть 

опанувати нову затребувану на ринку праці 

професію (більш ніж 5000 вакансій). 

Короткий зміст курсу: основи SMM; цільове 

просування бренду; етапи просування бренду 

в соціальних мережах; результати інтернет-

брендингу. 

Тривалість курсу 48 академічних годин 

 

             Соціальні підприємства, клієнтки 

притулків/денних центрів/кризових кімнат, 

Центрів соціальних служб сім’ї дітей та 

молоді, які потерпіли від домашнього 

насильства  

 

         Дедлайн:  06.11.2021          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=rejestratsiya-

na-onlajn-kurs-social-media-marketing-ta-

tsilove-prosuvannya-brendu-stvorenyj-dlya-

zhinok-ta-divchat-poterpilyh-vid-

domashnoho-nasylstva  
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ГРАНТОВИЙ 

КОНКУРС 

«SCHOLARSHIP В 

УКРАЇНІ»  

        ―Scholarship в Україні‖ – це соціальний  

        проект для студентів з видачі грантів на 

навчання. Участь у конкурсі – це не тільки 

отримання матеріальної винагороди у розмірі 

15 000 гривень. Конкурс дозволяє молоді 

проявити себе – навчитися лідерству, 

отримати нові навички, тренувати побудову 

комунікацій, а це дуже важливо не тільки для 

навчального процесу, а й майбутнього життя.  

Призначення гранту — оплата навчання 

 

 

              Студенти 1-5 курсів (в т.ч. магістри) 

закладів вищої освіти України III-IV рівня 

акредитації, контрактники та бюджетники 

денної форми навчання 

 

 

         Дедлайн:  16.02.2022  

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-

konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-

zdobuvachiv-vyschoji-osvity  
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ПЕРША ШКОЛА 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

        Цей освітній продукт, розроблений  

        спільно ГО Greencubator та LvBS, має на 

меті передати представникам громад 

найкращий український та зарубіжний досвід 

створення та роботи енергетичних 

кооперативів. Перша Школа Енергетичної 

Кооперації проходитиме у листопаді-грудні 

2021 року. Всього у рамках проекту проведуть 

6 шкіл енергетичної кооперації. Чотиримісячна 

програма дозволяє командам енергетичних 

кооперативів пройти шлях від написання 

попереднього бізнес-плану до початку 

залучення інвестицій. Навчання безкоштовне  

 

 

             Підприємці, проактивні члени громад, 

представники місцевого самоврядування та 

громадського сектору 

 

         Дедлайн:  до 15.11.2021              

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=vidkryvsya-

pryjom-zayavok-na-pershu-shkolu-

enerhetychnoji-kooperatsiji  
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ПРОГРАМА 

ОПЛАЧУВАНИХ 

СТАЖУВАНЬ ДЛЯ 

МОЛОДІ В ОРГАНАХ 

МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

         Британська Рада оголосила набір  

         учасників на програму стажувань в 

органах місцевого самоврядування, 

молодіжних радах та молодіжних центрах 

місцевого рівня з метою надати можливість 

молоді України розвинути практичні навички, 

отримати досвід співпраці з місцевою владою, 

спробувати себе у ролі молодіжного 

працівника та стати частиною команди органу 

місцевого самоврядування або 

молодіжного центру 

 

  

            Молодіжні лідери, які зацікавлені 

здобути практичні навички та досвід у сфері 

молодіжної політики 

 

 

 

         Дедлайн:  до 15.11.2021          

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-

oplachuvanyh-stazhuvan-dlya-molodi-v-

orhanah-mistsevoho-samovryaduvannya  
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НА PROMETHEUS 

ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ 

НА ГАРВАРДСЬКИЙ 

ОНЛАЙН-КУРС З 

ОСНОВ  

ПРОГРАМУВАННЯ 

         Безкоштовний онлайн-курс дає             

         можливість отримати сучасні знання з 

програмування. Він складається з відеолекцій 

викладачів Гарварду та інтерактивних 

практичних завдань, що дозволяють 

закріпити отримані знання 

 

 

 

            Курс розрахований як на новачків, так і   

            на тих слухачів, які вже мають 

невеликий стартовий досвід в програмуванні 

 

 

 

        Дедлайн: всі матеріали курсу та   

        можливість отримати сертифікат  

        доступні постійно 

 

Детальніше 

https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/  

 

https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/


        Програмою розвиту ООН (ПРООН) в        

        Україні відкрито навчальну онлайн-

платформу «Школа спроможних громад», аби 

зробити місцеве врядування ефективнішим 

та сприяти процвітанню громад. 

Представники місцевого самоврядування та 

активні мешканці громад зможуть отримувати 

нові знання, не полишаючи власних домівок 

та не наражаючи своє та здоров’я своїх 

близьких на небезпеку можливого 

інфікування коронавірусом. 

 

 

 

             Представники органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій 

 

 

        

ШКОЛА 

СПРОМОЖНИХ 

ГРОМАД  

Детальніше 

https://unrpp.school/  

https://unrpp.school/


ГРАНТИ НА 

ПЕРСОНАЛЬНІ 

ПРОЕКТИ У СФЕРІ 

ОСВІТИ 

         Грант пропонує до 4 000 євро на ваш  

         особистий проект із залученням ЄС або 

Великої Британії. У пріоритеті такі теми проектів:  

кращі практики освітнього менеджменту та 

розвиток управлінських навичок; знайомство з 

професійними культурами ЄС та Великої 

Британії; практики та принципи навчання у ЄС 

та Великій Британії; інклюзія у навчанні; 

нова українська школа та компетентнісний 

підхід до навчання; вивчення іноземних мов та 

багатомовна освіта; онлайн-навчання 

      

             Педагоги та керівники: дошкільних 

закладів, шкіл, позашкільних закладів, 

професійно-технічних закладів, ВНЗ, закладів 

післядипломної освіти та закладів 

неформальної освіти  

 

         Дедлайн:  10.11.2021 

         (о 15:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/277  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/277
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/277


       Програма Академії націлена на підготовку  

        учасників до дослідження та реалізації 

проектів. Вона складається з теоретичної та 

практичної частин, що передбачає активне 

залучення учасників. Кінцева мета програми - 

створити мережу лідерів, які сукупно 

володіють комплексними наборами навичок 

та знань для втілення трансформаційних 

проектів в локальних громадах. 

Тривалість програми: листопад 2021 року – 

жовтень 2022 року. 

Участь у Академії є безкоштовною 

 

             Команди у складі 3-х осіб або 

індивідуально представники сільських, 

селищних або міських громад з чисельністю 

жителів до 50 тис. осіб та які мають досвід 

проектної роботи протягом останніх 3х років 

         Дедлайн:  08.11.2021 

         (до 17:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://decentralization.gov.ua/news/14137

?page=2  

НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНІНГОВА 

ПРОГРАМА 

«АКАДЕМІЯ 

КУЛЬТУРНОГО 

ЛІДЕРА» У 2021 – 2022 

https://decentralization.gov.ua/news/14137?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/14137?page=2


        Мета школи: сприяти більшій залученості  

        молодих людей до демократичного життя 

в Європі на різних рівнях, зокрема щодо 

їхньої політичної участі, посилення цифрових 

компетенцій і медіаграмотності. Під час 

навчальних поїздок до Берліна, Братислави, 

Брно та Варшави учасники відвідають 

організації та інституції, що працюють із 

темами медіаграмотності та дезінформації. 

Поїздки відбудуться у такі дати: 

Брно: 8–10 грудня 2021. 

Берлін: 6–8 березня 2022. 

Варшава: 9–11 червня 2022. 

Братислава: 6–8 жовтня 2022 

 

            Молоді люди віком від 18 до 25 років 

 

 

 

          Дедлайн:  12.11.2021 

                             

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-

bezpekovu-shkolu-disinformation-

resilience-dialogue  

НАБІР НА 

БЕЗПЕКОВУ ШКОЛУ 

«DISINFORMATION 

RESILIENCE 

DIALOGUE» 
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        Мета конкурсу: сприяти розвитку і  

        популяризації освіти дорослих в Україні; 

стимулювати професійну взаємодію 

провайдерів освіти дорослих; поширювати 

найкращі практики та корисні ініціативи, 

спрямовані на формування суспільства, що 

навчається впродовж життя. 

Для участі у конкурсі приймаються освітні 

проекти, які були повністю реалізовані у 

період з 1 листопада 2020 року по 31 жовтня 

2021 року. Результати конкурсу будуть 

оприлюднені до 5 грудня 2021 р. Переможці 

отримають цінні призи, а про їхні проекти 

дізнається вся країна 

 

            Провайдери освіти дорослих в Україні, 

зокрема державні та недержавні установи, які 

працюють у сфері освіти дорослих 

 

          Дедлайн:  20.11.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-

pryjom-zayavok-na-5-j-zahalnoukrajinskyj-

konkurs-najkraschyh-proektiv-u-sferi-osvity-

doroslyh  

5-Й ЗАГАЛЬНО-

УКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС 

НАЙКРАЩИХ 

ПРОЕКТІВ У СФЕРІ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
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https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-pryjom-zayavok-na-5-j-zahalnoukrajinskyj-konkurs-najkraschyh-proektiv-u-sferi-osvity-doroslyh
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-pryjom-zayavok-na-5-j-zahalnoukrajinskyj-konkurs-najkraschyh-proektiv-u-sferi-osvity-doroslyh
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-pryjom-zayavok-na-5-j-zahalnoukrajinskyj-konkurs-najkraschyh-proektiv-u-sferi-osvity-doroslyh


        Уряд Швейцарії через Федеральну  

        комісію по наданню стипендій для 

іноземців з метою популяризації 

міжнародного обміну та поглиблення 

співпраці між Швейцарією та іншими країнами 

надає три типи стипендій українським 

науковцям: 

- дослідницькі стипендії; 

- стипендії PHD; 

- постдокторські стипендії 

для навчання у швейцарських університетах, 

федеральних політехнічних інститутах та у 

вищих школах прикладних наук 

 

 

            Українські науковці 

 

 

 

          Дедлайн:  05.12.2021 

Детальніше 

https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/  

ШВЕЙЦАРСЬКІ 

ФЕДЕРАЛЬНІ 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ 

УКРАЇНЦІВ НА 2022-

2023 РОКИ 

https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/
https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/
https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/
https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/
https://unistudy.org.ua/swiss-government-2/


        Загальнонаціональна програма  

        підтримки талановитої молоді покликана 

сприяти формуванню та зміцненню нового 

покоління інтелектуальної та ділової еліти 

країни, яка стане генератором майбутніх змін. 

Стипендіати впродовж року отримають від 

Фонду Віктора Пінчука щомісячну стипендію 

розміром 2240 грн, а також мають змогу 

одержати фінансову та експертну 

підтримку проектів наукового, соціального, 

екологічного або бізнес спрямувань 

  

 

             Студенти 3-6 курсів денної форми 

навчання українських ЗВО – університетів, 

академій та інститутів. 

 

 

           Дедлайн:  30.11.2021 

Детальніше 

https://www.prostir.ua/?grants=16-j-

konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua  

16-Й КОНКУРС 

СТИПЕНДІАЛЬНОЇ 

ПРОГРАМИ 

«ЗАВТРА.UA» 

https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua
https://www.prostir.ua/?grants=16-j-konkurs-stypendialnoji-prohramy-zavtra-ua


        Це можливість для випускників  

        бакалаврату продовжити освіту в 

німецькому університеті. Випускники можуть 

вступити до магістратури, аспірантури або 

пройти додатковий курс без отримання 

ступеня. Програма забезпечить щомісячну 

стипендію розміром 861 євро, кошти на 

проїзд туди й назад, страхування та навчальні 

матеріали 

 

 

            Випускники, що мають диплом 

бакалавра в галузі образотворчого мистецтва, 

кіно, дизайну та візуальних комунікацій та 

знають іноземну мову, якою викладають в 

університеті, і мають мовний сертифікат на 

підтвердження 

 

          Дедлайн:  30.11.2021 

          (о 23:59 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/234  

СТИПЕНДІЇ DAAD НА 

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ 

НАВЧАННЯ В 

НІМЕЧЧИНІ:  
ОБРАЗОТВОРЧЕ 

МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН, 

ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ, 

КІНО 

 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/234
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/234


ATLAS: СТИПЕНДІЇ 

ДЛЯ КАНДИДАТІВ 

НАУК НА 

ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ФРАНЦІЇ 

         Це можливість пройти стажування у  

         сфері суспільних та гуманітарних наук у 

Франції. Для учасників це буде стипендія на 

два-три місяці, протягом яких можна 

проводити польові дослідження, працювати у 

бібліотеках та архівах. Стажування пройде у 

період з березня по липень або з вересня по 

грудень 2022 року 

 

  

 

              Кандидати наук, що працюють в 

українському закладі вищої освіти чи науковій 

установі (приватній або державній) 

 

 

 

          Дедлайн:  10.12.2021 

          (о 18:00 за київським часом) 

Детальніше 

https://www.houseofeurope.org.ua/opportun

ity/261  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/261
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/261


ПРОЕКТ  

«УКРАЇНА – 

НОРВЕГІЯ» 

          Основу проекту складає перепідготовка          

          і соціальна адаптація військово-

службовців та членів їх сімей в Україні 

 

              Військовослужбовці Збройних Сил  

               України, Міністерства внутрішніх 

справ, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної 

спеціальної служби транспорту, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, що 

мають вислугу не менше 10 років і звільнені у 

запас протягом 7 років, які передують року 

участі у проекті. Також учасниками проекту 

можуть бути військовослужбовці, що 

підлягають звільненню у поточному році. 

Участь в проекті можуть брати дорослі члени 

сімей вищезазначених категорій 

військовослужбовців 

 

        Дедлайн:  до кінця 2022  

Детальніше 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-

%E2%80%93-norvegiya/   
 

 

https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/
https://ifsa.kiev.ua/proekt-ukraina-%E2%80%93-norvegiya/


MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY  

          Массачусетський технологічний інститут 

          відкрив безкоштовний доступ до своїх 

курсів. Більшість проектів представлені без 

дедлайну, тому пройти їх можна в будь-який 

час. На сайті представлено більше 10 різних 

напрямків: від дизайну і мистецтва до 

медицини і комп'ютерних наук. Також студенти 

можуть отримати підтверджуючий сертифікат 

за невелику плату 

 

 

 

 

              Студенти 

Детальніше 

https://www.edx.org/school/mitx  

https://www.edx.org/school/mitx


ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ 

WORLD WIDE 

STUDIES 

         Програма «Всесвітні студії» пропонує        

         підтримку молоді України для 

отримання магістерського ступеню у 

найкращих університетах світу, в галузях, які 

Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними 

для подальшого розвитку України, а саме: 

аграрні науки, екологія та охорона 

навколишнього середовища, публічне право, 

державне управління, альтернативна 

енергетика, інженерія та технології 

 

 

 

            Громадяни України віком до 35 років  

 

 

 

         Дедлайн: з 1 лютого до 15 травня  

         
 

Детальніше 

https://worldwidestudies.org/ 

https://worldwidestudies.org/


FULBRIGHT 

GRADUATE STUDENT 

PROGRAM 

         Навчання в американських 

         університетах від одного до двох років 

на здобуття ступеня магістра. Галузі 

спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, 

технічні та природничі дисципліни.  

Умови гранту: 

оплата навчання в університеті 

щомісячна стипендія 

медичне страхування 

квиток в обидва боки 

 

            Студенти старших курсів, випускники  

             ВНЗ, які мають українське 

громадянство, проживають  в Україні та 

володіють англійською мовою на рівні 

достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі 

 

         Дедлайн:  до 16 травня щороку 

Детальніше 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/stu

dent.html  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


ФОНД КЛИЧКО 

          Проекти Фонду сприяють розвитку  

          спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ України та 

покликані створити дітям умови для занять 

спортом та ведення здорового способу життя  

 

 

 

             Діти шкільного віку, їх батьки, тренери, 

             персонал дитячо-юнацьких спортив-

них шкіл та інших спортивних закладів, секцій, 

вчителі та адміністративний персонал шкіл, 

члени місцевих громадських організацій   

 

           

 

 

          Дедлайн: протягом року  

Детальніше 

http://www.klitschkofoundation.org/projects/ 

http://www.klitschkofoundation.org/projects/


ГРАНТОВА 

ДОПОМОГА ПО 

ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ 

«КУСАНОНЕ» 

          Програма фінансової допомоги для   

          проектів розвитку призначається з 

метою задоволення різноманітних потреб 

країни.  

Особлива увага приділяється проектам у 

таких сферах: медична допомога; освіта;  

надання допомоги прошарку населення, що 

терпить нужду;  суспільний добробут; 

навколишнє середовище 

 
               Місцеві та міжнародні неурядові  

               організації (незалежно від  

країни приналежності), лікарні, початкові  

школи, науково-досліджувальні інститути та 

інші неприбуткові організації 

 

            

 

         Дедлайн: до 31.03 кожного року   

 

Детальніше 

http://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 

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


ПРОГРАМА 

«КРЕАТИВНА 

ЄВРОПА»  

2021-2027 

          Програма спрямована на підтримку   

          культурного, креативного та 

аудіовізуального секторів та проектів, що 

дають можливість подорожувати, охоплювати 

нові аудиторії, обмінюватися практичними 

навичками та вдосконалюватися. 

Наразі оголошено тринадцять нових конкурсів 

програми 

 

 

             Українські організації у сфері культури   

             та креативності або кіноіндустрії, які 

мають статус юридичної особи протягом  

2 років  

 

 

           

         Дедлайн: постійно  

 

Детальніше 

https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-

informed/projects/kreativnaya-evropa   

та 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publis

hing/creative-europe/about-creative-europe 

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe


ГРАНТИ МАЛИМ ТА 

СЕРЕДНІМ 

ПІДПРИЄМСТВАМ  

ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ 

        Гранти малим та середнім підприємствам  

        надаються для часткової оплати послуг  

консультантів з метою допомоги 

підприємствам трансформувати їх бізнес   

 

 

 

 

              Малі та середні підприємства  

 

 

 

 

          Дедлайн: постійно    

 

Детальніше 

www.ebrd.com/knowhow   

http://www.ebrd.com/knowhow


ГРАНТИ ВІД 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ФОНДУ ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

          Фонд фінансує програми, направлені:  

          - пропагувати і захищати права людини та 

верховенства права; 

- підтримувати свободу інформації та незалежні 

ЗМІ; 

- зміцнювати демократичні ідеї та цінності; 

- сприяти зростанню відповідальності та 

прозорості дій влади; 

- зміцнювати ОГС; 

- зміцнювати демократичний політичний процес 

та демократичні інститути; 

- заохочувати громадянську освіту; 

- підтримувати демократичне розв'язання 

конфліктів; 

- зміцнювати  розвиток всеохоплюючої ринкової 

економіки 

             Неурядові організації, серед яких   

             можуть бути громадські організації, 

асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації  

             

         Дедлайн: постійно  

Детальніше 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/  

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.ned.org/apply-for-grant/en/


КОНКУРС 

ПРОЕКТІВ ФОНДУ 

СПРИЯННЯ 

ДЕМОКРАТІЇ 

         Фонд здійснює фінансову підтримку   

          проектів, які сприяють розвитку 

громадянського суспільства та підвищують 

громадську активність в Україні. Тематика:  

- розвиток громадянського суспільства; 

- верховенство права та реформа в галузі права; 

- прозорість органів влади; 

- громадська підтримка освітніх ініціатив; 

- вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру 

в суспільстві; 

- права людини, у тому числі права меншин, 

людей з інвалідністю та жінок; 

- громадянська освіта; 

- розвиток виборчої системи; 

- протидія торгівлі людьми 

 

              Українські неприбуткові та неурядові   

              організації (громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні 

центри) 

                          Дедлайн: постійно   
 

Детальніше 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-

culture-uk/democracy-grants-uk/  



НІМЕЦЬКА СЛУЖБА 

СТАРШИХ 

ЕКСПЕРТІВ SES 

       SES - це Фонд німецької економіки з  

        міжнародного співробітництва, який 

здійснює активну діяльність по всьому світу. 

Експерти SES безоплатно передають свої 

знання та підвищують кваліфікацію колег по 

професії в усьому світі. Вони володіють 

знаннями з більш ніж 50 галузей економіки, 

крім того високою соціальною 

компетентністю, готовністю пристосуватися  

до місцевих умов, і часто хорошим знанням 

іноземних мов  

 

             Малі і середні підприємства, органи  

             комунального управління, економічні 

об'єднання, соціальні та медичні установи, а 

також організації, що працюють в сфері 

освіти і підвищення кваліфікації  

 

        Дедлайн: постійно  

Детальніше 

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite та  

www.dzentrum.com.ua 

https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
https://www.ses-bonn.de/ru/startseite
http://www.dzentrum.com.ua/


ERASMUS FOR 

YOUNG 

ENTREPRENEURS  

        Програма Erasmus надає можливість  

        поїхати на стажування до однієї з країн ЄС  

з метою отримання досвіду ведення бізнесу. 

Можливість  вдосконалити навички 

управління міжнародними проектами, покращити 

організаційний потенціал, відкрити нові 

горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як 

на організаційному, так і на індивідуальному 

рівнях для свого закладу та студентів, викладачів 

і працівників, модернізувати освітні програми, 

запровадити нові методики викладання і 

навчання, запровадити дисципліни англійською 

та іншими іноземними мовами і т.д. 

 

             - підприємці-початківці (стаж ведення  

             господарської діяльності до 3-х років або 

громадяни, які планують розпочати власний 

бізнес); 

             - заклади вищої освіти.   

 

          Дедлайн: постійно  

Детальніше 

http://chamber.cn.ua/ru/services/land  

та   

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentre

preneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.re

g_form     

та    http://erasmusplus.org.ua/  

http://chamber.cn.ua/ru/services/land
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form
http://erasmusplus.org.ua/


ГРАНТИ ВІД 

«ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

ДЛЯ ЖІНОК» 

        Фонд виділяє невеликі гранти в розмірі  

         від $500 до $20 тис. на загальний 

розвиток діяльності жіночих об’єднань 

 

 

 

 

            Жіночі об`єднання, чия діяльність         

            спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами 

США  

 

 

         

         Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/


ERASMUS + 

        Еразмус+ – Програма Європейського  

        Союзу. Діяльність програми зосереджено 

на трьох сферах – освіті та професійному 

розвитку, молоді і спорті. 

Основні цілі програми: 

– сприяння академічній мобільності у сфері 

освіти та професійного розвитку; 

– сприяння неформальній та інформальній 

навчальній мобільності у сфері молоді; 

– сприяння навчальній мобільності персоналу 

сфери спорту. 

Бюджет Програми - понад 26 мільярдів євро 

 

 

 

             Заклади освіти  

       

 

          Дедлайн:  постійно 2021-2027  

 

Детальніше 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/about_en  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


КОНКУРС 

СЕКТОРАЛЬНО-

ЦІЛЬОВИХ ГРАНТІВ 

ВІД  PACT 

        Метою програми є підвищення 

        обізнаності та рівня участі громадян у 

громадській діяльності на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. Розмір 

грантів становить до 50 тисяч доларів США. 

Пріоритети: антикорупційна діяльність; судова 

реформа; євроінтеграція; залучення 

громадськості до реформи системи надання 

адміністративних послуг в регіонах внаслідок 

децентралізації; інші реформи, зокрема 

пенсійна, медична,освітня  

 

 

             Організації громадського суспільства  

       

 

 

          Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/5022093490849

3_p18/print/page/  

http://kam.gov.ua/ua/st/pg/50220934908493_p18/print/page/
http://kam.gov.ua/ua/st/pg/50220934908493_p18/print/page/


МІЖНАРОДНИЙ 

ФОНД 

"ВІДРОДЖЕННЯ"  

        Місія Міжнародного фонду "Відродження" 

        фінансово й організаційно сприяти 

становленню відкритого, демократичного 

суспільства в Україні шляхом підтримки 

значущих для його розвитку громадських 

ініціатив 

 

 

 

 

             Громадські організації, громадські 

спілки, благодійні фонди тощо 

 

       

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.irf.ua/grants/contests/  

https://www.irf.ua/grants/contests/


ГЛОБАЛЬНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ 

ФОНД 

        Глобальний інноваційний фонд є 

        незалежною глобальною некомерційною 

організацією, яка інвестує в соціальні 

інновації, які спрямовані на поліпшення життя 

і можливості мільйонів людей в країнах, що 

розвиваються 

 

 

 

             Команди з соціальних підприємств, 

комерційних фірм, некомерційних організацій, 

державних установ і дослідників у всіх 

відповідних секторах 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.globalinnovation.fund/  

https://www.globalinnovation.fund/


ПОЛЬСЬКА 

ДОПОМОГА 
        Пріоритети діяльності:  

         - гуманітарна та військова допомога 

         - енергозбереження 

         - інше  

 

 

 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

 

Детальніше 

https://www.polskapomoc.gov.pl/  

https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/
https://www.polskapomoc.gov.pl/


ТРАСТОВИЙ ФОНД 

«ФІНЛЯНДІЯ-

УКРАЇНА» 

        Трастовий фонд надає грантове 

        фінансування для розвитку співпраці в 

галузі енергоефективності, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів 

джерел енергії у виробництві електроенергії 

та тепла і в мережах централізованого 

теплопостачання. 

Метою Цільового фонду є сприяння 

співробітництву між Фінляндією та Україною 

 

 

 

             Малі та середні підприємства  

 

 

 

        Дедлайн:  до кінця 2021 року  

Детальніше 

https://www.nefco.org/fund-

%20mobilisation/funds-managed-%20by-

nefco/finland-ukraine-trust-%20fund/  

https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/
https://www.nefco.org/fund- mobilisation/funds-managed- by-nefco/finland-ukraine-trust- fund/


VISEGRAD  FUND 

         Пріоритети діяльності:  

         - культура  

         - наука і дослідження 

         - молодіжні обміни 

         - транскордонне співробітництво  

         - розвиток туризму 

 

 

 

             Організації, які прагнуть ділитися 

знаннями та розвивати інновації 

 

 

        Дедлайн:  постійно  

Існує три регулярні виклики заявок, відкритих 

за 30 днів до крайнього терміну подачі заявок 

1 лютого, 1 червня, 1 жовтня 

Детальніше 

https://www.visegradfund.org 

https://www.visegradfund.org/


ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

Тел. (0462) 67 50 16,  

E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET

м. Чернігів, вул. Шевченка, 7  


