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ВСТУП 

Гранти – це сукупність фінансових засобів, які безповоротно надаються визначеним 

некомерційним установам або ж фізичним особам для реалізації соціального проекту, 
благодійної програми, проведення наукових досліджень, навчання або ж підвищення 
кваліфіакації та інших суспільно корисних цілей з обов'язковим етапом звітування щодо 
їх використання на визначені цілі. Важливою умовою реалізації грантових коштів є не 
лише потреба в розумінні специфіки певної проблеми, але і запропоновані варіанти її 
перспективного вирішення, очікувані результати та обґрунтування потреби в коштах.  
 
Гранти є найпоширенішим інструментом фінансування проектів через донорські 
організації. Грантова допомога надається за результатами спеціалізованих грантових 
програм-конкурсів, що за процедурою оголошуються для неприбуткових організацій, 
вході яких заявники повинні пройти декілька етапів складної процедури подання заявки 
щодо отримання гранту. Лише за умови перемоги в конкурсі -  заявник може отримати 
пропоновану допомогу. Грантові програми поділяють на відкриті (до участі у конкурсі 
допускаються всі заявники, які відповідають чітким вимогам організації-донора, або ж 
закритими (коли допуск до конкурсу мають лише ті учасники, які відповідають певним 
особливим умовам в залежності від гранту). 
 
Отримання грантової допомоги дозволяє зосередити в процесі виконання проекту 
достатньо велику суму коштів для його реалізації. При цьому, за умови успішного 
налагодження продуктивної взаємодії з грантодавцями, виникає основа до 
продовження співпраці через їхню схильність до продовження фінансування інших 
ваших проектів або ж проектів вашої організації. 
 
Будь-який фонд при оголошенні конкурсу має свої чітко встановлені пріоритети до 
реалізації, які в ході процесу можуть довільно змінюватись. Подібним чином 
здійснюється коригування часу на прийняття рішення щодо кінцевого реципієнта коштів. 
Грантові ресурси можуть надходити до отримувача як поетапно, так і повною сумою, в 
залежності від умов гранту. Так само у багатьох ситуаціях умовами гранту не 
передбачено покриття кінцевих експлуатаційних або ж накладних витрат. 
 
Кошти, що було одержано у формі гранту, мають бути реалізовані та безпосередньо 
зосереджені на виконання передбачених цілей запропонованого проекту. Не варто 
забувати, що витрата фінансів потребує вкрай грунтовної і детальної звітності, оскільки 
якщо звіт виглядатиме непереконливим, або ж непрофесійним, отримувача коштів 
можуть запідозрити у нецільовому використанні грантової підтримки, сповістивши про 

даний факт правоохоронні органи.  



РОЗВИТОК 

ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 

БІЗНЕС 

КУЛЬТУРА 

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ 

  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  



 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://bitly.su/hbTv37H  

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 
 

15.05.2019 

Можливі учасники: 

Громадські організації 

КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД 

«АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ІНІЦІАТИВИ ЄС 

В УКРАЇНІ» 

Програма підтримує всі ключові антикорупційні установи в процесі боротьби з 

корупцією в Україні, від попередження до розслідування, переслідування та 

відновлення порушених прав, відповідно до міжнародних норм і найкращих 

європейських практик, а також парламентського та цивільного нагляду за 

антикорупційною політикою. 

Метою цього конкурсу є підтримка організацій громадянського суспільства 

на національному рівні (ОГС) у сфері боротьби з корупцією з метою 

залучення ОГС на регіональному та місцевому рівнях та громадських 

ініціатив для боротьби з корупцією з метою здійснення державних реформ та 

здійснення широких заходів адвокацій та нагляду. 

Підтримка буде надана діяльності, спрямованої на: застосування та 

просування механізмів підзвітності та прозорості на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; контроль та моніторинг реалізації 

антикорупційних реформ на національному, регіональному та місцевому 

рівнях; підтримка діалогу щодо впровадження антикорупційних реформ між 

громадянським суспільством, урядом, бізнесом та іншими зацікавленими 

сторонами; тощо. 

від 25 до 80 тис. євро 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/hbTv37H
https://bitly.su/hbTv37H


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Полтавська обласна рада оголосила конкурс екологічних проектів. 

Мета: підвищення рівня екологічної поінформованості населення 

Полтавської області в сфері екології, виховання розумного та дбайливого 

ставлення до охорони довкілля, формування екологічного мислення 

громадян у сфері охорони навколишнього середовища. 

Пріоритетні напрями:  

- поводження з відходами; 

- облаштування “зелених” зон; 

- енергоефективність; 

- екологічні івенти; 

- екоосвіта 

Відбір проектів-переможців здійснюється конкурсною комісією. 

 

 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://eco.oblrada-pl.gov.ua/     

КОНКУРС ЕКОЛОГІЧНИХ 

ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Сільські, селищні, міські, районні ради Полтавської області  

(Автор проекту від 14 років)  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

50% вартості проекту 15.05.2019  

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://eco.oblrada-pl.gov.ua/
http://eco.oblrada-pl.gov.ua/
http://eco.oblrada-pl.gov.ua/
http://eco.oblrada-pl.gov.ua/


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 

https://bitly.su/kh6Z3yWW  

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

Можливі учасники: 

КОНКУРС ГРАНТІВ 

«МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА 

СТІЙКІСТЬ ДО ДЕЗІНФОРМАЦІЇ» 

17.05.2019 

Медіа, неурядові та громадські організації 

Internews підтримуватиме проекти, котрі сприятимуть реалізації одного з 

чотирьох основних завдань Медійної програми в Україні — а саме, 

зростанню суспільного попиту на якісну інформацію, зокрема оптимізації 

заходів у сфері медіаграмотності. 

Ці ініціативи потребуватимуть розвитку медіаграмотності поза державною 

системою освіти, і через засоби, які виходять за рамки офіційних тренінгів, 

особливо для тих груп населення, хто є найвразливішими до пропаганди. 

Проектні пропозиції мають відповідати таким цілям: 

• Підтримка та розширення зусиль з медіаграмотності для більшої кількості 

шкіл та інших аудиторій, особливо на Сході та Півдні; 

• Покращення навичок громадян щодо визначення якісного медіа-контенту; 

• Підтримка незалежності медіа, збільшення обсягів споживання 

високоякісного контенту; 

• Розробка інструментів для розвитку критичного мислення шляхом 

розвінчання дезінформації та створення механізмів для спілкування 

журналістів по всій країні. 

середній бюджет: 
20 тис. дол. США 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/kh6Z3yWW
https://bitly.su/kh6Z3yWW


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

не визначено 

Можливі учасники: 

01.06.2019 

Дедлайн: 
  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Компанія SoftPro для мотивації і розвитку діяльності об’єднаних 

територіальних громад проводить розіграш послуги з обробки даних та 

створення геопорталу. 

Для участі необхідно надати наступну інформацію: 

мотиваційний лист; довідка про наявність 

спеціаліста/геодезиста/землевпорядника в громаді ; перелік наявних 

геопросторових даних. 

Переможець конкурсу безкоштовно отримає: 

підсистема «Геопортал ОТГ» програмного комплексу GIS SOFTPRO; 2 

робочих місця для ведення бази геоданих;  веб-сайт з геопорталом активів 

ОТГ; хостинг на 2 роки на серверах SOFTPRO; послуги з обробки наборів 

геопросторових даних; послуги налаштування; послуги з навчання. 

Прийом заявок здійснюється за адресою: konkurs@softpro.ua 

Більш детальна інформація за телефонами: +38 (044) 3605320, +38 (050) 

161 74 60 

Об’єднані територіальні громади 

КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ 

ГЕОПОРТАЛУ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad
https://softpro.ua/ua/konkurs-dlja-obednanih-teritorialnih-gromad


  
  
  
  

 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://gurt.org.ua/news/grants/52349/ 

  

КОНКУРСУ НА РОЗРОБКУ ПЛАНІВ 

ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ 

(III ЕТАП ) 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

04.06.2019 

Дедлайн: 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних 

досліджень та підтримки бізнесу» в рамках проекту «Організація співпраці 

малих міст України, громадянського суспільства та експертного 

середовища у питаннях енергобезпеки», оголошує IIIетап конкурсу на 

розробку в 2019 році Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та 

клімату (SECAP), серед малих та середніх громад України, з чисельністю 

населення не більше 100 тис. 

Громаді необхідно мати можливість надання не менше 50% 

співфінансування проведення інвестиційних розрахунків в межах концепції 

залучення нових технологій, ефективного та ощадливого використання 

енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення 

енергетичної безпеки, захисту довкілля, забезпечення сталого розвитку 

поселень та заходів з формування реєстру інвестиційних 

проектів громади. 

Підписанти ініціативи «Угода мерів» та органи місцевого 

самоврядування, що бажають долучитися до ініціативи, з 

населенням до 100 тис. мешканців. 

не визначено 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/52349/


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://bitly.su/iWcGjF  

IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

«НЕЙМОВІРНІ СЕЛА УКРАЇНИ 2019» 

  
  
  
  

  
  
  
  

05.06.2019   
  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

Можливі учасники: 

Села та селища 

Конкурс проходитиме за підтримки Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Посольства Королівства Нідерланди в Україні, 

компанії «Бейкер Тіллі Україна», Освітнього проекту «Агрокебети», 

журналу Agroexpert.  

Мета проекту: сприяти взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів 

місцевого самоврядування на селі для підтримки розвитку сільських 

територій та громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-

культурну спадщину українського села. 

Глобальні цілі проекту (із переліку Цілей сталого розвитку 

ООН): подолання голоду, розвиток сільського господарства, гідна праця та 

економічне зростання, сталий розвиток міст і громад, партнерство заради 

сталого розвитку. 

Учасники: села та селища (заявки від селищ міського типу в цьому році 

не приймаються). 

Період проведення: квітень-вересень 2019 року. 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

не визначено 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/iWcGjF
https://bitly.su/iWcGjF


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 

https://bitly.su/6ZqueD  

ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА БОЛГАРІЇ 

В УКРАЇНІ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

270 000 болгарських лев 

Дедлайн: 

28.06.2019  

Можливі учасники: 

Місцеві та міжнародні неурядові організації, муніципалітети, 

навчальні установи, інші. 

Посольство Болгарії в Україні оголошує конкурс грантів. 

Напрямки підтримки: 

• Підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення якості 

освіти дітей з інвалідністю та особливими потребами; 

• Збереження культурного різноманіття шляхом сприяння міжкультурному 

діалогу, культурному обміну та реконструкції культурних центрів; 

• Сприяння розвитку підприємництва шляхом посилення спроможності 

державних та місцевих інституцій, що підтримують розвиток малого та 

середнього бізнесу. 

• Сприяння свободі ЗМІ та плюралізму. 

Період реалізації проектів: з 1 березня 2020 до 31 грудня 2022 року. 

 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/6ZqueD
https://bitly.su/6ZqueD


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://tsnap.ulead.org.ua/ 

ПРОГРАМА « U-LEAD З ЄВРОПОЮ» -  

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ 

ДОПОМОГИ У СТВОРЕННІ ЦНАП, 

4 РАУНД 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

30.06.2019  

Можливі учасники: 

Органи місцевого самоврядування, ОТГ 

Програма «U-LEAD з Європою» є однією з найбільших програм 

міжнародної технічної допомоги для України з підтримки децентралізації. 

Програма фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами 

Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею, Швецією.  

В четвертому (останньому) раунді відбору на отримання допомоги у 

створенні ЦНАП можуть брати участь громади з 24 областей України: 

• ОТГ від 5000 до 100 000 населення, в яких відбулись перші вибори; 

• ОТГ більше 100 000 мешканців для створення терпідрозділів ЦНАП та 

віддалених робочих місць довкола адміністративного центру ОТГ; 

• громади сіл, селищ, міст від 5000 до 100 000 населення, які є 

адміністративним центром майбутньої ОТГ згідно із перспективним 

планом; 

• громади-ініціатори міжмуніципального співробітництва у сфері 

адмінпослуг (без обмежень щодо кількості населення). 

 

 

 

не визначено 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://tsnap.ulead.org.ua/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Щороку Національний фонд демократії (NED) надає прямі гранти 

неурядовим організаціям, які працюють над досягненням демократичних 

цілей та зміцненням демократичних інститутів. Фонд не надає гранти 

окремим особам, урядовим органам або інституціям, що підтримуються 

державою, такими як державні університети. 

Напрямки проектів: сприяння і захист прав людини та верховенства права; 

підтримка свободи інформації та незалежних ЗМІ; зміцнення демократичних 

ідей та цінностей; сприяння підзвітності та прозорості; зміцнення організацій 

громадянського суспільства; зміцнення демократичних політичних процесів 

та інститутів; сприяти громадянській освіті; підтримка вирішення 

демократичних конфліктів; сприяння свободі об'єднань; зміцнення 

широкомасштабної ринкової економіки. 

Сума гранту залежить від розміру та обсягу проектів, середній розмір гранту 

складає близько 50 000 доларів США. Тривалість проекту 12 місяців. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/zCn55o  

ГРАНТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДЕМОКРАТІЇ  

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Неурядові організації  (громадські організації, асоціації, незалежні 

ЗМІ та інші подібні організації) 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

50 000 дол. США 21.06.2019 

  
Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/zCn55o


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Фонд надає підтримку для розвитку малого та середнього підприємництва 

(МСП) через створення відповідної інфраструктури, підвищення кваліфікації та 

навичок підприємців, а також сприяє реалізації програм органів місцевого 

самоврядування з підтримки підприємництва. 

Основною метою Фонду є сприяння впровадженню програм підтримки розвитку 

МСП в містах-партнерах, які розроблені за методологією Проекту ПРОМІС та 

прийняті відповідними міськими радами. Полтавська область – Полтава, Горішні 

Плавні, Кременчук, Миргород. 

Проектні заявки, подані на конкурс, повинні відповідати одній або більше головним 

цілям Фонду, а саме: 

• створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу; 

• підтримка розвитку інфраструктури для МСП; 

• розвиток трьохсекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу. 

Власний внесок заявника - не менше 30% від загального. 

Тривалість проектів – від 3 до 12 місяців. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/  

КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ  

ФОНДУ СПРИЯННЯ МСП 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Неприбуткові підприємства, заклади освіти, науки та культури, 

установи та організації, в тому числі засновниками яких є міська 

рада у місті-партнері Проекту ПРОМІС 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 
від 20 до 40 
тис. канад. дол. 

Не визначено.  
(до повного використанні 
грантових коштів Фонду) Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/
http://pleddg.org.ua/ua/2018/konkurs-grantiv-v-ramkakh-fondu-spriyan/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Визначені наступні напрями, за якими розроблятимуться проекти в 2019 році: 

− впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних технологій 

муніципального менеджменту; 

− створення безпечного та комфортного середовища (протидія загрозам природного та 

техногенного походження, екологічним, криміногенним, інформаційним та іншим); 

− покращення системи надання адміністративних та муніципальних послуг; 

− впровадження енергоефективних технологій на об’єктах соціально-гуманітарної сфери 

(використання відновлювальних джерел енергії та енергоефективного обладнання); 

− поліпшення екологічної інфраструктури (якісне питне водопостачання, ефективне 

поводження з відходами, природно-заповідний фонд); 

− підвищення туристичного потенціалу, збереження об’єктів культурної спадщини. 

Для проектів-переможців по категоріях учасників встановлено обсяги 

співфінансування з обласного бюджету - до 50% від вартості проекту, але: 

− для першої категорії (проекти сільських, селищних рад) – не більше 300 тис. грн; 

− для другої категорії (проекти міських рад міст районного та обласного значення, 

районних рад; сільських, селищних, міських рад, утворених відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад») – не більше 600 тис. грн; 

− для третьої категорії (спільні проекти, що реалізуються органами місцевого 

самоврядування − суб’єктами співробітництва) – не більше 800 тис. грн. 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv  

КОНКУРС ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2019 РОКУ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: 

від 300 до 800 тис. грн 

Дедлайн: 

Можливі учасники: 

Територіальні громади Полтавської області 

2019 рік 

Полтавська 

обласна рад  

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv
http://www.oblrada.pl.ua/index.php/oblasnij-konkurs-proektiv


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

За програмою  фінансова підтримка передбачена для неурядових та 

неприбуткових організацій та бюджетних установ (лікарням, початковим 

школам, науково-досліджувальним інститутам та ін.) з метою реалізації 

проектів на розвиток цих організацій. 

Всі проекти з розвитку з невеликим фінансуванням мають право на участь. 

Вітаються проекти спрямовані на розвиток таких сфер : 

 медична допомога; 

 освіта; 

 спорт; 

 надання допомоги соціально незахищеним; 

 суспільний добробут; 

 навколишнє середовище. 

Кошти програми «Кусаноне» надаються після дослідження та оцінки кожної 

заявки на щорічній проектній основі. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/NYHEJ3  

ПРОГРАМА «КУСАНОНЕ» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Неурядові та неприбуткові організації, бюджетні установи (лікарні, 

початкові школи, науково-досліджувальні інститути та ін. 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/NYHEJ3


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у межах 

декількох проектів: 

«Платформа розвитку громадянського суспільства», який впроваджується 

завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

Програма підтримки організаційного розвитку для організацій-

хабів громадянського суспільства, яка впроваджується за підтримки 

Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», яка 

фінансується  Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

здійснюється Пакт Інк. в Україні; 

Програма підтримки організаційного розвитку для організацій-

партнерів Програми сприяння громадській активності «Долучайся!». 

За усіма проектами розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається 

щомісяця. Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можна 

дізнатись на сайті ІСАР Єднання. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/u3SR8H  

ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Зареєстровані громадські та благодійні організації/фонди, які 

мають статус неприбуткових; ініціативні групи громадян, які 

обґрунтують потребу в організаційному розвитку 

Граничний обсяг гранту: 
Щомісячно не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
https://goo.gl/u3SR8H


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Мета надання грантів: підтримка людей з обмеженими можливостями, захист 

їх прав та свобод, права на самостійне життя і економічну самодостатність. 

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими 

можливостями, а також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями 

жінок з інвалідністю. 

Подання проектних пропозицій проходить у два етапи:  

1. Подача ідеї.  

2. У разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма 

проектної пропозиції. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.abilis.fi  

THE ABILIS FOUNDATION 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації, керівні органи яких складаються з людей з 

обмеженими можливостями 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий від 500 до 10 000 євро  

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.abilis.fi/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Глобальний фонд для дітей надає підтримку організаціям по всьому світу, 

щоб допомогти дітям та молоді реалізовувати потенціал та свої права. 

Мета конкурсу - підтримка інноваційних місцевих організацій, що працюють з 

вразливими групами дітей. 

Сфери діяльності, які підтримуються: жертви торгівлі дітьми; діти-біженці; 

дитяча робоча сила; молодь та підлітки (вразливі групи); професійно-

технічна і початкова освіта; ВІЛ/СНІД; інваліди.  

Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному 

сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду заповнюється 

аплікаційна форма для детального опису проекту.  

Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року. Мова подачі 

заявок – англійська. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.globalfundforchildren.org/ 

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД. 

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.globalfundforchildren.org/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
FASEP «Дослідження» – фінансування надається для проведення техніко-економічного 

обґрунтування (ТЕО) або технічної допомоги. 

Проекти, що можуть фінансуватися: проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, 

що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі 

підприємства (виробники обладнання, інженери, розробники, тощо). 

Сектори: громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, аеропорти), охорона 

навколишнього середовища (питна вода, очищення каналізаційних відходів, управління 

водними ресурсами, твердими відходами, проекти, передбачені Кіотським протоколом), 

енергетика (зокрема, відновлювана енергетика та підвищення енергоефективності), 

охорона здоров’я, агропромисловість та іригація. 

Принципи фінансування: на реалізацію проектів може залучатися додаткове 

фінансування від міжнародних та регіональних фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ, 

ЄБРР, інші) та за умови координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування 

можуть також долучатися місцеві підприємства та/або бенефіціар. 

Обов’язкова умова – 85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають становити послуги 

французьких підприємств (інженерні бюро, бюро досліджень, тощо). 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/MfrQcy      https://goo.gl/BDzQZn  

ФОНД FASEP – «ДОСЛІДЖЕННЯ» 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, 

технічні агенції) 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий від 150 до 600 тис. євро 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/MfrQcy
https://goo.gl/MfrQcy
https://goo.gl/BDzQZn


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський фонд демократії (ЄФД) виділяє гранти на підтримку груп та 

активістів, які виступають за проведення демократичних змін.  

ЄФД є спільною ініціативою європейських країн та інституту ЄС, яка 

побудована на досвіді перехідного періоду країн ЄС. Діяльність Фонду 

керується Радою керуючих і Виконавчим комітетом, що складається з 

фахівців громадянського суспільства щодо підтримки демократії, а також 

представників ЄС та європейських держав. 

В першу чергу ЄФД прагне надати підтримку групам та активістам, на яких не 

поширюється підтримка існуючих інструментів ЄС або інших програм, тобто 

нових або незареєстрованих організацій, неформальних платформ, груп 

молоді або ж окремих осіб.  

Діяльність, що підтримується ЄФД, повинна додержуватись принципам 

ненасильства, а також міжнародним стандартам дотримання прав людини. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/kzLR8V  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЕМОКРАТІЇ 

  
  
  
  

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадяни та групи громадян 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/kzLR8V


  
  
  
  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 



 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://bitly.su/CSebV8  

USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»  

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

29.02.2020  
  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

Можливі учасники: 

Прибуткові та неприбуткові неурядові організації 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка 

реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції 

грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання 

викликів для малих та середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні 

в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме: низький рівень 

інвестування; невеликі обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому 

ринках); обмежені ринки та клієнтська база.  

Програма відкрита для грантових заявок від всіх галузей економіки. 

Однак, особлива увага приділяється роботі в галузях ІТ-послуг та 

виробництва меблів. 

Середній час між подачею заявки та отриманням грантової допомоги 

дорівнює двом місяцям. Цей термін може змінюватися в залежності від 

складності запропонованої діяльності. 
 

від 250 тис. до 40 млн грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/CSebV8
https://bitly.su/CSebV8


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Для вирішення зазначеного питання Грантова програма Business Community 

School пропонує річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у 

формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з 

ведення бізнесу. 

Щоб отримати доступ до цієї програми, необхідно заповнити анкету «Індекс 

Малого Бізнесу України». В анкеті 26 запитань, які допоможуть фахівцям 

підібрати найкращу програму розвитку для конкретного бізнесу. 

Проект реалізовують Business Community School та Ресурсним Центром 

Бізнесу в рамках Програми «Індекс МСБ України 2018». 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/teoS26  

БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД 

ПІДПРИЄМСТВА ВІД BUSINESS 

COMMUNITY SCHOOL 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

2019 рік  
  
  
  
  

Підприємці 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/teoS26


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Ініціатива Європейського Союзу EU4Business  охоплює всі види діяльності ЄС, що 

підтримують МСП у країнах Східного партнерства, включає в себе 43 проекти та 

передбачає, зокрема, наступне.  

Доступ до фінансування: включаючи позики в місцевій валюті, фінансування інвестицій, 

пов'язаних із експортом, або адаптація до стандартів ЄС, підтримка жінок-підприємців та 

нових компаній; надання гарантій позики третім сторонам, такі як місцеві банки або 

організації-партнери. Доступ до ринків: через консультацію, тренінги з експорту, мережеві 

можливості та торгові місії на ринки ЄС. Доступ до знань: надання консультаційних послуг, 

технічна підтримка, а також спеціальні тренінги для підтримки розвитку навичок. 

МСП в країнах, які підписали Угоду про асоціацію, включаючи зону глибокої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, отримують додаткову підтримку від Фонду 

DCFTA для малих і середніх підприємств.  

EU4Business також допомагає організаціям, які надають поради МСП. Підтримка 

фокусується на: покращенні діалогу між владою та бізнесом  для створення кращого 

регуляторного та ділового середовища; створенні можливостей між МСП та Організаціями 

з підтримки бізнесу  у країнах ЄС та країн Східного партнерства для відкриття нових 

ринків. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/wAaCCB  

ІНІЦІАТИВА «EU4BUSINESS IN UKRAINE» 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2020 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB
https://goo.gl/wAaCCB


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

COSME — одна з ключових програм ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка 

спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього бізнесу (МСБ). Фінансові ресурси надаються у вигляді грантів на 

фінансування проектів, які підтримують експортну та інноваційну діяльність 

МСП. 

Для України доступні 23 програми, які класифіковано за 3 напрямками: 

Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання консультативних 

послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на ринках ЄС та світу; 

Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. просування 

інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих регуляторних 

бар’єрів; 

Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, проведення 

секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/iaS1KS    https://goo.gl/ibf5qi   https://goo.gl/zMqWhf  
https://goo.gl/5CQBi1  

МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ COSME  

ТА   ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВ – EEN 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2020 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства, українські бізнес-асоціації; 

громадські організації; профспілки; кластери; освітні заклади; 

органи державної влади; агентства регіонального розвитку. 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/iaS1KS
https://goo.gl/ibf5qi
https://goo.gl/ibf5qi
https://goo.gl/zMqWhf
https://goo.gl/zMqWhf
https://goo.gl/5CQBi1


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Програма «Жінки у бізнесі» допомагає малим та середнім підприємствам під керівництвом 

жінок отримати доступ до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для їх розвитку. 

ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення кредитних ліній для місцевих 

банків, призначених для МСП під керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, 

щоб допомогти підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма 

пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання можливості жінкам-

підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного. 

Мета: сприяння жіночому підприємництву та доступу до фінансування і, в цілому, участі 

жінок у бізнесі шляхом полегшення доступу до фінансування та надання консультацій для 

МСП під керівництвом жінок. 

Програма діє у таких основних напрямках: доступ до фінансових ресурсів; спеціальні 

кредитні лінії для фінансових установ-учасниць для подальшого кредитування МСП під 

керівництвом жінок; 

компонент розподілення ризиків; технічна допомога фінансовим установам-учасницям; 

зміцнення внутрішнього потенціалу; розробка продуктів; маркетинг та інформування для 

жінок-клієнтів; доступ до ноу-хау; консультування та інструктування; навчання ключовим 

підприємницьким навичкам. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/UUaua7    https://goo.gl/rVU3AF  

ПРОГРАМА «ЖІНКИ У БІЗНЕСІ» 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2022 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства під керівництвом жінок 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/UUaua7
https://goo.gl/rVU3AF
https://goo.gl/rVU3AF


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Ініціатива «East» в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) 

спрямована на зміцнення економічного розвитку країн, які підписали угоду про асоціацію з 

ЄС (Грузії, Молдови та України), шляхом надання адресної фінансової та технічної 

підтримки малим та середнім підприємствам (МСП) в цих трьох країнах. 

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП, для 

конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом надання підтримки у трьох 

напрямках. 

1. Гарантії малого та середнього бізнесу з місцевими банками та іншими фінансовими 

посередниками через Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), які дозволяють 

покращувати умови кредитування та забезпечувати більш широкий доступ до 

фінансування для МСП.  

2. Зосередження на розвитку агропродовольчої мережі. Надання технічної допомоги 

фінансовим посередникам-партнерам (у тому числі установам мікрофінансування) за 

рахунок інституційної діяльності та налагодження потенціалу та надання консультаційних 

послуг малим та середнім підприємствам на регіональному та місцевому рівнях шляхом 

сприяння розвитку сільської місцевості з особливим акцентом на розвиток мережі 

ланцюгів вартості сільськогосподарської продукції. 

3. Підтримка місцевих мікропідприємств шляхом надання фінансування місцевим 

мікрофінансовим установам.  

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/9Uxx5o  

ПРОГРАМА «INITIATIVE EAST»  

В РАМКАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА 

ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ ЗОНИ  

ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

до 2031 року 
  
  
  
  

Малі та середні підприємства  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/9Uxx5o


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
На участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо переміщених осіб та членів 

місцевих громад, жінки та чоловіки, віком від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає 

наступним критеріям: 1) безперервна операційна діяльність та офіційна реєстрація бізнесу 

протягом останнього року; 2) заявник має бути зареєстрованим як ФОП або володіти 

офіційно зареєстрованою компанією (ТОВ або іншого типу); 3) мати приміщення 

(орендоване/ власне) для діяльності протягом принаймні одного року, що має бути 

підтверджено відповідним договором оренди або актом на право власності 

на приміщення; 4) категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги 

(підприємства у сфері роздрібної та оптової торгівлі не допускаються);          5) кількість 

офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше чотирьох; трудові угоди 

мають бути заключенні не менш ніж за шість місяців до подання заявки на участь 

у програмі; 6) річний валовий дохід (обсяг продажів) не менше ніж 1 млн. грн, що має бути 

підтверджено у податковій декларації за 2017 рік або іншим  чином. 

Відібрані учасники матимуть змогу пройти тренінг, написати та захистити бізнес-план та 

отримати потрібне обладнання на суму до 5000 євро.  

Міжнародна організація з міграції заохочує зацікавлених осіб подавати заявки до 

регіональних партнерів МОМ в областях. В Полтавській області – це ГО «Центр освіти 

дорослих Полтавщини» (Пивоварська Ксенія, 0639992055, lumpen@meta.ua). 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/UMHuPQ  

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

БІЗНЕСУ ВІД МОМ 

  
  
  
  

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

  
  
  
  

не зазначено 
  
  
  
  

Підприємці із числа внутрішньо переміщені особи  

та місцевих громад 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

до 5 000 євро 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
mailto:lumpen@meta.ua
mailto:lumpen@meta.ua
mailto:lumpen@meta.ua
https://goo.gl/UMHuPQ


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим 

та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР допомагає 

підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні 

якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротну фінансову 

допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає 

Європейський Союз та країни-донори. 

Малі та середні підприємства повинні відповідати наступник критеріям: штат- 

до 250 працівників; приватна власність, в якій  більше ніж 50% належить 

громадянам України; період діяльності підприємства не менше двох років; 

гарна ділова репутація; позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні 

консультанта 

Сектори діяльності: всі, крім фінансового, страхового, тютюнового, ігрового, 

міцних алкогольних напоїв, військово-промислового. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://www.ebrd.com  

ГРУПА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ     

В УКРАЇНІ ВІД ЄБРР 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Малі та середні підприємства 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://www.ebrd.com/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Програма для управлінських кадрів, що проводиться Федеральним 

міністерством економіки та енергетики (BMWi) спрямована на навчання 

керівників підприємств та організацій з метою створення нових економічних 

зв’язків з Німеччиною. Фінансування програми здійснюється з бюджету 

Федерального міністерства  економіки та енергетики Німеччини (BMWi). 

Програму координує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), 

яке співпрацює з представниками бізнес-кіл Німеччини  та партнерськими 

організаціями, а також має налагоджені зв’язки  з німецькими освітніми 

центрами, які безпосередньо реалізовують програму. 

Можливості, що надає програма: налагодити партнерські зв’язки з компаніями 

Німеччини; отримати доступ до останніх німецьких наукових розробок та 

технологій; освоїти новий ринок для збуту власної продукції; отримати нові 

знання і навички. 

Термін стажування: 4 тижні. 

Організатор  бере на себе  витрати за навчання, проживання, харчування та 

страховку. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/h8XwGv  

ПРОГРАМА «ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ З 

НІМЕЧЧИНОЮ» 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Керівники підприємств та організацій 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий не зазначено 

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/h8XwGv


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Метою діяльності фонду є  побудова та розвиток глобальних проектів у 

відповідності до конкурентного ринку. 

WannaBiz пропонує до 50 тис. доларів США на фінансування стартапів. Крім 

того, можливе отримання інвестицій у вже існуючий бізнес. 

Для участі та отримання можливості подальшого отримання фінансування. 

Необхідно заповнити контактну форму та прикріпити файл презентації 

проекту.  

Інвестиційні критерії до проектів, що підтримуються: 

1. Глобальні проекти, співпраця з США, Великою Британією або ЄС; 

2. Діяльність команди, розробка, продаж або обслуговування знаходится в 

Україні ; 

3. Потреба у фінансуванні не менше 10000 $;  

4. Сфери: adtech і SaaS. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/mCBdsU  

ФОНД WANNABIZ 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Ініціатори стартапів 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 50 000 дол. США  

Можливі учасники: 

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/mCBdsU


  
  
  
  

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 



 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Програма «Креативна Європа» щороку надає підтримку у проведенні більше 

100 європейських фестивалів, що славляться своєю особливо різноманітною 

програмою європейських фільмів, із залученням широкої громадськості та 

великої кількості фахівців. 

Підтримка надається кінофестивалям, до програми яких включено 

щонайменше 100 повнометражних (або 400 короткометражних) художніх 

фільмів. 50% кінострічок повинні бути іноземними з принаймні 15 країнами-

учасницями програми. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://creativeeurope.in.ua/programs/11  

КРЕАТИВНА ЄВРОПА.  

ПРОГРАМА «МЕДІА.КІНОФЕСТИВАЛІ» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Юридичні організації 

Граничний обсяг гранту: 

750 тис. євро/ 

60% від вартості 

Можливі учасники: 

07.05.2019 

Дедлайн: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://creativeeurope.in.ua/programs/11
https://creativeeurope.in.ua/programs/11


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Забезпечує підтримку ініціатив з перекладу і популяризації літературних 

творів через ринки ЄС, сприяння доступу читачів до високоякісної 

європейської літератури. 

Підпрограма надає кошти видавцям для перекладу, публікації та просування 

пакету творів (не менше 3 і не більше 10) художньої літератури. Переклад 

повинен бути з або на мову офіційно визнаною в країнах членах ЄС або 

країнах партнерах ЄС у напрямку Креативна Європа. Вітаються переклад та 

просування книг українських авторів англійською, французькою, німецькою 

або іспанською мовами, або європейскої літератури українською мовою. 

Також вітається переклад книг, автори яких отримали премію ЄС з 

літератури. 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://creativeeurope.in.ua/programs/9  

ПРОГРАМА «МЕДІА.ХУДОЖНІЙ 

ПЕРЕКЛАД» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Видавництва 

Граничний обсяг гранту: 
100 тис. євро\  
50% від вартості 

Можливі учасники: 

15.05.2019 

Дедлайн: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://creativeeurope.in.ua/programs/9
https://creativeeurope.in.ua/programs/9


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Міжнародна неурядова організація Internews в партнерстві з Академією 

української преси запрошує до участі у конкурсі на отримання міні-грантів. 

Пріоритетні теми конкурсу: 

– Інструменти медіаграмотності (критичне мислення, факт-чекінг, аналіз 

медіатекстів, ціннісний аналіз тощо) під час виборчої кампанії. 

– Усвідомлення ролі мас-медіа під час виборчої кампанії. 

– Формування навичок оцінки та інтерпретації передвиборчої політичної 

реклами/ агітації задля розпізнавання неправдивих і оманливих 

обіцянок політиків. 

-Формування навичок оцінки місцевого медіасередовища. 

Пріоритетні  види діяльності: 

Конкурсні проекти можуть включати, але не обмежуватися проведенням 

освітніх семінарів, тренінгів, воркшопів, таборів, баркемпів, освітніх 

квестів тощо. 

 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.aup.com.ua/  

Конкурс міні-проектів 

«Медіаграмотність для 

молодих виборців» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні організації. 

Граничний обсяг гранту: 

3 000 дол. США 

Можливі учасники: 

05.06.2019 

Дедлайн: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.aup.com.ua/
http://www.aup.com.ua/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у 

краудфандинговій ініціативі «Культура. Спільнота». 

Громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають 

кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. 

Підтримка проектів відбуватиметься таким принципом: якщо ви зібрали 

заявлену суму на краудфандингу, то Фонд додає таку ж, але не більше 

150тисяч гривень.  

Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які 

допомагають знайти порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних 

середовищ та регіонів. 

Конкурс триває постійно до 15 жовтня 2019 року. 

Наступна збору заявок – до 1 квітня. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/zMhHmi  

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА  

У КРАУДФАНДИНГОВІЙ 

ІНІЦІАТИВІ «КУЛЬТУРА.СПІЛЬНОТА» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадські організації 

Граничний обсяг гранту: 

Можливі учасники: 

15.10.2019 

Дедлайн: 
до 150 тис. грн 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/zMhHmi
https://goo.gl/zMhHmi


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Фонд надає фінансову допомогу молодим художникам, які навчаються або 

знаходяться на ранній стадії своєї кар'єри; працюють у репрезентативному стилі 

живопису, малювання, скульптури або друку, і демонструють рішучість і талант, 

щоб продовжувати кар'єру в їхній художній практиці. Фонд не надає фінансування 

для проведення абстрактного або не об'єктивного мистецтва. Гранти надаються 

безпосередньо бенефіціарам, а не через інші організації.  

Гранти нараховуються виключно на основі інформації, що міститься в Анкеті 

заявки, та супровідній документації та матеріалах, що подаються разом з нею. 

Фонд не проводить особисті інтерв'ю.  

Щоб подати заявку на грант, аплікант повинен використовувати заявку, доступну з 

офіційного  сайту. Жодна інша форма заяви не буде прийнята. Заявники повинні 

надати всю необхідну інформацію (завантажити всі необхідні матеріали та 

документацію): персональна інформація; паспортні дані; освіта та навчання; 

список виставок, в яких робота заявника була представлена протягом останніх 

п'яти років, або буде відображатися протягом наступних двох років; нагороди та 

призи; портфоліо. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/njefvG  

ФОНД «ELIZABETH GREENSHIELDS» 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Молоді художники 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 15 тис. дол. США 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/njefvG


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Посольство США проводить конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ серед незалежних 

засобів масової інформації (друковані, радіо, телевізійні та електронні). Державні, 

комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма також надає 

індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа, незалежно від 

їхнього статусу. 

Окрім загального конкурсу, Посольство проводить тематичні та регіональні конкурси. 

Інформація щодо цих ініціатив з’являтиметься на сайті Посольства та у місцевих ЗМІ. 

Основні вимоги програми наступні. 

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються 

недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення 

вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси. 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на: 

 Підвищення якості журналістської освіти  

 Покращення професійних стандартів серед журналістів  

 Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

 Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями . 

Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду виконання проекту, 

який може тривати від 1 до 12 місяців. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/q4wfya  

ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

  
  
  
  

КУЛЬТУРА 

  
  
  
  

  
  
  
  

Незалежні українські засоби масової інформації 

Граничний обсяг гранту: 
Постійнодіючий до 24 тис. дол. США 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/q4wfya


  
  
  
  

  
  
  
  

ОСВІТА ТА 
СТАЖУВАННЯ 



 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Британська Рада відкрила другий раунд прийому заявок в рамках програми 

CreativeSpark, що виділятиме гранти на розвиток підприємницьких навичок у 

студентів та підприємців-початківців в Україні.   

Мета програми Creative Spark – розвиток креативної економіки через навчання та 

підтримку студентів, випускників університетів та молодих підприємців. Програма 

фокусується на трьох елементах - формування партнерства між університетами та 

інституціями сектору креативних індустрій,  різноманітних навчальних активностях 

та подіях з розвитку підприємницьких навичок, онлайн-курсах англійської 

для підприємців. 

Подати заявку можуть британські організації спільно зі своїми партнерами з країн 

Creative Spark (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Україна, 

Узбекистан): університет (або відповідні установи / інститути університету); місцеві 

/ національні установи (зі спрямованістю яка відповідає програмним цілям); 

урядові організації (урядові, напівдержавні організації, що працюють для 

міських/національних адміністрацій з відповідним спрямуванням); неурядові 

організації; креативні хаби / кластери / центри інновацій. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-spark/fund 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Університети, урядові та неурядові організації, установи, 

хаби/кластери/центри інновацій 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

40 000 фунтів стерлінгів 12.05.2019 

Можливі учасники: 

ПРОГРАМА «CREATIVE SPARK» 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-spark/fund
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-spark/fund
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-spark/fund


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Фонд Віктора Пінчука — це незалежна приватна міжнародна благодійна 

організація, що базується в Україні. Мета Фонду — надати можливість новим 

поколінням змінити країну та світ.  

Програма пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в 

отриманні 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 та аерокосмічна інженерія.  

Фонд також розгляне заявки для отримання гранту для навчання на 

міждисциплінарних та мультидисциплінарних магістерських програмах.  

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://www.worldwidestudies.org/  

11-й КОНКУРС ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ «ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ» 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадяни України віком до 35 років, які мають освіту не 

нижче бакалавра та зараховані до складу студентів 

магістральної програми закордонного університету  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

не зазначено до 15.05.2019 

Можливі учасники: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://www.worldwidestudies.org/


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 

https://bitly.su/Tays0cw  

ШКОЛА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ DESPRO - 2019 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Команди ОТГ, фахівці ОМС до 35 років 

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

10.06.2019 

Можливі учасники: 

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” 

DESPRO оголошує конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування 

DESPRO (Школа), яка проходитиме у наступні етапи: 

• I очна сесія у Києві ― 17-20 вересня 2019 року 

• II очна сесія у Києві ― 22-25 жовтня 2019 року 

У Школі заплановані 2 гілки навчання: для команд ОТГ та для молодих 

фахівців ОМС ОТГ. 

Запрошуються команди ОТГ із 5 осіб у складі: 

• голова громади (або заступник) у якості лідера команди 

• 4 члени комітету/робочої групи, які відповідають критеріям відбору, 

мають Стратегію місцевого розвитку та високу мотивацію до участі у 

Школі. 

Запрошуються молоді, ініціативні спеціалісти віком до 35 років 

з мінімальним досвідом роботи у сфері місцевого самоврядування, 

які шукають можливості для розвитку та вдосконалення професійних 

знань, і готові використовувати їх для розвитку своєї громади. 

не визначено 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://bitly.su/Tays0cw
https://bitly.su/Tays0cw


 
 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://gurt.org.ua/news/grants/52550/      https://bitly.su/fPl4  

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ В ЄВРОПІ 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Граничний обсяг гранту: Дедлайн: 

5000 євро 13.04.2020 

Можливі учасники: 

Студенти бакалаври 

Натхненний переконанням, що «студенти, які навчаються за кордоном, стають 

наступним поколінням світових лідерів», educationations.com вирішив 

допомогти одному щасливому студентові досягти своїх цілей за кордоном. 

Стипендіальна заявка відкрита для студентів з будь-якої країни, які будуть 

освоювати ступінь магістра за кордоном в європейському університеті восени/ 

восени 2020 року. 

Щоб подати заявку на цю стипендію, необхідно: 

Навчається в університет у Європі. 

Подав (або подасть) на ступінь магістра, починаючи з осені / осені в 2020 році. 

Дотримуйтеся вимог щодо вступу до університету, включаючи: 

Мати дійсну ступінь бакалавра (бакалавра). 

Відповідність мовним вимогам програми. 

Наявна віза або право подати заяву на отримання відповідної візи для 

навчання. 

Вивчаєтесь за кордоном у країні, в якій ви не народилися або не проживаєте 

зараз. 
 

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/52550/
https://gurt.org.ua/news/grants/52550/
https://bitly.su/fPl4
https://bitly.su/fPl4
https://bitly.su/fPl4


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

В рамках програми «Sport and Study» спортсмени високого рівня можуть 

отримати стипендію для навчання в США. Ця спортивна стипендія може 

повністю покрити витрати на навчання, проживання та харчування в 

американському вузі. Для участі необхідно підтвердити свої спортивні 

заслуги і бути готовим потрапити в спортивну команду при американському 

університеті. 

Чоловічі види спорту:  Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Водне 

поло, Волейбол, Вільна боротьба, Гольф, Гірські лижі, Легка атлетика, Лижні 

гонки, Плавання, Стрибки у воду, Стрільба з пневматичної гвинтівки, Теніс, 

Фехтування, Футбол, Хокей на льоду, Хокей на траві .  

Жіночі види спорту: Бадмінтон, Баскетбол, Боулінг, Водне поло, Волейбол, 

Гольф, Гірські лижі, Гребля, Кінний спорт, Легка атлетика, Лижні гонки, 

Плавання, Стрибки у воду, Синхронне плавання, Сквош, Софтбол, Стрільба 

з пневматичної гвинтівки, Стрільба з лука, Теніс , Фехтування, Футбол, Хокей 

на льоду, Хокей на траві, Спортивна гімнастика.  

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/SKcMx3  

СПОРТИВНА СТИПЕНДІАЛЬНА  

ПРОГРАМА «SPORT AND STUDY USA» 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Українці з розрядом не нижче майстра спорту 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/SKcMx3


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

M-Gate - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та інших навчальних 

програм для медиків всіх ланок та спеціальностей.  

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. 

Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate, котрий окрім сайту створює 

можливості для навчання в Україні та  за кордоном. 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
M-Gate.org  

БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

M-GATE 

  
  
  
  

ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Медики 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://m-gate.org/
http://m-gate.org/
http://m-gate.org/


  
  
  
  

  
  
  
  

НАУКА ТА 
ІННОВАЦІЇ 



 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

GIF інвестує в низку інновацій, які мають великий потенціал та соціального 

вплив. GIF підтримує «інновації» для включення нових бізнес-моделей, 

політичних практик, технологій, розуміння поведінки або способів доставки 

продуктів та послуг, що використовуються бідними країнами та країнами, що 

розвиваються. Фонд інвестує в будь-яке рішення, яке має потенціал для 

вирішення проблеми розвитку більш ефективно, ніж існуючі підходи. 

Фонд підтримує новаторів, які прагнуть використовувати можливості та 

створювати докази того, що такий підхід до вирішення глобальних проблем 

працює.  

Для участі у відборі на отримання гранту необхідно: заповнити онлайн-

форму заявки з загальною інформацією та завантажити короткий опис 

інновації. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/PbsKoH  

GLOBAL INNOVATION FUND (GIF) 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Неприбуткові організації 

Граничний обсяг гранту: 

від 50 тис. до 15 млн  

дол. США 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/PbsKoH


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 
Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних 

досліджень (ДФФД) проводиться 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. 

Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують 

тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться 

кожною стороною, а також план-графік робіт. 

Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де буде 

виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника. 

Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG. Про підсумки 

розгляду свого запиту німецький керівник проекту повідомляє керівника проекту з 

української сторони. У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту 

направляє свій запит до ДФФД. 

Тривалість спільного проекту – 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю, що 

вказана у запиті німецького керівника проекту. 

 

 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://biggggidea.com/opportunities/2275 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 

ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Наукові організації 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://biggggidea.com/opportunities/2275/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

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. 
 

 

 
Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
www.macfound.org 

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЖОНА І КЕТРІН 

МАКАРТУР 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Громадяни 

Граничний обсяг гранту: 

не зазначено 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.macfound.org/


 
 

Коротка інформація про можливості отримання гранту: 

Європейський Молодіжний Фонд (EYF) створений Радою Європи для 

фінансової та освітньої підтримки європейської молодіжної діяльності. Лише 

молодіжні неурядові організації з країн-членів Ради Європи можуть 

звертатися до Фонду. 

Запропоновані пілотні проекти: повинні бути «інтервенційними», тобто їх 

діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають 

молодь на місцевому рівні; діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки 

або вплив на місцевому рівні; повинні бути розроблені на місцевому, 

регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські 

організації не можуть подаватись на отримання гранту). 

Не існує встановлених термінів подання заявки, але вона повинна бути 

подана принаймні за 3 місяці до дати початку проекту. 

 

Інформація щодо можливостей отримання гранту: 
https://goo.gl/tYQpmQ  

THE EUROPEAN YOUTH FOUNDATION 

  
  
  
  

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ 

  
  
  
  

  
  
  
  

Молодіжні неурядові організації 

Граничний обсяг гранту: 

до 10 тис. євро 

Можливі учасники: 

Постійнодіючий 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://goo.gl/tYQpmQ


Департаменту економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської облдержадміністрації 

вул. Соборності 45, м. Полтава, 36014, Україна  
gue@adm-pl.gov.ua 
dfert@adm-pl.gov.ua 

+38(0532) 22 90 73 
+38(0532) 22 69 07 


