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Однією з перспективних цілей роботи Департаменту є
інформування та залучення найбільш широкого кола громадськості
та організацій Луганської області до участі в програмах міжнародних
організацій, які спрямовані на покращення рівня освіти населення,
впровадження новітніх технологій, підтримки бізнесу та
забезпечення соціально-економічного розвитку.

Беручи до уваги, що географічно Луганська область
знаходиться на сході України, нами було обрано 4 орієнтири для
роботи, перші літери яких поєднуються в слоган «EAST», а саме:
«Е» – «effective» (ефективний), «A» – actual» (актуальний, дієвий),
«S» – «special» (особливий), «T» – «trusty» (надійний).

Головна ідея та перспективна ціль – проведення ефективних
заходів, які будуть актуальні та дієві в сучасних умовах для
особливих перетворень, які стануть надійним фундаментом для
соціально-економічного розвитку області.

Один з кроків – це розробка та оприлюднення
інформаційного бюлетеня, який містить інформацію щодо
актуальних грантів, конкурсів та можливостей, які надаються
міжнародними організаціями жителям області для досягнення
певних цілей.

Андре Моруа казав, що кожній людині протягом дня
надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх
приходить до того, хто вміє їх використовувати.

Сьогодні, цей бюлетень і є однією з цих можливостей!
Щиро сподіваюся, що інформація буде у нагоді та принесе

Вам користь. Бажаю добра, творчості і наснаги у роботі.
Хай щастить!

З повагою, 
Директор Департаменту Д.В. ДЕНИЩЕНКО

Вітальне слово директора 
Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності

Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



Інформація щодо бюлетеня
Укладачі випуску: 
Відділ міжнародної технічної 
допомоги та європейської інтеграції
Снопенко Михайло – начальник відділу 
Целіщев Євгеній – головний спеціаліст

Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб
(учням, студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам,
громадським організаціям, державним установам тощо)
ознайомитись з програмами допомоги міжнародних організацій,
обрати для себе цікаві напрями та досягти своїх цілей.

Важлива позитивна риса бюлетеня – його доступність
сприйняття завдяки простоті й стислості викладання інформації,
узагальненню та систематизації матеріалу за змістовими
модулями.

Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги
та викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів
не на механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та
зручне ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних
партнерів та, за потреби, їх більш детальне вивчення після
переходу за гіперпосиланнями.

Кожен розділ бюлетеня має відповідне позначення згідно зі
змістом, а для зручності використання в бюлетені застосовано
наступні умовні позначки:
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- назва програми (або її спрямованість)

- організація виконавець або донор програми

- цільова аудиторія програми 

- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)

- посилання на джерело з детальною 
інформацією
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Від Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності Луганської ОДА виступив Михаил Снопенко - начальник відділу
міжнародної технічної допомоги та європейської інтеграції. Розповів учасникам
семінару про порядок формування, відбору й реалізації проектів, що фінансуються за
рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Крім того, були висвітлені напрями
роботи відділу та шляхи покращення взаємодії й залучення найбільш широкого кола
зацікавлених сторін до проектної діяльності.

НОВИНИ.ПОДІЇ
Перший з п'яти кущових семінарів на Луганщині з питань 

регіонального розвитку

30 січня 2018 року у м.
Старобільськ пройшов перший з
п'яти кущових семінарів на
Луганщині з питань регіонального
розвитку, стратегічного планування
та проектного менеджменту.
Захід організовано Луганською
облдержадміністрацією спільно з
Луганським відокремленим
підрозділом Установи «Центр
розвитку місцевого
самоврядування» .

Робоча зустріч з колегами з ПРООН

31.01.2018 в офісі Програми розвитку ООН в України (ПРООН) в місті Сєвєродонецьк
відбулася робоча зустріч Віктора Мунтяну, керівника Програми з відновлення та
розбудови миру ПРООН, Мустафи Саіт-Аметова, координатора Програми з
відновлення та розбудови миру ПРООН та керівників Департаменту зовнішніх
зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської
облдержадміністрації Дениса Денищенка директора Департаменту та Костянтина
Мєшкова заступника директора Депратаменту.

https://www.facebook.com/MihailSnopenko?fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
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Проект USAID “Громадяни в дії” презентував посібник
“Соціальне підприємництво: Бізнес-модель.
Реєстрація. Оподаткування”, який допоможе
розібратись в українському законодавстві з цього
питання.
Посібник допоможе тим громадським активістам, які
вже мають ідею для соціального підприємництва, але
поки не знають як втілити її на практиці

ДОВІДКА ГРАНТЕРА

http://bit.ly/2znd11n

Посібник включає:
Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки
проектів;
Пояснення відносно стандартизованої форми
викладення проектної пропозиції;
Стандартизована форма проектної заявки та
інструкція стосовно її заповнення;
Зразки заповнення

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проектної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проекту, формулювання проблеми;
Моніторинг проекту;
Бюджет проекту
Прикладиhttp://bit.ly/2jIa0Sa

Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу.
Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція, 
бюджет).
Проведення концерту.
Звітування та використання зібраних коштів.
Що каже закон.
Що радять практики.

http://bit.ly/2jIa0Sa

Кількість дешевих та безкоштовних онлайн 
інструментів постійно збільшується. Ці додатки –
ефективний інструмент покращити роботу з сайтом, 
сторінками у соцмережах та візуальним контентом 
організації

http://bit.ly/2k63fd6

http://bit.ly/2znd11n
http://bit.ly/2mNBx5P
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2jIa0Sa
http://bit.ly/2k63fd6
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Наша сторінка у facebook
https://www.facebook.com/dep.mtd/

Друзі, дякуємо що Ви з нами! 
Нас дедалі стає більше!

Для нас це дуже важливо!!!
Ми і надалі будемо знайомити Вас з найцікавішою та
корисною інформацією щодо можливостей, грантів, конкурсів,
які надаються міжнародними партнерами Луганській області
та інформувати Вас щодо важливих подій євроінтеграції, які
відбуваються в Україні та ЄС!

https://www.facebook.com/dep.mtd/
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Підтримка бізнесу

Розвиток громадськості, 
євроінтеграція

Агропромисловий 
комплекс,екологія

Енергоефективність

Культура, освіта, 
медицина,стажування

IT-технології, інновації
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У межах проекту “Містки громадської активності”
оголошує конкурс бізнес-проектів для ВПО.
Критерії успішних заявок:
-бізнес учасника конкурсу є затребуваним та має-
перспективи для створення та розширення;
-учасник зареєстрований як фізична особа-
підприємець.
Відібрані учасники конкурсу будуть запрошені
представити свої проекти під час Інвестиційної
ярмарки, що відбудеться у Львові 30-31 березня, за
результатами якої вони зможуть отримати гранти на
створення чи розширення бізнесу у сумі від 15 000
грн до 30 000 грн.

КОНКУРС БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВПО

ЛМГО “Центр культурного 
менеджменту”

МСП та с/х кооперативи

12.02.2018

http://bit.ly/2BWEjrG

http://bit.ly/2BWEjrG
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Метою даної грантової програми є диверсифікація
виробництва, оптимізація ланцюгів доданої
вартості, розширення ринків збуту та збільшення
доданої вартості продукції МСП та
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
що працюють на контрольованій Урядом України
території Донецької та Луганської областей.
Проект, насамперед, підтримуватиме ті пропозиції,
які демонструють найкращі практики для
подальшого поширення та застосування
у майбутньому.

ЗАЯВКИ НА ОДЕРЖАННЯ ГРАНТІВ ДЛЯ 
ІНВЕСТУВАННЯ 

USAID

МСП та с/х кооперативи

28.02.2018

http://bit.ly/2BUT666

http://bit.ly/2BUT666
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Програма спрямована на підтримку на ранніх
стадіях та розширення приватних підприємств,
основною метою яких є досягнення соціального та
екологічного впливу в Україні шляхом надання
доступного капіталу, тренінгу та наставництва.
Метою програми є надання підприємцям і
підприємствам можливості вирішити соціальні та
екологічні проблеми через фінансові інвестиції та
стабільну ділову практику.
Для досягнення своєї мети стратегія цієї програми
полягає у наданні кредитів з низьким відсотковим
розміром для сталого розвитку та розвитку
соціального бізнесу та нагляду за соціальним
бізнесом у процесі розробки та впровадження
бізнес-плану.

ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID)

Підприємці 

Діюча

http://bit.ly/2E3MvZ0

http://bit.ly/2E3MvZ0
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Фінансова підтримка для реалізації мікропроектів,
спрямованих на покращення основних потреб
бідних та найбідніших верств населення, які мають
довгострокову дієвість. Максимальна сума
грантового сприяння становить, як правило, 8 000
євро.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОПРОЕКТІВ

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччина

МСП та с/х кооперативи

23.02.2018

http://bit.ly/2nDps0O

http://bit.ly/2nDps0O
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Програма у 2018 році залучає 70 молодих
європейських підприємців та інноваторів, що
прагнуть розбудови комерційних і соціальних
ділових ініціатив у своїх громадах. Стипендіати YTILI
будуватимуть мережі, встановлюватимуть зв'язки та
довгострокові партнерства для залучення інвестицій
і підтримки їх підприємницької діяльності.

ПРОГРАМА ДЛЯ МОЛОДИХ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Young Transatlantic Innovation Leaders 
Initiative 

Підприємці

02.03.2018

http://bit.ly/2BUT666

http://bit.ly/2BUT666
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Шведське агентство з питань міжнародного
співробітництва (Sida) оголошує конкурс грантів за
програмою «Demonstration Grants Program». Гранти
надаються організаціям, які впроваджують у своїх
країнах новітні іноземні технології, що
поліпшуватимуть стан довкілля або сприятимуть
подоланню бідності.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА 
«DEMONSTRATION GRANTS PROGRAM» 

Шведське агентство з питань 
міжнародного співробітництва (Sida) 

Організації

14.02.2018

http://bit.ly/2EdUeqS

http://bit.ly/2EdUeqS
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Особливість програми полягає в тому, що фахівці-
носії багаторічного досвіду, які є старші за віком та
перебувають на пенсії, мають змогу інвестувати свій
час, навички, вміння, досвід, контакти у експертну
допомогу іншим.
Сфери діяльності, в яких працюють фахівці
програми, це: різноманітні галузі промисловості,
сільського господарства, торгівлі, будівництва,
транспорту, зв’язку, інформатики, банківсько-
страхового сектора, освіти, охорони здоров’я,
туризму, публічного адміністрування та інших сфер
діяльності

ПРОГРАМА SENIOR EXPERTEN SERVICE

Фонд німецької економіки

Підприємства, установи та організації

31.12.2018

http://bit.ly/2EjICCG

http://bit.ly/2EjICCG
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Програма Інноваційних ваучерів спрямована на
розвиток українських компаній, що працюють на
ринку кліматичних технологій. І хоча останній в
Україні лише зароджується, на глобальному рівні
гравці цих ринків отримують трильйони доларів
інвестицій щороку.
Більшість компаній, що переможуть у конкурсі,
отримають Інноваційні Ваучери із середньою сумою
фінансової підтримки з боку ЄБРР у розмірі до EUR
20 000, а також компанії, із проектами, що мають
потенціал стати проривними - “мегаваучери”
розміром до EUR 50 000.

ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ 
КОМПАНІЙ

Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР

Інноватори

Діюча

http://bit.ly/2AWDK4V

http://bit.ly/2AWDK4V
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Мета конкурсу – покращення умов здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема шляхом
удосконалення практики реалізації відповідних
нормативно-правових актів та посилення
прозорості діяльності органів влади, через
забезпечення участі широкого кола громадських
організацій в адвокації питань, пов’язаних зі
сприянням та спрощенням процедур торгівлі.

КОНКУРС ГРАНТІВ ЗІ СПРИЯННЯ 
ТОРГІВЛІ

Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР

Інноватори

Діюча

http://bit.ly/2AWDK4V

http://bit.ly/2AWDK4V
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Ви можете отримати річний супровід вашого
бізнесу: допомогу у формуванні чіткої бізнес-
моделі, збуту товару та послуг, консультації, як
краще вести бізнес.
Потрібно заповнити анкету на 75 запитань, які
допоможуть підібрати найкращу програму
розвитку. Після заповнення анкети з вами
зв'яжеться менеджер проекту.
Інформація про компанію та учасників
залишатиметься конфіденційною і не
розголошуватиметься, дані анкет
поширюватимуться лише в узагальнених
показниках.

ГРАНТ НА БЕЗКОШТОВНИЙ СУПРОВІД 
ВАШОГО БІЗНЕСУ

Громадська школа бізнесу

Підприємці

Діюча

http://bit.ly/2BHgrJA

http://bit.ly/2BHgrJA
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Тренінги відбудуться у лютому 2018 у Києві,
Рівному, Харкові та Полтаві.
Тренінги проводять українські фасилітатори,
акредитовані агенцією Nesta, а останній день –
співробітники PwC.
Учасники з інших міст України також можуть взяти
участь у програмі, але зауважте, що транспортні
витрати і проживання під час тренінгу учасники
оплачують самостійно.
Навчання безкоштовне.

ТРЕНІНГИ ДЛЯ КРЕАТИВНИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

British Council

Креативні підприємці

14.01.2018

http://bit.ly/2AWDK4V

http://bit.ly/2AWDK4V
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Заяви про свій бізнес – стань учасником проекту
Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації.
Якщо твоя компанія належить до категорії мікро- та
малого бізнесу та має виробничі потужності в
Україні, або надає соціально важливі, еко чи ІТ
послуги, надсилай інформацію про себе та
потрапляй в каталог найкращих українських
виробників товарів та послуг!

СТАНЬ УЧАСНИКОМ ПРОЕКТУ 
UNLIMIT UKRAINE 

Європейська Бізнес Асоціація

Малий та середній бізнес

Діюча

http://bit.ly/2BqOzZm

http://bit.ly/2BqOzZm
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Мета ініціативи – мобілізувати всі наявні ресурси
для поліпшення умов життя внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) по всій території України.
Щоб стати учасником Академії Краудфандингу,
підприємці повинні були описати свою бізнес-ідею
та вказати, для чого і скільки потрібно їм інвестицій.
Після цього краудфандинг-експерти обрали 15
найбільш цікавих та соціально значущих проектів,
заснованих ВПО, з поміж більш як 85 заявок.
Напрями бізнесів, що були відібрані дуже різні: від
виробництва традиційних українських килимів до
інтерактивного мобільного додатку.

КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ

ПРООН
за фінансової підтримки Посольства 

Великої Британії в Україні

Бізнес

Діюча

http://bit.ly/2imYYAU

http://bit.ly/2imYYAU


21

Програми фінансової, консультаційної підтримки з
боку Європейського союзу доступні для малих та
середніх підприємств

ПРОГРАМИ МТД З ПІДТРИМКИ МАЛОГО 
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

УКРАЇНИ 

Залежно від програми

Малий та середній бізнес

Діюча

http://bit.ly/2A0BIjx

http://bit.ly/2A0BIjx
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Маючи досвід ведення проектів, а також своривши
курс "Юридичні аспекти та особливості створення
власного бізнесу (стартапу)", команда SkillsBar
http://skillsbar.net/ та Ukrainian Language School Kyiv
http://uls.org.ua/ можуть поділитися своїм досвідом
щодо юридичних тонкощів при організації власного
бізнесу. Для цього потрібно заповнити анкету:
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
і дочекатися відповіді.

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ 

SkillsBar

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/cG6B1S

http://skillsbar.net/
http://uls.org.ua/
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
https://goo.gl/cG6B1S
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Інноваційний фонд інвестує в рішення, які можуть
вплинути на життя найбільш вразливих дітей.
Працівники фонду виявили, що ці рішення
складаються близько 100 мільярдів доларів, таких
як надзвичайна та епідемічна реакція, транспорт та
доставка, ідентифікація, фінанси, навчання,
персональні дані та пов'язані з ними області.

ФІНАНСОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ 

UNICEF’s Venture Fund

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/r1L1pD

https://goo.gl/r1L1pD
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Основні області підтримки малих проектів:
-Здоров'я;
- Місцеве самоврядування та децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище,
містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки конфлікту;
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи

ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ

Швейцарське бюро співробітництва

Державні органи та комерційні 
структури

Постійно діюча

https://goo.gl/sgrPYn

https://goo.gl/sgrPYn


Проекти інфраструктури в рамках стратегій
розвитку, що реалізуються органами місцевої
влади. 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

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА 
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP

Фонд досліджень та допомоги 
приватному сектору (FASEP)

Центральний уряд, регіональна та 
міська влада, технічні агенції

Постійно діюча

https://goo.gl/LJFCTg
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https://goo.gl/LJFCTg


Технології для молоді до 25 років, що сприяють
навчанню та/або участі у громадському житті;
використання даних у реальному часі для прийняття
рішень; рішення для збільшення доступу до
інформації, зокрема до зв’язку, електроенергії,
фінансування та ін.

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ

Фонд ЮНІСЕФ

Підприємства-стартапи

Постійно діючий

http://goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV


Семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі
«бізнес-для-бізнесу», навчальні візити, інвестори
для МСП, презентаційні тури «Інвестори для МСП».
Заходи для організацій, що підтримують
підприємницьку діяльність: твінінг з європейськими
організаціями, що підтримують підприємницьку
діяльність, аудити, програми обміну, консультаційні
послуги, підготовка тренерів і Академії «Схід Інвест»

ПРОЕКТ EAST INVEST

Проект East Invest під керівництвом 
Асоціації Європейських торгово-

промислових палат (EUROCHAMBRES)

Малі та середні підприємства

2017 рік

http://goo.gl/uTNGTP
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http://goo.gl/uTNGTP


ЄБРР допомогає підприємствам залучати
висококваліфікованих консультантів, які здатні
якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти
(безповоротню фінансову допомогу) для часткової
оплати послуг консультантів.

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР)

Малі та середні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/LpPjnq
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https://goo.gl/LpPjnq
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Під девізом «Fit for Partnership with Germany»
проводиться цілеспрямована підготовка керівників
підприємств і організацій для налагодження
контактів і взаємовигідного економічного
співробітництва з підприємствами Німеччини.
Цільова аудиторія – власники компаній, керівники
вищої і середньої ланки підприємств країн-
партнерів.

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»

Бізнес

Постійно діюча

https://goo.gl/U286Ks

https://goo.gl/U286Ks


Невичерпний перелік основних міжнародних
програм ЄС для допомоги та підтримки бізнесу.

ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ 

Європейський Союз

Малий та середній бізнес

Залежно від програми

https://goo.gl/4Piuer
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https://goo.gl/4Piuer
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В рамках конкурсу підтримуються проекти, які
направлені на користь поранених солдатів та
ветеранів України.
Фонд захисників України надаватиме суттєву
підтримку багатьом організаціям, життєво важливі
проекти яких надають надзвичайно потрібну
допомогу пораненим воїнам України

ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ ДОПОМОГИ 
ВЕТЕРАНАМ ТА ПОРАНЕНИМ

Конгрес українців Канади,
Фонду захисників України

Громадські організації

15.02.2018

http://bit.ly/2GQeuNE

http://bit.ly/2GQeuNE
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Програма має на меті активізувати зв’язки між
випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що залучають
громадянське суспільство до демократичних
перетворень в Україні, сприяють толерантності та
інтеграції переміщених осіб у суспільне життя, а
також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в
Сполучених Штатах та України

ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ 
ОБМІНІВ

Посольство США в Києві 

Фізичні особи або українські організації

20.02.2018

http://bit.ly/2p0LBs1

http://bit.ly/2p0LBs1
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Метою конкурсу є популяризація читання,
реалізація дитячої літературної творчості,
заохочення дітей до створення перших якісних
літературних робіт та спонукання їх до реальних
кроків у літературному майбутньому своєї країни.
Даний конкурс організовується в межах існуючих
просвітницьких програм Благодійного фонду та є
складовою І Міжнародного дитячого фестивалю
“Literature Future”

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 

«Я – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»

“Literature Future”

Учні

10.05.2018

http://bit.ly/2FM0oeO

http://bit.ly/2FM0oeO
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Програма має на меті активізувати зв’язки між
випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що залучають
громадянське суспільство до демократичних
перетворень в Україні, сприяють толерантності та
інтеграції переміщених осіб у суспільне життя, а
також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в
Сполучених Штатах та України

ГРАНТИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З УКРАЇНІСТИКИ

Наукове Товариство ім. Шевченка

Фізичні особи або українські організації

20.02.2018

http://bit.ly/2p0LBs1

http://bit.ly/2p0LBs1
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Метою програми «MEET UP! Німецько-українські
зустрічі молоді» є інтенсифікувати відносини з
Україною, надати підтримку молодим людям з
Німеччини та України з активною позицією за
демократичні цінності та підтримати порозуміння
між народами. Підтримуються як вже існуючі, так і
нові німецько-українські та німецько-українсько-
російські молодіжні партнерства.

ПРОГРАМА «MEET UP!»

Фонду Meet up

Неурядові організації

20.02.2018

http://bit.ly/2zTRtJM

http://bit.ly/2zTRtJM
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Посольство США надаватиме малі гранти, про які
піде мова нижче, українським та американським
організаціям, що мають статус неурядових і
неприбуткових, а також фізичним особам.
Специфічні тематичні пріоритети і програмні вимоги
детально описано нижче. Проект має бути
призначено для української аудиторії, і всі
передбачені ним заходи, підтримані грантом
Посольства США, повинні відбуватися в Україні.

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ

Посольство США в Києві 

Фізичні особи або українські організації

15.06.2018

http://bit.ly/2FKQGcv

http://bit.ly/2FKQGcv
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Премія за соціальні інновації отримають найкращі
рішеннядля покращення мобільності дорожнього
руху людей похилого віку: 1 000 000 євро будуть
нагороджені найкращим рішенням, а чотири
учасники другого турніру отримають 250 000 євро
на кожен. Премія була розпочата під час
конференції "Відкриття до епохи соціальних
інновацій", що відбулася 27 листопада 2017 року в
Лісабоні. Кращі отримают нагороду у другому або
третьому кварталі 2019 року.

ПРЕМІЯ HORIZON

Європейська Комісія 

Без обмежень

28.02.2018

http://bit.ly/2jloOp5

http://bit.ly/2jloOp5
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У фокусі цьогорічного конкурсу – теми європейської
освіти та співпраці між Україною та ЄС:
Чи є різниця між європейською та українською
освітою?
Як це – навчатися українцю в Європі?
Як українські школи та університети стають
ближчими до європейських стандартів?
Якою буде українська та європейська освіта через
20 років?
Як рух України до ЄС вже зараз змінює твоє місто?

КОНКУРС ВІДЕО

Представництва ЄС в Україні

Без обмежень

15.07.2018

http://bit.ly/2DCMNXy

http://bit.ly/2DCMNXy
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Гран-прі Європейської Комісії, що відзначає
інновації в галузі технологій, промисловості та
суспільства, стимульоване мистецтвом.
Ініційована премія існує для вибору
найперспективнішого співробітництва та результатів
у сфері творчості та інновацій на перехрестях науки
та техніки з мистецтвом. Це йде про запуск нової
діяльності в Європейській Комісії під назвою STARTS:
інновації в галузі науки, технології та АРТС.

STARTS PRIZE 2018

Європейська комісія

Без обмежень

02.03.2018

http://bit.ly/1KYmmwN

http://bit.ly/1KYmmwN
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Мета забезпечення громадської безпеки та
допомоги вразливим групам населення у створенні
стійких адвокаційних органів, а також задля
підвищення рівня поінформованості про права
людини в громадах, які постраждали від конфлікту.
Луганська область: Новопсковська ОТГ,
Білокуракінська ОТГ, Красноріченська ОТГ, Троїцька
ОТГ, Біловодська ОТГ, Чмирівська ОТГ, Марківська,
Кремінська, Новоайдарська, Попаснянська громади.

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ ООН

Представництва ЄС в Україні

Неурядові організації

10.02.2018

http://bit.ly/2nEmM32

http://bit.ly/2nEmM32
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Конкурс малих стипендій для регіональних
журналістів на виробництво медіа-матеріалів, що
розкривають тематику реформ в Україні.
Виготовлені матеріали повинні висвітлювати
реальні історії успіху процесу реформ в Україні на
регіональному рівні (наприклад, охорона здоров’я,
освіта, енергетичний сектор, пенсійна реформа,
житлово-комунальні послуги, децентралізація та
інші).

КОНКУРС МАЛИХ СТИПЕНДІЙ

«Інтерньюз-Україна»

Без обмежень

14.02.2018

http://bit.ly/2BVZLwT

http://bit.ly/2BVZLwT
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Підтримка організацій громадянського суспільства 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 ОГС ставати
більш ефективними, незалежними та
життєздатними.

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК

Платформа "Маркетплейс"

НУО, громадські організації

Діюча 

http://bit.ly/2n5tkXq

http://bit.ly/2n5tkXq
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10 євроклубів, які запропонують найкращі ідеї
проектів, отримають консультаційну, інформаційну
та організаційну підтримку для втілення ідеї свого
проекту в життя. Переможці будуть нагороджені
спеціальними сертифікатами від Представництва ЄС
та запрошені на Форум мереж ЄС у вересні 2018
року.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОКЛУБІВ

Представництво ЄС в Україні 

Зареєстрований євроклуб України

01.03.2018

http://bit.ly/2DBACtJ

http://bit.ly/2DBACtJ
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Мета Фонду – підтримка активних громадських 
організацій, що є важливими складовими дієвої 
демократії та відкритого суспільства. Пріоритети:
-Права людини та гендерна рівність, особливо по 
відношенню до уразливих груп, жінок та дітей.
-Демократія та належне врядування, верховенство 
права на регіональному та місцевому рівнях.
Бюджет запропонованого проекту не має
перевищувати 50 000 євро, але не повинен бути
менше, ніж 20 000 євро.

КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК

Посольство Фінляндії в Україні

Громадські організації

15.02.2018

http://bit.ly/2E2hBAa

http://bit.ly/2E2hBAa
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Євровікторина — це всеукраїнська вікторина на
тему Європи та Євросоюзу, що складається з 5
раундів. Щоб набрати максимум балів, проходь усі
раунди. При оцінці буде врахована точність та
швидкість відповідей. 100 найкращих гравців серед
дітей та дорослих отримають цінні призи.

ЄВРОВІКТОРИНА

Представництво ЄС в Україні

Без обмежень

11.04.2018

http://bit.ly/2B5ZRSe

http://bit.ly/2B5ZRSe
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Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу
регіональних ЗМІ для висвітлення питань,
пов’язаних з відносинами України та Євросоюзу,
впровадження УА, інших зобов’язань України перед
ЄС, для інформування суспільства про сутність
європейської інтеграції та європейських цінностей, а
також для просування реформ в регіональному
вимірі, забезпечення провідних регіональних ЗМІ
фінансовою спроможністю для сталого висвітлення
європейської тематики, сприяння публічному
обговоренню та підвищення інформованості
громадськості про теми, пов’язані із ЄС.

КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗМІ ЗА 
ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ 

В УКРАЇНІ» (IX ХВИЛЯ)

ЄС

ЗМІ

30.09.2018

http://bit.ly/2E3Amq7

http://bit.ly/2E3Amq7
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Відкритий конкурс для фінансування проектів, що
стосуються інновацій у роботі з молоддю та обміну
досвідом. Гранти надаються програмою Erasmus+.

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ У РОБОТІ З 
МОЛОДДЮ

ЄС

НУО

08.03.2018

http://bit.ly/2ExTdHS

http://bit.ly/2ExTdHS
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Ініціатива спрямована на висвітлення трьох
основних аспектів, що впливають на світовий ринок
продуктів харчування. Премія, що надається
досвідченим журналістам та початківцям,
покликана привернути увагу громадськості до
проблеми стабільності ресурсів, сільського
господарства, світового розподілу продуктів
харчування та залучення широкої аудиторії до
вирішення цих проблем. До розгляду приймаються
як опубліковані, так і не опубліковані раніше
матеріали. Заявки приймаються в електронному
вигляді

ПРЕМІЇ MEDIA SUSTAINABILITY MEDIA 
AWARDS

Media sustainability media awards

Журналісти

Діюча

http://bit.ly/2GBAnjG

http://bit.ly/2GBAnjG
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Номінантами можуть бути особи або колектив
(наприклад, неурядова організація, призначена для
боротьби проти тютюну) або державний
департамент / Міністерство, яке зробило видатний
внесок у боротьбу проти тютюну.
Номінант повинен зробити видатний внесок у
поліпшення політики та заходів, що містяться в
Рамковій конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну
та її керівних принципів, зокрема у зв'язку з темою
Всесвітнього дня без тютюну.

ПРЕМІЇ ВООЗ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ 
БОРОТЬБИ З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ

Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ)

Неурядові організації та активісти

09.03.2018

http://bit.ly/2s6Zyr1

http://bit.ly/2s6Zyr1
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Сєвєродонецький офіс Мережі правового розвитку
при ГО “Громадська платформа” оголошує відбір на
участь у 2-х місячній програмі “Школа лідера
громади” в місті Сєвєродонецьк.
В рамках проекту буде відібрано 20 громадських
активістів – учасників програми віком від 22 до 60
років, які приймуть участь в 6 навчальних тренінгах-
семінарах та розроблять карту вирішення ключових
проблем громади Сєвєродонецька. Заняття будуть
відбуватись на базі платформи ініціатив “City HUB”.

ШКОЛИ ЛІДЕРА ГРОМАДИ

Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ)

Активні громадяни

16.02.2018

http://bit.ly/2rGp0TU

http://bit.ly/2rGp0TU
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Мета конкурсу – залучення організацій
громадянського суспільства до процесів
моніторингу та публічного діалогу з органами влади
щодо секторальних реформ у відповідності до
виконання Угоди про асоціацію в таких секторах як
правова, конституційна, судова та виборча
реформи, фінансування політичних партій, реформа
державного управління, охорона здоров’я, охорона
довкілля, енергетика, транспорт, земельна
реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення
торгівлі, контроль безпеки продуктів харчування.

НОВА ХВИЛЯ ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ 
ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій

Неурядові організації та активісти

09.04.2018

http://bit.ly/2BWR4CF

http://bit.ly/2BWR4CF
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Фонд відкритих технологій приймає заявки на
фінансову підтримку проектів, що спрямовані на
забезпечення свободи Інтернету. Тематика проектів
має стосуватися підтримки прав людини, свободи
Інтернету, відкритих суспільств, а також вільного та
безпечного доступу до Всесвітньої мережі для
користувачів, що перебувають у групах ризику,
зокрема журналістів, правозахисників, громадських
активістів, а також пересічних громадян у
репресивних середовищах, які прагнуть вільного
спілкування онлайн

ГРАНТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ 
ІНТЕРНЕТУ

Фонду відкритих технологій

Користувачі інтернет

01.03.2018

http://bit.ly/2FJiA8W

http://bit.ly/2FJiA8W
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Програма Матра (трансформації суспільства),
започаткована Міністерством закордонних справ
Нідерландів в 1994 році, спрямована на підтримку
перехідних процесів. Програма відкрита для
подання заявок від організацій громадянського
суспільства, зареєстрованих в Україні. У 2018 р.
головний фокус програми спрямований на
ініціативи, які сприяють проведенню та моніторингу
реформ на всіх рівнях.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НА ПІДТРИМКУ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

Міністерство закордонних справ 
Нідерландів

НУО, громадські організації

01.03.2018

http://bit.ly/2E8qiJG

http://bit.ly/2E8qiJG
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Мета напрямку спрямована на популяризацію
кінематографічної грамотності та підвищення рівня
знань аудиторії та зацікавленості в європейських
аудіовізуальних творіннях, включаючи
аудіовізуальну та кінематографічну спадщину,
зокрема серед молоді.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ У НАПРЯМКУ 
«ПІДТРИМКА КІНООСВІТИ»

Креативна Європа

Приватні компанії, некомерційні 
організації, асоціації, благодійні фонди, 
фонди, муніципалітети / міські ради та 

ін.

01.03.2018

http://bit.ly/2q9JSSZ

http://bit.ly/2q9JSSZ
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Громадський Хаб - це неприбуткова організація.
Нашою головною метою є створення сприятливих
умов для розвитку громадських організацій шляхом
надання їм безоплатної професійної допомоги.
Допомога за напрямами: Ассессмент, Пошук 
фінансування, Заявка на грант, Executive Summary,
Фандрейзинг-стратегія, Запити до донорів
Краудфандинг, Проектна пропозиція, Супровід в 
межах проекту, Реєстрація в міжнародних реєстрах

ДОПОМОГА ГРОМАДСЬКІМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ

Громадський хаб

НУО, громадські організації

Діюча

http://bit.ly/2AKT0SG

http://bit.ly/2AKT0SG
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Мета напрямку спрямована на популяризацію
кінематографічної грамотності та підвищення рівня
знань аудиторії та зацікавленості в європейських
аудіовізуальних творіннях, включаючи
аудіовізуальну та кінематографічну спадщину,
зокрема серед молоді.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРОЕКТІВ У 
НАПРЯМКУ «ПІДТРИМКА КІНООСВІТИ»

ЄС

Приватні компанії, некомерційні 
організації, асоціації, благодійні фонди, 
фонди, муніципалітети / міські ради та 

ін.

01.03.2018

http://bit.ly/2jzQPpW
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Консультації та допомога щодо:
-Поновлення та призначення пенсії, виплати
переселенцям, аліменти, допомоги при народженні
та догляді за дитиною, допомоги по безробіттю та у
зв'язку з непрацездатністю, допомоги
малозабезпеченим сім'ям
-Оформлення: оренди житла, землі, субсидії,
тарифів на комунальні послуги
-Отримання та відновлення: паспорту, довідки
переселенця, свідоцтва про народження, про
смерть, інші документи
-Вирішення інших юридичних питань: невиплата
зарплати, порушення трудових прав тощо

БЕЗКОШТОВНІ ЮРИДИЧНІ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА СУПРОВІД У СУДІ ДЛЯ 

ВПО ТА НАСЕЛЕННЯ

Данська Рада у справах біженців

ВПО та населення, що постраждало від 
конфлікту на Сході України

Діюча

http://bit.ly/2zXwT8d

http://bit.ly/2zXwT8d
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Посольство США запрошує українські неурядові
неприбуткові організації подавати пропозиції на
програму малих грантів («Малі гранти для
демократії»). Програма надає гранти на проекти, які
спрямовані на розвиток та освіту у громадянському
суспільстві, зокрема такі, що сприяють стабільності
неурядових організацій. Відбір ґрунтується на
здатності проектних заявок продемонструвати
суттєвий вплив на ту спільноту чи сферу, з якою
співпрацюють. Дедлайну подачі заявок немає, вони
приймаються постійно й розглядаються по мірі
надходження.

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Посольство США 

Неурядові неприбуткові організації 

Діюча

http://bit.ly/2zFPcxS

http://bit.ly/2zFPcxS


Посольство США 
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Бюджет проекту перебуває в межах 200-500 тисяч
крон (приблизно 230-580 тисяч гривень). Частиною
проекту може також бути тренінг для персоналу,
однак сукупні витрати на такий тренінг (квитки,
проживання, харчування, оренда приміщення,
навчальні матеріали) не можуть перевищувати 25 %
від загальних витрат проекту.

КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бюджетні установи, громадські 
організації, органи місцевого 

самоврядування, місцеві адміністрації

Діюча

http://bit.ly/2zFPcxS

Посольство Чеської Республіки в Україні 

http://bit.ly/2zFPcxS
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Свої ідеї автори можуть подавати на розгляд з будь-
якого куточка України. Головне – реалізувати проект
у Івано-Франківську.
Подаватися можуть некомерційні проекти, які
мають конкретний результат та цілі. Структура та
етапи реалізації проекту мають бути чітко прописані
у заявці. Тематика може бути різною, проте всі
проекти повинні бути спрямовані на розвиток
міського середовища та реалізовані в Івано-
Франківську.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ВІД 
ГРОМАДСЬКОГО РЕСТОРАНУ URBAN 

SPACE 100 

Urban Space 100

Некомерційні проекти

Діюча

http://bit.ly/2AbOk3E

http://bit.ly/2AbOk3E
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Метою конкурсу є відзначення, популяризація та
поширення інформації серед громадськості України
про важливі ініціативи, акції, проекти, які були
реалізовані громадськими організаціями та
ініціативними групами.
Цей конкурс покликаний створити майданчик для
обміну найкращими ідеями у сферах активізації
місцевих громад, вирішення місцевих проблем,
створення партнерств між громадою та
муніципалітетом/бізнесом, а також запровадження
інноваційних методів діяльності в роботі неурядової
організації/місцевої громади/ініціативних груп.

КОНКУРС “КРАЩА ГРОМАДСЬКА 
ІНІЦІАТИВА УКРАЇНИ – 2017”

«Громадські ініціативи України»

Громадські організації, благодійні 
фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, ініціативні групи громадян

01.03.2018

http://bit.ly/2g4jXoj

http://bit.ly/2g4jXoj


62

Запрошуємо діячів з Дніпропетровської, Донецької,
Луганської, Харківської, Запорізької,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Сумської та Херсонської областей.
Програма передбачає 3-денний ознайомчий візит
до Львова, у рамках якого проводитимуться
публічні зустрічі з представниками неурядових
організацій, місцевих органів влади та культурними
діячами.

ПРОГРАМА ОБМІНІВ

Центр громадянських ініціатив

Члени громадських організацій, 
громадянських активістів, культурних 

діячів, молодіжних лідерів, підприємців, 
вчителів

Діюча

http://bit.ly/2yRCZGg

http://bit.ly/2yRCZGg
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Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на
подорожні витрати для митців задля обміну
мистецьким досвідом на міжнародному рівні та
покращення взаємодії українських й іноземних
митців.

ПОДОРОЖНІ ГРАНТИ ДЛЯ МИТЦІВ

Фонд «Відкрий Україну»

Українські митці

Діюча

http://bit.ly/2hGsTnA

http://bit.ly/2hGsTnA
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В рамках дворічної Програми передбачено надання
мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці
соціально активних громадян (насамперед молоді)
на міжрегіональному рівні.
До участі в конкурсі на отримання мікрогрантів
запрошуються соціально активні люди, які хочуть
поділитися своїм досвідом та започаткувати
співпрацю з представниками географічно
протилежних областей.

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ 
МІКРОГРАНТІВ

Програма національних обмінів

Молодіжні лідери, активісти, члени 
громадських організацій, учасники 

спільнот, журналісти, вчителі, викладачі, 
підприємці, та інші

Кожного першого та третього 
понеділка місяця

http://bit.ly/2vX2JzZ

http://bit.ly/2vX2JzZ


Посольство США запрошує українські неприбуткові
та неурядові організації взяти участь у конкурсі
проектів Фонду сприяння демократії. Фонд
підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій
забезпечує фінансову підтримку унікальних та
перспективних проектів, особливо таких, що
сприяють розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

https://goo.gl/Hj8YWM

65

https://goo.gl/Hj8YWM


Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує
незалежні засоби масової інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Кошти
фонду спрямовані на підтримку вільних і
незалежних ЗМІ в Україні та на допомогу
українським журналістам, медіа-організаціям і
недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов’язаними з медіа

КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКИХ  ЗМІ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

http://bit.ly/2oU54ef

66

http://bit.ly/2oU54ef


Європейський фонд підтримки демократії надає
підтримку організаціям, неформальним
платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення
демократичного громадянського суспільства у
країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства

РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

The European Endowment for Democracy, 
EED

Фізичні особи, громадські організації, 
ЗМІ 

Постійно діюча

https://goo.gl/uQRG5N

67

https://goo.gl/uQRG5N


Стажування молоді у Верховній Раді – це корисний
досвід для тих, хто хоче якісно підвищити рівень
своєї кваліфікації, планує стати політиком, прагне
бути успішним.
Молодь нашої мрії: професійна, конкурентна,
самодостатня, інноваційна, здатна управляти
державою

КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

ГО «Молодіжна Альтернатива»

Студенти

Постійно діючий

https://goo.gl/QS5ybQ

68

https://goo.gl/QS5ybQ


За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
допомога задля реалізації проектів розвитку цих
організацій, що впливатимуть на добробут
суспільства. Всі проекти розвитку малого маштабу
мають право на фінансування за програмою
Кусаноне

ПРОГРАМА КУСАНОНЕ

Уряд Японії

Неурядові та неприбуткові організації, 
лікарні, початкові школи, науково-

досліджувальні інститути

Постійно діюча

https://goo.gl/M6Yh3x

69

https://goo.gl/M6Yh3x


Фонд фінансує і підтримує ініціативи в області прав
жінок по всьому світу, які кидають виклик корінним
причинам несправедливості.
Mama Cash підтримує амбітні організації
феміністських і жіночих прав та ініціатив

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 
МАМА КЕШ

Mama Cash

Громадські організації

Постійно діюча

https://goo.gl/SAuUrr

70

https://goo.gl/SAuUrr


Швейцарське бюро співробітництва в
Україні управляє серією малих проектів, які в першу
чергу орієнтовані на громадські організації. Основні
області підтримки малих проектів: здоров’я;
місцеве самоврядування та децентралізація;
розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП); стала енергетика, вода,
навколишнє середовище, містобудування; соціальні
послуги; реагування на наслідки конфлікту,
законності, справедливості; культурні заходи

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД 
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Швейцарське бюро співробітництва в 
Україні

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/dkPBpd

71

https://goo.gl/dkPBpd


Європейська молодіжна фундація забезпечує
підтримку та надання фондів для молодіжної
діяльності, що популяризують права людини,
демократію, толерантність і солідарність. Це надає
молоді можливість голосу в політичному та
демократичному житті, а також необхідні знаряддя
для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві.

ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ

Європейська молодіжна фундація

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/3SMykd

72

https://goo.gl/3SMykd


Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню
ролі громадянського суспільства, підтримують
права людини, заохочують участь усіх соціальних
груп в демократичних процесах. Проекти повинні
працювати в одній з цих сфер:розвиток спільнот;
верховенство права і права людини; інструменти
знань (освіта); розширення прав жінок; участь
молоді; ЗМІ та свобода інформації; посилення
взаємозв’язку з урядом

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/cY9gpH

73

https://goo.gl/cY9gpH


У рамках нового п’ятирічного проекту
«Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», ПРООН за
фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Данії щороку підтримуватиме проекти та
ініціативи організацій громадянського суспільства
за результатами запрошень до подання проектних
пропозицій

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ В 
УКРАЇНІ

ПРООН

Активне громадянське суспільство,
громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD

74

https://goo.gl/t2zUmD


МОМ запрошує профільні неурядові організації
(НУО) до висловлення своєї зацікавленості в участі у
якості партнерів-виконавців проекту, спрямованому
на розвиток інституційного потенціалу громадських
організацій, які діють в інтересах внутрішньо
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту
населення. Пропоновані теми для тренінгів:
адвокація, залучення коштів, захист прав дитини,
жінок, людини, зв’язки з громадськістю, медіація та
попередження конфлікту, міжнародне гуманітарне
право, моніторинг та оцінка, попередження
сексуального та пов’язаного зі статтю насилля,
детальніше за посиланням

ПОШУК ПАРТНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ У 
ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Міжнародна організація з міграції
(МОМ) 

Громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD

75

https://goo.gl/t2zUmD


В 2017 році Посольство Німеччини підтримує шість
проектів з прав людини, запроваджені
неурядовими організаціями, що здійснюють
активну діяльність у вкрай важливих сферах захисту
прав людини: ЛГБТ, інтеграція внутрішньо
переміщених осіб, протидія дискримінаційним та
відкрито ворожим висловлюванням в українських
медіа, захист прав людини, покращення ситуації
для біженців і шукачів притулку, а також медіація
для молодих правопорушників

ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччини в Україні

Неурядові організації

Постійно діючий

https://goo.gl/SYVMLu

76

https://goo.gl/SYVMLu


Естонська Республіка офіційно займається
розвитком співпраці як частина своєї
зовнішньополітичної сфери. Загальна мета співпраці
Естонії в галузі розвитку полягає в тому, щоб
сприяти викоріненню бідності в світі та досягненню
Цілей сталого розвитку.
Цілі гуманітарної допомоги, надані Естонією, - це
врятувати життя людей і надавати допомогу
жертвам природних та техногенних катастроф,
зосереджуючись особливо на найбільш уразливих
групах населення.

МІКРОФІНАНСУВАННЯ

МЗС Естонії

Урядові установи, неурядові організації 
та фонди, що діють в громадських 

інтересах

Постійно діючий

http://goo.gl/ijPEu3

77

http://goo.gl/ijPEu3


Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих
інститутів громадянського суспільства в сфері
покращення системи захисту прав дітей та розвитку
послуг для дітей та сімей з дітьми

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»

Глобальний дитячий фонд

Громадські організації

Постійно діючий

http://goo.gl/oqwxZ

78

http://goo.gl/oqwxZ


Проект має передбачати досягнення прогресу у
збільшенні впливу громадськості на хід
проєвропейських реформ в регіонах з точки зору
адвокації, моніторингу та оцінки Угоди про
асоціацію Україна-ЄС, участі громадськості та
обізнаності

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 
ЗМІНИ В УКРАЇНІ

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій

у співпраці з «Європейською правдою»

Громадські організації

Постійно діючий

https://goo.gl/tR7P9F
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https://goo.gl/tR7P9F


Заявки мають відповідати одному або декільком
тематичним пріоритетам Фонду: розвиток
громадянського суспільства; верховенство права та
реформа в галузі права; прозорість органів влади;
громадська підтримка освітніх ініціатив; вирішення
конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ,
людей з інвалідністю та жінок; громадянська освіта;
розвиток виборчої системи; протидія торгівлі
людьми

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США

Українські неприбуткові та неурядові 
організації

Постійно діючий

https://goo.gl/vZU1Vn

80

https://goo.gl/vZU1Vn
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У межах цієї програми буде надано до 7 грантів на
реалізацію проектів, які мають на меті :
• покращення переробки плодоовочевої, ягідної,
молочної та м’ясної продукції на контрольованій
Урядом України території Донецької та Луганської
областей;
• покращення ланцюгів постачання засобів
виробництва для сільськогосподарських виробників
на контрольованій Урядом України територіях
Донецької та Луганської областей;
• сприяння продажу фруктів, овочів, ягід, молочної
та м’ясної продукції з контрольованої Урядом
України території Донецької та Луганської областей
в інші області, а також для експорту.

ГРАНТИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ 
ВАРТОСТІ У ПЛОДООВОЧЕВОМУ ТА 

М’ЯСОМОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ 

USAID
Малі і середні підприємства, приватні 

підприємці та с/г обслуговуючим 
кооперативам у сфері АПК 

28.02.2017

http://bit.ly/2rE3T4M

http://bit.ly/2rE3T4M
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Програма розвитку стартапів MHP accelerator. У
цьому наборі проект сфокусується на технологічних
рішеннях, які можуть бути застосовані в роботі
агрохолдингу. Серед можливостей для стартапів –
доступ до ресурсів і виробничої базі агрохолдингу,
менторська підтримка від ключових експертів МХП,
250+ годин теорії та практики, нетворкінгу під час
динамічної навчальної програми за участю 30+
українських і міжнародних лекторів. А головне –
можливість поборотися за головний приз у розмірі
300 000 гривень на подальший розвиток рішення.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ

MHP accelerator

Стартапи

26.02.2017

http://bit.ly/2DXKRYB

http://bit.ly/2DXKRYB


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», збереження стійкого
розвитку, міграції; середньої освіти для дівчаток в
країнах, що розвиваються; репродуктивного
здоров’я

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ 
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ 

ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур

Фізичні особи,громадські організації, 
науковці, вищі навчальні заходи, 

соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/M2m3ts
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Надання базової освітньої підтримки, спрямованої
на покращення освіти в аграрних громадах навколо
світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм
для фермерів та академічних програм, які
збагачують чи доповнюють шкільні програми

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ 
МОНСАНТО

Фонд Монсанто

Благодійні організації, громадські 
організації, приватні школи та приватні 

лікарні

Постійно діюча

http://goo.gl/h3oFu4

84
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7 головних інструментів щодо залучення фінансових
ресурсів до зелених проектів:
1) Кредит в українському банку
2) EPC-контрактор
3) Енергетичні кооперативи
4) Зелені бонди (Greenbonds)
5) Міжнародні фінансові інституції (IFI)
6) Гранти від міжнародних донорів
7) Експортно-кредитні агентства (ЕКА

7 ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ 
ЗЕЛЕНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

DESPRO

Без обмежень

Діюча

http://bit.ly/2CxTg8Q

http://bit.ly/2CxTg8Q
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Максимальна сума всіх грантів від усіх кредитів, на
які має право фізична особа за програмою IQ
energy, дорівнює 3000 євро.
Позичальники за програмою IQ energy мають право
отримати гранти IQ energy як винагороду за успішну
реалізацію енергоефективних проектів, які
відповідають правилам гранту. Позичальник сам
обирає, як використати кошти гранту, можливо, на
погашення кредиту за програмою IQ energy.

ГРАНТИ IQ ENERGY

Європейський Союз

Фізична особа

Діюча 

http://bit.ly/2heNC1Q

http://bit.ly/2heNC1Q
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При відборі пріоритет буде у стартапів, які
працюють у 7 наступних напрямках:
Агробіотехнології;
діджіталізація;
інновації в автоматизації промислового
виробництва та процесів;
торгові майданчики;
енергоефективність, „зелена” енергетика та
управління відходами;
інновації в корпоративному управлінні;
інновації кінцевого продукту.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ

MHP accelerator

Учасники від 18 до 30 років

26.02.2018

http://bit.ly/2CzEeyy

http://bit.ly/2CzEeyy
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Програма Global Etrepreneurs – це один з видів
стажування від міжнародної молодіжної організації
AIESEC. Вона триває 2-3 місяці. За цей час учасники
вивчають тонкощі запуску власної справи у галузях
інформаційних технологій, маркетингу, фінансів.
Менторами стажерів будуть молоді підприємці з
усього світу.

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ У 
СТАРТАПАХ

Global Entrepreneur

Учасники від 18 до 30 років

Діюча

http://bit.ly/2ucwpqc

http://bit.ly/2ucwpqc
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Мета конкурсу – надихнути та підтримати дівчат та
жінок бути творцями та інноваторками у сфері ІТ.
Програма конкурсу побудована так, щоби учасниці
отримали знання і навички з ІТ та підприємництва і
водночас долучились до вирішення проблем у своїх
громадах.
Найкраща українська команда зможе потрапити на
світовий пітч у Сан-Франциско та зустрітися із
представниками найвідоміших ІТ-компаній.

ВІДБІР НА МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З 
ІТ-ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ШКОЛЯРОК

Technovation Ukraine та Western NIS 
Enterprise Fund

Дівчата віком 10-18 років

07.03.2018

http://bit.ly/2jAdJgK

http://bit.ly/2jAdJgK


Основний мотив WannaBiz - розвиток IT-
підприємництва та формування стартап-екосистеми
в Україні. Мета: допомагати інноваційним і
перспективним IT-проектам стати компаніями
світового рівня. Проекти по online-рекламі і
рекламним мережам зможуть отримати найбільшу
підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у
сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-
технології

ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-
ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ

WannaBiz

IT – підприємства стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/TPpkGb
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Глобальний інноваційний фонд є незалежною
глобальної некомерційною організацією, яка
інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на
поліпшення життя і можливості мільйонів людей в
країнах, що розвиваються. .GIF підтримує команди з
соціальних підприємств, комерційних фірм,
некомерційних організацій, державних установ і
дослідників у всіх відповідних секторах.

ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В 
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Глобальний інноваційний фонд

Бізнес, органи влади, неурядові 
організації, соціальні підприємства 

Постійно діюча

https://goo.gl/x1s2NG
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Програма EGAP спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які допомагатимуть вдосконалити якість
урядування, покращать взаємодію влади та
громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в
Україні

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-
ВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ

Швейцарська Конфедерація, Фонд 
Східна Європа (Україна) та Фонд 

Innovabridge (Швейцарія)

Фізичні особи, підприємці, стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/DEX93n
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Малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти
(більше 4000 євро), Вишеградська стратегічна
програма (від 50 000 до 200 000 євро), грант на
університетське навчання (загальний бюджет: 100
000 євро), Вишеградська стипендіальна програма (2
500 євро/1 семестр)

ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ

Міжнародний Вишеградський фонд

Юридичні чи фізичні особи по всьому 
світу

Постійно діючий

http://goo.gl/hDeI5P
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Посольство США в Києві оголошує конкурс на
Програму «Гранти для учасників програм обмінів»
2018. Залежно від наявності коштів, Посольство
США надаватиме малі гранти, про які піде мова
нижче, випускникам/учасникам програм обмінів і
стажування, що фінансуються урядом США.
Програма має на меті активізувати зв’язки між
випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що залучають
громадянське суспільство до демократичних
перетворень в Україні, сприяють толерантності та
інтеграції переміщених осіб у суспільне життя.

ПРОГРАМА «ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
ПРОГРАМ ОБМІНІВ» 2018

Посольство США в Україні

Фізичні особи, неприбуткові організації

20.02.2018

http://bit.ly/2BM6cDi

http://bit.ly/2BM6cDi
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Бакалаврські програми: Business Administration,
Science and Technology.
Магістерські програми: Actuarial and Financial
Engineering, Applied Measurement Science, Computer
Science, Democracy and Governance, Educational
Technology, European Languages and Cultures та
багато інших.
Серед грантів та стипендій є такі, що стосуються
сфери ІТ. Також є можливість також подати заявку
на стипендію living cost (місячна вартість 350-422
євро), що надається урядом Естонії.

СТИПЕНДІЇ ВІД UNIVERSITY OF TARTU

University of Tartu

Студенти з міжнародними дипломами

15.04.2018

http://bit.ly/2ExPJoh

http://bit.ly/2ExPJoh
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Необмежена кількість архітектурних проектів від
кожного учасника на будь-яку тематику.
Переможці отримають:
- безкоштовне навчання у магістратурі Інституту
архітектури Дессау (DIA / Німеччина),
– безкоштовна участь в складі української команди
у воркшопах Європейської Архітектурної
Студентської Асамблеї (Easa Croatia, EASA Ukraine) у
Хорватії цього літа;
– можливість презентувати свій проект на
Симпозіумі London Festival of Architecture в червні
2018 року.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ МОЛОДИХ 
АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ

Платформа  СANactions

Студенти та випускники до 35 років 

09.03.2018

http://bit.ly/2nGWiy9

http://bit.ly/2nGWiy9
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Університет EPFL пропонує студентам 16 000CHF в
рік. Студенти, які вступили на дворічну програму
магістратури (120 кредит-годин) отримуватимуть
стипендію протягом двох років – 32 000 CHF.
Студенти, потупивши на програму, тривалістю 1,5
року (90 кредит-годин), отримають стипендію 24
000 CHF.
Студент повинен буде оплачувати проживання,
університетські внески, вартість візи.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ МАГІСТРІВ У 
ШВЕЙЦАРІЇ

Федеральна політехнічна школа 
Лозанни

Бакалаври 

15.04.2018

http://bit.ly/2sbaGTR

http://bit.ly/2sbaGTR
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Це благодійний стипендійний проект, спрямований
на українських студентів, охочих отримати освіту у
Словаччині. 2018-го року відбудеться 4-й набір на
програму.
Стипендія покриває у повному розмірі оплату за
навчання в найбільших університетах Словаччини, а
також місячну стипендію впродовж усього
періоду студій

СТИПЕНДІЙНИЙ ПРОЕКТ SCHOLARSHIP 
IN SLOVAKIA

Scholarship in Slovakia

Студенти з міжнародними дипломами

15.04.2018

http://bit.ly/2s9llhV

http://bit.ly/2s9llhV
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Програма реалізується у формі щорічних
індивідуальних досліджень.
Переважно заявники – це молоді викладачі чи
випускники університетів з PhD, які прагнуть
продовжити навчання та зможуть поширювати
здобуті знання в своїй рідній країні.
Кожен стипендіат прикріплений до академічного
наглядача, який надає рекомендації в процесі
написання випускної роботи

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА

Уряд Республіки Польща

Викладачі, студенти

01.03.2018

http://bit.ly/2nDLO2v

http://bit.ly/2nDLO2v
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Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме
ґранти у 2017 році для дослідницьких проектів, які
стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з
україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться
проектам у галузях гуманітарних і соціальних наук,
подання на дослідження в інших ділянках також
примайтимуться, якщо становитимуть вагомий
внесок в українську науку.
Максимальна сума ґранту становитиме $ 5,000 для
індивідуального подання, або $ 7,500 для
колективного.

ГРАНТИ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З УКРАЇНІСТИКИ

Наукове Товариство ім. Шевченка

Вчені

01.03.2018

http://bit.ly/2kdyJ0V

http://bit.ly/2kdyJ0V
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Програма фінансуватиме низку активностей,
зокрема міжнародну мобільність фахівців, проекти
національної і міжнародної співпраці, тренінги з
культурного менеджменту та ознайомчі поїздки до
країн ЄС. Упродовж трьох років будуть виділені
понад 100 грантів в різних категоріях. Серед інших
можливостей, що пропонуються в рамках
Culture Bridges, – спільні мистецькі проекти
культурних інституцій-членів EUNIC та підтримка
українських та європейських інституцій, що
планують подати заявки на програму «Креативна
Європа».

ПРОГРАМА CULTURE BRIDGES

Європейський Союз, Британська Рада
в Україні

Культурний сектор

Залежно від програми

http://bit.ly/2AmJ8uZ

http://bit.ly/2AmJ8uZ
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Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Сполучених
Штатах Америки буде виділяти гранти протягом
2017-2018 років у таких категоріях: науково-дослідні
гранти, гранти на поїздках на конференції та гранти
на дисертаційні дослідження.

Індивідуальні гранти обмежуються максимальною
сумою 5000 доларів США, або 7500 доларів США,
якщо існує два або більше стипендіатів, які
підтримуються грантом.

ГРАНТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВІ 
ПОДОРОЖІ

Shevchenko Scientific Society, США

Вчені

01.03.2018

http://bit.ly/2zG22fj

http://bit.ly/2zG22fj
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Креативне мислення часто ще називають out-of-the-
box thinking, тобто мислення поза шаблонами.
Подолання стереотипів і вихід за межі – лише один
з аспектів креативності, інші не менш важливі -
вміння експериментувати і змішувати, формувати
нові паттерни, оперувати складністю. Разом з тим,
варто не плутати креативність із самовираженням і
мистецькою творчістю.

ОНЛАЙН КУРС КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ

ВУМ

Без обмежень

Діючий

http://bit.ly/2hTuF5l

http://bit.ly/2hTuF5l
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Стипендію можуть отримати:
-іноземні студенти;
-студенти, які вже навчаються в Пекіні.
Розмір стипендії:
-для студентів аспірантури: 5,700 $ в рік;
-для студентів магістратури 4300 $ в рік;
-для студентів бакалаврату: 2,800 $ в рік;
вчені та студенти мовних курсів можуть отримати
стипендію - 1,400 $ в рік;
-студенти по обміну можуть отримати стипендію -
700 $ в рік.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТВОРЧИХ 
ПРОФЕСІЙ (ПЕКІН)

Уряд Пекіна

Факультети музики, мистецтва, 
хореографії та інших творчих професій

28.02.2018

http://bit.ly/2zzYbAB

http://bit.ly/2zzYbAB
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Зовсім трохи до Нового Року, коли всі завмирають в
очікуванні позитивних змін на краще. Ми створили
добірку найкращих можливостей для молоді, щоб
наступний рік приніс можливості для самореалізації
та професійного розвитку в громадському секторі.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ

Залежно від програми

Молодь, студенти

Залежно від програми

http://bit.ly/2BjD9qj

http://bit.ly/2BjD9qj
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Метою програми STeDe Master є навчання
майбутніх фахівців для допомаги організаціям
(підприємства, місцеві громади, організації
громадянського суспільства) для розробки сталого
розвитку економічного, соціального, екологічного,
міжнародного та міжкультурного менеджменту.
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) у
сфері територіального розвитку STEDE пропонує
провідні університети та видатних професійних
партнерів із додатковим досвідом у цій сфері. STeDe
Master Course також відкритий для кандидатів, які
не є членами ЄС.

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ У СФЕРІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

STeDe Master

Студенти бакалаври або еквівалент

Згідно з програмою

http://bit.ly/2ivjY96

http://bit.ly/2ivjY96
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Центр по вивченню американського
досвіду приймає заявки на отримання грантів від
письменників та дослідників, які працюють над
книгою, присвяченою американській культурі або
історії. Тривалість стажування: 9 місяців.
Грант складаєть з:
45 000 доларів;
медичного страхування;
коштів на купівлю літератури.
Кандидат буде проводити семінарські заняття у
студентів бакалаврату у Вашингтонському коледжі.
Також, він матиме змогу виступити з публічної
лекціїє, присвяченою його тематиці.

ГРАНТ НА НАПИСАННЯ КНИГИ В США

Центр по вивченню американського 
досвіду

Письменники та дослідники

Діючий

http://bit.ly/2zfWQC1

http://bit.ly/2zfWQC1
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Програми стажування: інженерна справа;
операційна програма; бізнес-програма. Розмір
гранту: 17 850 фунтів. Тривалість: 6-10 місяців.
Вимоги:
кандидат може подати лише одну заявку на одну
програму;
кандидат має мати диплом бакалавра або магістра
з відзнакою;
кандидат повинен має дозвіл на проживання та
роботу у Великобританії.

ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ В 
КОМПАНІЇ ROLLS-ROYCE

Центр по вивченню американського 
досвіду

Спеціалісти

Діюча

http://bit.ly/2lSUG5C

http://bit.ly/2lSUG5C
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Розмір гранту: 14 000 євро (покриває повністю
вартість навчання).
Рівень: магістратура.
Доступна спеціалізація: Master in Management and
Technology.
Робоча мова: англійська.
Протягом навчання студенти зможуть здобути
навички з бізнес-стратегій та технологій.

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В 
ІТАЛІЙСЬКІЙ БІЗНЕС-ШКОЛІ

LUISS Business School

Магістри

Діюча

http://bit.ly/2yzRWjx

http://bit.ly/2yzRWjx
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Щороку Villa I Tatti, The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies пропонує грант Wallace
Fellowship на дослідження тривалістю від 4 до 6
місяців в Італії. Грант можуть отримати кандидати
будь-якої національності.
Грант надається вченим, які досліджують
історіографію і вплив італійського Ренесансу на
сучасну епоху (XIX – XXI століття).
Учасники отримають:
стипендію 4 000 доларів на місяць;
грант на розміщення – не більше 1 500 доларів;
проживання (платити за оренду не потрібно, але
потрібно оплачувати комунальні платежі).

ГРАНТ VILLA I TATTI WALLACE НА 
ДОСЛІДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ

Villa I Tatti, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies

Вчені

Діючий

http://bit.ly/2yA8NCS

http://bit.ly/2yA8NCS
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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.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
Німецьким дослідницьким товариством 

та Державним фондом 
фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2xKnfqM

http://bit.ly/2xKnfqM
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Проекти Європейської співробітництва – канал
фінансування “Креативної Європи”, що охоплює
найбільшу частину бюджетних коштів в рамках
підпрограми «Культура» і передбачає для
найширшого спектру організацій культурного
профілю з різних європейських країн можливість
співпраці за проектами міжкультурного
співробітництва, а також інших творчих проектів.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

«Креативна Європа»

Організації культурного профілю

В залежності від програми

http://bit.ly/2y6FXKn

http://bit.ly/2y6FXKn
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Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії,
запрошує представників творчих професій
приєднатися до своєї команди дослідників. Взяти
участь у програмі можуть програмісти, архітектори,
графічні дизайнери, музиканти, письменники,
режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори,
аніматори.
Організатори оплачують учасникам квиток до Італії,
житло у Тревізо, обіди з понеділка до п’ятниці,
медичну страховку, а також надають щомісячну
стипендію на особисті витрати.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

FABRICA

Митці та дизайнери (до 25 років, 
англійська мова)

Постійно діюча

http://bit.ly/2fzkO0D

http://bit.ly/2fzkO0D
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Wolfsonian, самостійне відділення Міжнародного
університету Флориди в Маямі, – музей- бібліотека і
дослідницький центр з великою колекцією творів
мистецтва. Щороку організація надає стипендії для
наукових досліджень. Дослідницькі стипендії
надаються на термін від трьох до чотирьох тижнів.
Грант покриває проживання, авіапереліт і засоби
для проведення самого дослідження. Терміни й
дати узгоджуються в індивідуальному порядку.
Повна оплата дослідження у Флориді.

ГРАНТ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ФЛОРИДІ

The Wolfsonian Fellowship

Студентів-аспіранти

31.12.2017 щороку

http://bit.ly/2xVwK6b

http://bit.ly/2xVwK6b
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Рада з науково-технічних досліджень Туреччини
(TÜBİTAK) надає стипендії міжнародним науковцям
/ дослідникам, які хотіли б провести семінари /
конференції / лекції або проводити науково-
дослідні роботи в Туреччині в галузі природничих
наук, технічних та технологічних наук, медичних
наук, Сільськогосподарські науки, соціальні та
гуманітарні науки. Метою програми є сприяння
науково-технічній співпраці Туреччини з країнами
майбутніх стипендіатів.

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА НАУКОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2fJAgdi

http://bit.ly/2fJAgdi


116

У програмі можуть взяти участь археологи,
антропологи, астрономи, екологи, геологи, біологи,
фотографи і всі зацікавлені збереженням
навколишнього середовища, тваринного світу,
архітектури.
Розмір гранту буде становити від 2 000 до 5 000$

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

National Geographic 

Дослідники віком від 18 до 25 років 

Діюча

http://bit.ly/2vIivh0

http://bit.ly/2vIivh0
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Seed Grant надає стипендію після зарахування
студента до університету, максимальний розмір
підтримки – до 100 тис. дол. США.

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА SEED GRANT 
НА НАВЧАННЯ В ТОП-БІЗНЕС-ШКОЛАХ 

США

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://bit.ly/2wLzByf

http://bit.ly/2wLzByf
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Мета цієї програми – знявши або знівелювавши
фінансові перешкоди, відкрити доступ молодим
талановитим менеджерам з України до кращих
знань в діловій сфері у США за умови готовності
стипендіатів повернутися після навчання на
батьківщину і інвестувати свої таланти у свою рідну
країну. Стипендія надається тим вихідцям з України,
кого вже зарахували на одну з 50 кращих програм
MBA. Кандидати мають право на отримання SEED
Grant, якщо вони погоджуються повернутися після
навчання в Україну, щоб жити та працювати тут
щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання,
вміння та навички у трансформацію своєї країни.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ

Програма SEED Grant від WNISEF

Студенти

Постійно діюча

https://goo.gl/WQFeHE

https://goo.gl/WQFeHE
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M-Gate.org це відкрита база стажувань, курсів,
грантів та інших навчальних програм для медиків
всіх ланок та спеціальностей.
Вже зараз на платформі розміщена інформація про
більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні
та доступні для українців. M-Gate.org 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 медиків в Україні та за кордоном.

СТАЖУВАНЯ, КУРСИ, 
ГРАНТИ ДЛЯ МЕДИКІВ

ГО "M-Gate"

Медики

Постійно діючий

https://goo.gl/3PNTGx

http://m-gate.org/
http://m-gate.org/
https://goo.gl/3PNTGx
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конкурс для активних та амбіційних студентів -
журналістів на безкоштовне щомісячне навчання
у Києво-Могилянській бізнес-школі в рамках
проекту: “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і
середніх підприємств”.
Навчання буде у напрямку PR та триватиме (2-3 дні
в місяць) проходитиме в найкращій веб-студії
країни в Києво-Могилянській бізнес-школі (проїзд
та проживання будуть оплачуватися) після навчання
отримайєте можливість працевлаштування.

КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ПО PR

ГО «Вінницька обласна організація 
«Спілка підприємців «Стіна»

Студенти - журналісти

Щомісячно

https://goo.gl/eUWd8q

https://goo.gl/eUWd8q
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Ці програми пропонують молодим людям
унікальний шанс поїхати за кордон, щоб отримати
власне уявлення про західноєвропейський спосіб
життя й методах роботи. Сукупність конкретних
знань, а також професійних навичок є одним з
переваг для студентів на вітчизняній біржі праці.
Практика проводиться на аграрних підприємствах
федеральної землі Бранденбурга. Три семінару
протягом терміну проходження практики
доповнюють програму.

ПЯТЬ АГРАРНЫХ СТАЖИРОВОК В 
ЕВРОПЕ

Міністерство сільського розвитку 
федеральної землі Бранденбург 

Студенти сільськогосподарських 
університетів

Постійно діючий

https://goo.gl/2gZmKL

https://goo.gl/2gZmKL


Головна мета - послідовний розвиток тактичної
медицини та невідкладної допомоги в Україні через
здобуття нових знань, вдосконалення навичок та
покращення матеріальної бази, що крок за кроком
приведе до створення якісно нової української
медичної системи.

ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ

«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

Постійно діючий

https://goo.gl/qUabcH
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https://goo.gl/qUabcH


Проведення досліджень в університетах, наукових
та дослідницьких інституціях США на період від
трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати
участь кандидати та доктори наук; діячі культури,
фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи;
дослідники без наукового ступеня з досвідом
роботи не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Програма академiчних обмiнiв iменi 
Фулбрайта в Українi

Кандидати та доктори наук; діячі 
культури, фахівці з бібліотекарства, 
журналісти та юристи; дослідники

15 жовтня щороку

https://goo.gl/tGgzYo

123

https://goo.gl/tGgzYo


Стипендіальна програма Тіля (The Thiel Fellowship)
допомагає молодим й креативним підприємцям
втілити найбільш амбітні ідеї в життя.
Взяти участь можуть кандидати до 23 років, які не
навчаються у внз, добре знають англійську мову і
мають інноваційну ідею для реалізації.
Заохочуються проекти, що стосуються таких сфер як
біотехнології, синтетична біологія, штучний інтелект,
інформатика та комунікаційні технології, повітряний
і космічний простір, нейротехнології, нанотехноло-
гії, медичне обладнання

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ

THE THIEL FELLOWSHIP

Молоді підприємці 

31 грудня щороку

https://goo.gl/xqzJNj
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https://goo.gl/xqzJNj


Програма спрямована на розвиток догляду за
пацієнтами, клінічного лікування та клінічних
досліджень в сфері дитячої ендокринології за
допомогою навчальної програми в європейському
клінічному центрі. Програма направлена на
підтримку майбутньої кар’єри після успішного
завершення курсу; відкрита для лікарів за
спеціальністю Педіатрія

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ

Клуб Ділових Людей 

Лікарі-педіатри, фахівці в сфері 
педіатричної ендокринології

Постійно діюча

https://goo.gl/YZjhSm

125

https://goo.gl/YZjhSm


Програма навчання Cajal Advanced Neuroscience
метою якої є створення спеціалізованих
нейробіологічних навчальних закладів в Європі.
Шість шкіл щороку пропонують практичні навчальні
курси в області нейробіології.
Вони розроблені першокласними нейробіологами і
складаються з 2-х до 3-х тижневих курсів на основі
проектів для приблизно 20 іноземних студентів

ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ 
НЕЙРОНАУКИ

FENS і IBRO в партнерстві з Бордо 
Нейромпусом (Бордо, Франція)

Науковці

Постійно діюча

https://goo.gl/JG2uQr
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https://goo.gl/JG2uQr


Центр міжнародної мобільності «Centre for
International Mobility — CIMO» (надалі Центр) надає
стипендії молодим науковцям (аспірантам,
кандидатам наук) усіх країн світу для навчання або
проведення досліджень у вищих навчальних
закладах Фінляндії

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ 
CIMO

Центр міжнародної мобільності 

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/bN2AZW
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Навчання в американських університетах від одного
до двох років на здобуття ступеня магістра. У
конкурсі можуть брати участь студенти старших
курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є
поєднанням навчання з індивідуальною
дослідницькою працею.

ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/rY57M2
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МАШАВ запрошує взяти участь у конкурсах на
отримання повного або часткового відшкодування
витрат на участь у професійних курсах, шо
пропонуються Ізраїлем.
Основними сферами діяльносты МАШАВ є
розвиток: сільського господарства; підприємництва;
туризму; охорони здоров’я; високих технологій

АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ

Бізнес, громадські організації, неурядові 
організації, соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/hPgYqb
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Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим
науковцям на проведення досліджень у вищих
навчальних закладах та некомерційних організаціях
на території Німеччини. Фонд заохочує двостороннє
наукове співробітництво із залученням німецьких та
закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних,
соціальних і природничих наук, серед яких: історія,
лінгвістика, філософія, економіка, соціологія,
політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена

Молодь, науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/4JYJj9
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant

50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://wnisef.org
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Мікрофінансування для українських НУО або
місцевих органів влади. Максимальна сума гранту
становить 15 000 євро. Грант може становити до
100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на
короткострокові потреби в пріоритетних країнах і
підвищити потенціал їх урядових та муніципальних
установ, а також неурядових організацій і фондів,
що діють в громадських інтересах

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ НУО

Міністерство закордонних справ Естонії

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/apiYU7
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Програма надає можливість новим, молодим та
амбіційним підприємцям набувати навичок i знань
у досвідчених підприємців, які володіють малими
підприємствами в інших країнах-учасницях цієї
Програми

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

Європейський Союз

Нові підприємці

Постійно діючий

http://goo.gl/0DDhAi
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Університет пропонує 3 програми стипендій для PhD
студентів і 4 для бажаючих навчатися в магістратурі.
Перед подачею документів необхідно вибрати
програму навчання. Можлива як очна, так і заочна
форма. Навчання починається в серпні і січні, тому
документи можна відправляти 2 рази в рік

СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Університет Nanyang Technological 
University, Сінгапур

Студенти зі всього світу

Навчання в серпні та січні; документи 
можна надсилати двічі на рік: до 31 

липня та 31 січня

http://goo.gl/83y7wN
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Зміцнення потенціалу сектору в плані
функціонування на міжнаціональному рівні;
стимулювання міжнаціонального поширення творів
і операторів індустрії, а також завоювання нових
аудиторій як у Європі, так і за кордоном; заохочення
використання інноваційних і творчих підходів;
зміцнення фінансового потенціалу сектора;
зміцнення механізмів прийняття рішень

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»

Європейський Союз

Українські організації в сфері культури та 
креативності або кіноіндустрії

2017-2020

http://goo.gl/Osloq3

135

http://goo.gl/Osloq3


Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні

Українські неприбуткові організації, а 
також фізичні особи

Постійно діючий

http://goo.gl/TJBaOz
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Долучайтеся до розвитку освітньої програми з
математики, інформатики, фізики, хімії або біології.
Надсилайте ідеї проектів та отримайте фінансуван-
ня від Київстар

КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК 
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар

Вчителі шкіл, викладачі точних наук у 
вищих навчальних закладах та всі, кого 

цікавить розвиток точних наук

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa

137

https://goo.gl/eyZEWa


138

Чекаємо на Ваш feedback! 
Нам важлива Ваша думка!

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

zbirnikMTD@ukr.net

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/

+38 (06452) 2-30-35

Якщо Ви представник міжнародної організації
або активний громадянин, який бажає
допомогти надавши інформацію про додаткові
можливості для жителів України та, зокрема,
Луганської області, які не включено до
бюлетеня, але можуть бути цікавими, просимо
Вас проінформувати за наведеними нижче
контактами. Також, ми відкрити до пропозицій
щодо вдосконалення бюлетеня!

http://www.facebook.com/groups/depzz
https://www.facebook.com/dep.mtd/

