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Розвиток громадянського суспільства

Національний конкурс 
“Благодійна Україна–2019”

Метою конкурсу є підтримка та розвиток ефективного
соціально-орієнтованого благодійництва та
волонтерства в Україні шляхом публічного
стимулювання кращих благодійників та волонтерів,
їхніх організацій та практик.

Конкурс є відкритим, його часовими рамками є календарний рік, а
предметом конкурсу є обсяг діяльності номінанта за рік, відображений
в конкурсній заявці.

Апліканти – благодійники/волонтери; благодійні проекти (ініціативи); суспільні 
інституції, благоотримувачі, представники медіа.
Організатор - Асоціація благодійників України 
Дедлайн – 01 березня 2020р. 
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

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

Програма візитів до Європейського
Союзу (EUVP) 2021

Програма, розроблена для молодих та перспективних
лідерів країн, які проживають за межами Європейського
Союзу, з метою ознайомлення з функціонуванням
європейських інституцій.

Програма співфінансується та спільно адмініструється Європейським
Парламентом та Європейською Комісією.
Візит EUVP становить 5-8 робочих днів, під час яких відбуваються зустрічі з
представниками ЄС в інституціях Європейського Союзу у Брюсселі/Страсбурзі.

Апліканти – громадяни України, зацікавлені в кар'єрі в ЄС, фахівці з питань ЄС
від 30 до 40 років
Організатор – Європейський Союз
Дедлайн – 16 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/74603/call-interest-european-union-visitors-program-2021-deadline-applications-16-march-2020_en
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Розвиток громадянського суспільства

проєктам німецьких та українських організацій у таких галузях як політика і
суспільство, засоби масової інформації та культура, права людини і мир або ж
сталий розвиток.

Програма заохочує прямий діалог між організаціями та сприяє контактам і 
обміну досвідом серед міжнародних громадських діячів.

Апліканти – організації громадянського суспільства (ОГС)

Організатор – Інститут міжнародних відносин IFA

Дедлайн – 22 березня 2020р.

Детальна інформація - >>>

Програма CCP Synergy
Налагодження мереж громадянського 

суспільства

Програма CCP Synergy підтримує організації громадянського
суспільства з Німеччини та країн-партнерів Програми
CrossCulture Programme. Надається сприяння спільним

Повернутись 
на головну

https://www.ifa.de/en/fundings/ccp-synergy?fbclid=IwAR2nkUsrQ6U2oZanmVCT_z-MAiuXBDm-iSDIYxmXjTrhbwR5BXDKoOShztc
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Розвиток громадянського суспільства

Партнерство для сталих міст
Європейська Комісія оголосила новий конкурс заявок на
партнерство для сталих міст і пропонує місцевим
органам влади представити свої концепції щодо того, як
вони можуть сприяти розвитку міст за допомогою
партнерства з іншими містами.

Містам в країнах Східного партнерства, включаючи Вірменію, Азербайджан,
Білорусь, Грузію, Республіку Молдова та Україна, пропонується подати заявку
і скористатись цією можливістю для покращення управління міським
господарством, забезпечення їхньої соціальної інтеграції та підвищення
сталості, озеленення, процвітання та інновацій.

Апліканти – місцеві органи влади
Організатор – Європейська Комісія
Дедлайн – 27 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://www.prostir.ua/?grants=partnerstvo-dlya-stalyh-mist-novyj-konkurs-es
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Розвиток громадянського суспільства

Грантова допомога проєктам людської                                                         
безпеки “Кусаноне”

Запропонована Урядом Японії програма безвідплатної
фінансової допомоги для проєктів розвитку призначається
для задоволення різноманітних потреб країн, що
розвиваються.

За програмою “Кусаноне” безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-
дослідницьким інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
надання допомоги задля здійснення проєктів розвитку цих організацій.
Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми
“Кусаноне”.

Апліканти – неурядові, неприбуткові організації
Організатор – Уряд Японії
Дедлайн – 31 березня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись 
на головну

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
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Розвиток громадянського суспільства

Можливості фінансування від платформи 
“Маркетплейс”

Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній основі у
межах проєкту "Платформа розвитку громадянського суспільства",
який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з

міжнародного розвитку (USAID).
Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які є
активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку.
Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:
 провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити основні

потреби та скласти індивідуальний план розвитку вашої організації;
 отримати грант з організаційного розвитку та “придбати” за нього тренінг,

консультацію, семінар, експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які
відповідатимуть індивідуальним потребам вашої організації.

Апліканти – організації громадянського суспільства
Організатор – ІСАР Єднання 
Дедлайн – постійно діюча
Детальна інформація – >>> Повернутись 

на головну

http://cd-platform.org/granti
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Розвиток громадянського суспільства

Програма на підтримку ініціатив у сфері 
протидії корупції

Проєкт USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції
в Україні «ВзаємоДія!» оголошує грантову програму на
підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері
протидії корупції.

Приймаються заявки на реалізацію проєктів, які мобілізують суспільство на
запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів
підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції,
сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола спільних питань, які
спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на
національному та субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати
антикорупційні мессиджі в цільових громадах.
Апліканти - зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського
суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні
центри, наукові установи, а також інформаційні агентства)
Дейдлайн – 17 червня 2020р.
Детальні умови - >>> Повернутись 

на головну

https://gurt.org.ua/news/grants/53514/
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Розвиток громадянського суспільства

Підтримка ініціатив місцевих жіночих 
правозахисних організацій

Метою даної Програми є підтримка ініціатив місцевих
жіночих правозахисних організацій, які представляють
інтереси або надають послуги найбільш вразливим та

маргіналізованим дівчатам та жінкам, таким як:
- внутрішньо переміщені дівчата і жінки, та інші категорії дівчат і жінок, яких 
торкнулась проблема конфлікту на сході України;
- жінки ЛГБТІК;
- жінки з інвалідністю;
- жінки, які живуть з ВІЛ;
- ромcькі жінки;
- сільські жінки та дівчата.
Апліканти – українські організації, які працюють у сфері захисту прав жінок 
Організатор – Організація Пакт за підтримки Міністерства закордонних справ Канади
Дедлайн – 15 серпня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

http://pactukraine.org.ua/uk/node/8
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Інтелектуальний грант для молодіжних 
центрів

Програма акумулює в собі досвід молодіжних центрів та
громадських організацій для того, щоб допомогти молоді бути
активнішою та мати змогу локально впливати на прийняття
політичних та громадських рішень.

Ініціативи, що працюють з молоддю, отримають від молодіжної організації
«СТАН» інтелектуальний грант на:
 застосування методології програми «Democracy Defenders in UA»;
 залучення висококваліфікованих тренерів міжнародного рівня в

роботу інституції;
 безкоштовне проведення серії заходів з неформальної освіти для молоді;
 структуровані рекомендації щодо стратегічного розвитку молодіжної

ініціативи.
Апліканти – молодіжні центри, молодіжні та громадські організації, молодіжні
ініціативи, неформальні об’єднання молоді
Організатор – Дослідницько-освітній відділ Молодіжної організації «СТАН» на чолі з 
культурним медіатором Ярославом Мінкіним
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://gurt.org.ua/news/competitions/54357/


Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА

Малий та середній бізнес

Проєкт з питань економічного розвитку, 
управління та зростання підприємництва 

(EDGE)

Проєкт EDGE оголошує конкурс грантів для посилення
міжрегіонального співробітництва у сфері економічного зростання.

EDGE має на меті створити синергію між проектами USAID, які працюють в
економічному зростанні та об'єднати зацікавлені сторони у всіх країнах для роботи
над взаємними проблемами.
Діяльність EDGE розроблена для сприяння регіоналізації, зменшення бар'єрів у
торгівлі та підтримки зростання МСП у визначених ланцюгах вартості в галузях:
 сільське господарство та переробка сільського господарства; 
 легка промисловість; 
 туризм.

Апліканти – неурядові організації, державні установи, організації з підтримки бізнесу,
приватні та консалтингові фірми.
Дедлайн – 5 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://gurt.org.ua/news/grants/58424/
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Проєкт Інновації та Технології Європейської
Легкої Промисловості ELIIT

Проєкт ELIIT спрямований на підтримку МСП, залучених в
діяльність пов’язаною з TCLF (текстиль, одяг, шкіра, взуття),
допомагаючи їм інтегрувати нові технології, зокрема
ключові високоефективні технології, цифрові технології,

штучний інтелект, інтернет речей, інноваційну продукцію, а також в товари,
процеси або послуги з високою доданою вартістю.
ELIIT обере 25 партнерських кооперацій між МСП та технологічних інституцій.
Що ти можеш отримати?
 Фінансова підтримка;
 Індивідуальна навчальна програма;
 Нетворкінг;
 Захист прав інтелектуальної власності. 
Апліканти – МСП, що діють в галузях текстилю, одягу, шкіри та взуття
Організатор – COSME Programme of the European Union
Дедлайн – 17 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

http://sme.gov.ua/support_programs/eliit-proekt-innovatsiyi-ta-tehnologiyi-yevropejskoyi-legkoyi-promyslovosti/
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Гранти для підтримки участі у 
торговельних заходах

Приймаються грантові заявки на впровадження
діяльності, спрямованої на організацію торгових місій,

Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID
та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур
управління грантами Програми КЕУ.

Апліканти - неурядові організації, приватні підприємства, бізнес-асоціації та
інші організації з підтримки бізнесу
Організатор – Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»,
яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.»
Дедлайн – 31 березня 2020р.
Детальна інформація- >>>

зокрема на відвідування та участь у виставках та торговельних шоу.

Повернутись 
на головну

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-usaid-konkurentospromozhna-ekonomika-ukrajiny-hranty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-torhovelnyh-zahodah
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USAID “ ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРУ”

Проєкт USAID FST запрошує до подання пропозицій на грантове
фінансування (концепцій) потенційних партнерів, зацікавлених у
здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань
проєкту у трансформації та стабілізації фінансового сектору України.

Грантова підтримка надаватиметься проєктам, спрямованим на:
 сприяння більшому доступу споживачів та підприємств до фінансування;
 покращення фінансового захисту та обізнаності споживачів фінансових послуг;
 сприяння формуванню довіри до фінансових установ;
 сприяння розробці та просуванню законодавчих реформ у фінансовому секторі,

розкриттю фінансової інформації та фінансової прозорості.

Апліканти - офіційно зареєстровані місцеві громадські організації, асоціації та суб’єкти
господарювання приватного сектору та інші прибуткові та неприбуткові організації
Організатор – фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
виконується компанією DAI Global LLC
Дедлайн – 31 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru


Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА

Малий та середній бізнес

Проєкт INNOWWIDE

“INNOWWIDE – це проєкт “Горизонт 2020”, який має
на меті фінансувати щонайменше 120 європейських
інноваційних МСП та стартапів для проведення
проєктів оцінки життєздатності (VAP) на ринках за

межами Європи.
Пілотний виклик INNOWWIDЕ має намір вивести європейські

високоінноваційні МСП на перший план на міжнародних ринках, відкривши
два дзвінки, які дозволять їм проводити проєкти оцінки життєздатності
(VAP) у співпраці з місцевими зацікавленими сторонами.

Апліканти – інноваційні МСП, включаючи молодіжні компанії.
Організатор – Горизонт 2020
Дедлайн – 31 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://innowwide.smartsimple.ie/files/467956/f117354/INNOWWIDE_Call_2_Text_FINAL.pdf
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EU4Business: від стратегії до дії

Проєкт підтримує реформи у сфері підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-
середовища в країнах Східного партнерства

Проєкт має на меті:
 посилення інституційної бази, надання державної підтримки приватному 

сектору та поліпшення бізнес-середовища;
 сприяння моніторингу та оцінюванню політики розвитку приватного 

сектору та вдосконалення процесу розробки статистики підприємницької 
діяльності;

 сприяння процесу розробки конструктивної політики та раціоналізації 
господарчої діяльності на регіональному рівні;

 стимулювання впровадження судової реформи за допомогою 
партнерських перевірок та діалогу з питань регіональної політики.

Тривалість проекту - 2017 – 2020рр.
Партнер-виконавець - ОЕСР
Бюджет ЄС - 4 млн євро
Деталі за посиланням - >>> Повернутись

на головну

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi
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EU4BUSINESS: Мережа центрів 
підтримки бізнесу в Україні

Програма спрямована на підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення доступу до

фінансування для українських МСП шляхом надання консультацій та зміцнення
потенціалу, а також на підготовку до фінансування від ЄБРР та інших фінансових
установ. Крім того, програма сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки
бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в отриманні належного
фінансування та ноу-хау для розвитку бізнесу. Проєкт має на меті:
 створення функціональної та ефективної системи консультаційних послуг, яка

охоплюватиме всю територію України;
 підвищення конкурентоспроможності МСП шляхом розвитку ділових навичок,

розуміння нових ринків та застосування інновацій;
 підвищення рівня інформованості МСП про галузеві ноу-хау;
 збільшення кредитних ресурсів, доступних для МСП.
Тривалість проекту - 2016 – 2020рр.
Партнер-виконавець - Європейський банк реконструкції та розвитку
Бюджет ЄС - 40 млн євро
Детальна інформація- >>>

Повернутись 
на головну

http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
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Європейський фонд для Південно-
Східної Європи (EFSE)

Фонд має на меті сприяння економічному розвитку
та процвітанню шляхом додаткового сталого
фінансування насамперед мікро- та малих

підприємств (ММП) та приватних господарств через відповідні місцеві
фінансові установи. Підтримка надається ММП у таких галузях, як сільське
господарство, промисловість, торгівля та послуги.
Мета:
 залучення приватного капіталу до Фонду, що в свою чергу притягне

інвестиції в регіон для розвитку приватного сектору, зокрема мікро- та
малих підприємств та приватних господарств;

 підтримка країн-бенефіціарів у їхньому прогресі на шляху до ринкової
економіки, зокрема шляхом створення конкурентоспроможного сектору.

Тривалість проекту - 2009 – 2021рр.
Партнер-виконавець - Німецький банк розвитку (KfW)
Бюджет ЄС - 5,1 млн євро
Детальна інформація - >>>

Повернутись 
на головну

http://www.eu4business.eu/uk/programme/yevropeyskyy-fond-dlya-pivdenno-shidnoyi-yevropy-efse
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Жінки у бізнесі

отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для 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.

Апліканти - малі та середні підприємства під керівництвом жінок
Тривалість проекту - 2016 – 2022рр.
Партнер-виконавець - Європейський банк реконструкції та розвитку 
Бюджет ЄС - 5,035 млн євро
Детальна інформація - >>>

Програма "Жінки у бізнесі" допомагає малим та
середнім підприємствам під керівництвом жінок в

Повернутись
на головну

http://www.eu4business.eu/uk/project/zhinky-v-biznesi
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ERASMUS для молодих підприємців

Програма допомагає європейським
підприємцям отримати навички, необхідні
для започаткування та успішного ведення

малого бізнесу в Європі.
Нові підприємці обмінюються знаннями та бізнес-ідеями з
досвідченим підприємцями, з яким вони співпрацюють
протягом періоду від 1 до 6 місяців. Участь у програмі відкриє
доступ до нових ринків та співпраці з діловими партнерами за
кордоном.
Апліканти – нові та досвідчені підприємці
Організатор – Європейська Комісія
Дедлайн - постійнодіюча
Детальна інформація – >>> Повернутись

на головну

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=UA&country=Ukraine
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Гранти на підтримку МСП, якими володіють та 
керують жінки

Приймаються грантові заявки від українських малих та
середніх підприємств (МСП), якими керують і володіють
жінки, що бажають розширити свій діючий бізнес.

Заходи з розширення бізнесу можуть бути спрямовані на підвищення
продуктивності та збільшення виробництва, вихід на зовнішні ринки,
розширення асортименту продукції, підвищення ефективності бізнесу
завдяки запровадженню інноваційних та ІТ-рішень тощо.
Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID
та Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніми
процедурами управління грантами Програми КЕУ.
Апліканти – малі та середні підприємства (МСП), якими керують і володіють жінки.
Організатор – Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка 
реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.»
Дедлайн – 31 липня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://bit.ly/3aP0xP3
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Програма “Initiative East”

в рамках ПВЗВТ
Ініціатива "East" в рамках Поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) спрямована на зміцнення
економічного розвитку країн, які підписали угоду про

асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдови та України, шляхом надання адресної
фінансової та технічної підтримки малим та середнім підприємствам (МСП) в цих
трьох країнах. Мета:
 розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування;
 підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих 

мікропідприємств;
 надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-

збутовим мережам в агрохарчовій галузі.

Апліканти– малі та середні підприємства
Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк 
Бюджет ЄС - 62,74 млн євро
Дедлайн – 2016-2021рр.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
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Український фонд стартапів

Український фонд стартапів (УФС) підтримує
інноваційні проекти та допомагає найталановитішим
українським підприємцям створювати успішні
глобальні компанії.

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям на початкових
стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed). Вінансуються перспективні та
інноваційні ідеї технологічних стартапів, які демонструють високий
потенціал глобального комерційного успіху.

Апліканти– українські компанії на початкових стадіях їхнього розвитку
Організатор – Український фонд стартапів (УФС), започаткований за
ініціативою Кабінету Міністрів України.
Сума гранту – 25 000 - 75 000 доларів США
Дедлайн – протягом 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://usf.com.ua/


Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА

Малий та середній бізнес

Проєкт ІТС для підприємств 
плодоовочевого сектору

Проект ITC (International Trade Centre) допомагає малим і
середнім виробникам та переробникам свіжих фруктів і
овочів підвищити свою конкурентоспроможність,
інтегрувати в національні та глобальні ланцюжки

створення вартості, відкрити доступ до нових ринків, з фокусом на ринки ЄС.
Мета Проекту реалізується шляхом підтримки МСП у виробленні товарів
відповідно до вимог ринку, поліпшенні можливостей організацій підтримки
бізнесу (BSOs) для надання якісних послуг малому та середньому бізнесу, а
також через сприяння пілотним МСП у виході на цільові ринки, зокрема на
ринки ЄС.
Апліканти – МСП плодоовочнвого сектору
Організатор – фінансується урядом Швеції та реалізується Міжнародним
торговим центром (ІТС)
Дедлайн – 2016-2020рр.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

http://tradeproject.com.ua/ua/
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Екологія та Енергозбереження

Програма акселерації Проєкту
UNIDO/GEF

Конкурсна програма нових ідей, покликаних надати імпульс для
розвитку українським інноваційним екологічно-дружнім проєктам.

Над розвитком ідей та стартап-проєктів працюватимуть фахівці UNIDO та провідні 
міжнародні експерти (спільно з представниками влади, бізнесу та громадянського 
суспільства). Що отримають учасники Програми?
 Фінансову підтримку від Проекту UNIDO/GEF для розвитку стартап-проекту (від 5 до 

50 тис. $)
 Можливість представити свої стартапи на міжнародних площадках
 Програму менторингу від міжнародних та національних експертів
 Можливість налагодити контакти з ключовими фахівцями у конкретній галузі
 Можливість представити свої стартапи інвесторам (з України та інших країн) для 

оцінки інвестиційного потенціалу бізнесу
 Підтримка у пошуку партнерів та фінансових ресурсів для реалізації ідей
Апліканти – МСП з терміном реєстрації не більше 3 років, організації, творчі
колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники.
Дедлайн - 10 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись 

на головну

https://gcipukraine.com/akseleraciya/
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Конкурс на розробку Планів Дій Сталого
Енергетичного Розвитку та клімату (SECAP)

Оголошується IV етап конкурсу серед малих та середніх громад
України, з чисельністю населення не більше 100 тис. Пріоритети
будуть надаватися учасникам, які мають готовність до просування

партнерських проєктів сталого розвитку в галузі:
 енергобезпеки та диверсифікації джерел енергії, зменшення витрат енергоносіїв;
 збереження довкілля, благоустрою територій
 стратегічного планування, комплексної оцінки середовища, адаптації та пом’якшення

наслідків зміни клімату;
 моніторингу дій влади та навчання громади (громадський нагляд та контроль);
 формування енергетичного бюджету громади;
 просування м’яких інформаційних заходів;
 впровадження комплексних заходів скорочення витрат та розробки власного бренду

громади.
Апліканти – міські та селищні ради, об’єднані територіальні громади України,
Організатор – Громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних досліджень
та підтримки бізнесу»
Дедлайн – 31 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://gurt.org.ua/news/competitions/58068/?order=comments
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Екологія та Енергозбереження

USAID Проєкт енергетичної 
безпеки

Проєкт спрямований на підвищення енергетичної
безпеки України, трансформації енергетичного сектору
країни у сучасний, орієнтований на ринок та
інтегрований з ЄС фактор зростання.

Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні енергетичні послуги
були доступними, надійними та безпечними для всіх українців.

Апліканти - неурядові організації (НУО), зареєстровані та правочинні згідно з 
законодавством України (гранти у грошовій та негрошовій формі); державні 
установи (гранти виключно у негрошовій формі).
Організатор - USAID Проект енергетичної безпеки (ESP)
Дедлайн - 30 квітня 2020р.
Сума гранту - від 10 000 до 300 000 доларів США
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-hrantovoji-prohramy
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Екологія та Енергозбереження

Конкурс «зелених» бізнес-
ідей ClimateLaunchpad

Мета конкурсу ClimateLaunchpad — допомогти
командам, які мають «зелену» бізнес-ідею, пройти шлях
від проекту на серветці до робочого cleantech-бізнесу,

допомогти таким ідеям швидко перетворитися на динамічні успішні компанії,
що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє.
Конкурс охоплює 55 країн світу, його переможці отримають призи в 10 000, 5
000 та 2 500 євро, а фіналісти — доступ до акселератора EIT Climate-KIC, з
фокусом на комерціалізації cleantech-стартапів.

Апліканти - команди та компанії, які почали власний бізнес менше року тому, 
залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій.
Організатор - європейська Ініціатива кліматичних інновацій Climate-KIC, 
партнером і організатором національного етапу в Україні є ГО Greencubator.
Дедлайн – 10 травня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://greencubator.us1.list-manage.com/track/click?u=4862f306cd65a70e0ab34b2c0&id=6d256edc95&e=7a66e7a6eb
https://gurt.org.ua/news/grants/57987/
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Екологія та Енергозбереження

Фінсько-український трастовий 
фонд

Трастовий фонд забезпечує грантове фінансування
для стимулювання співпраці двох країн у сферах
енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Ціль Трастового фонду - сприяти співпраці між Фінляндією та Україною
та визначити можливості надання консультаційних послуг та інвестицій
для проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел
енергії, виробництва енергії з відходів та створення інтелектуальних
енергетичних систем.

Організатор – фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та
управляється НЕФКО
Сума гранту - загальна вартість – 6 млн євро. Вартість проєкту – 150 тис. євро
Дедлайн - до 2021р.
Деталі за посиланням - >>> Повернутись

на головну

https://finsee.com/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%BE/
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Екологія та Енергозбереження

Гранти Європейського Союзу для ОСББ на 
утеплення будинків

Європейський Союз започаткував програму IQ energy для
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Відтепер українські ОСББ можуть взяти кредит на утеплення

будинку і отримати 40% компенсацію при поверненні кредиту.
Програма IQ energy призначена для підтримки проєктів, метою яких є
підвищення енергоефективності житлових помешкань – одноквартирних
будинків (садибних та котеджних будинків) та квартир у багатоквартирних
будинках. Будь-яка фізична особа може отримати грант в розмірі до 3 000 євро
за одним або кількома проєктами.

Апліканти – будь-яка фізична особа, яка має доступ до житлового приміщення в
Україні та бажає поліпшити енергоефективність цього приміщення

Сума гранту - до 3 000 євро
Організатор - Європейський Союз
Дедлайн – протягом 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://gurt.org.ua/news/grants/45754/bull/
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Екологія та Енергозбереження

Енергоефективність в громадських
будівлях, ЕСКО модель

Глобальний екологічний фонд запускає програму мета
якої:

 зменшення викидів парникових газів шляхом створення сприятливого
правового, нормативного і ринкового середовища;

 розвиток інституційного, адміністративного та технічного потенціалу, що
сприятиме запровадженню енергоефективних заходів у громадських
будівлях.

Проєкти, які можуть претендувати на дофінансування: енергоефективні
заходи (заміна вікон/дверей, термомодернізація, заміна системи опалення,
ІТП, енергоаудит тощо)
Апліканти - громадські будівлі: лікарні, школи та вищі навчальні заклади, 
державні установи, дитсадки, сиротинці, аптеки, центри зайнятості, бібліотеки.
Дедлайн - до серпня 2021р.
Загальна вартість – 5 480 000 дол. США
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

http://eepb.org.ua/page/pro-proekt


Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА

Екологія та Енергозбереження

Грантові та кредитні програми:
“Енергозбереження”, “ Чисте виробництво”

Проєкти, які можуть претендувати на дофінансування:
 «Енергозбереження»: об’єкти соціальної сфери – школи, дитячі садки,

лікарні, спортивні спорудження (модернізація теплових пунктів, заміна
вікон, дверей тощо).

 «Чисте виробництво»: проєкти по водоканалам, енергетика, 
промисловість, сільське господарство, поводження з відходами тощо. 

Апліканти - муніципалітети, фінансово спроможні громади
Сума гранту - від 100 до 500 тис. євро
Дедлайн - постійно

Детальна інформація - >>>

Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО»
пропонує грантові та кредитні програми направлені на
підтримку екологічно та економічно ефективних проєктів.

Повернутись
на головну

https://www.nefco.org/
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Наука та інновації

Youth Competition 2020

CANactions School оголошує початок дванадцятого Конкурсу
молодих архітекторів України «Youth Competition 2020». Кожен
учасник/ця може надіслати необмежену кількість проєктів на
будь-яку тематику.

Переможці/ниці отримають:
 безкоштовне навчання у магістратурі Dessau Institute of

Architecture (DIA, Німеччина);
 участь у міжнародній освітній програмі CANactions School 2020/2021 поза 

основним конкурсом;
 публікація проєкту переможця/ниці на сайті ArchDaily;
 участь у складі української команди у двотижневій Європейській Архітектурній 

Студентській Асамблеї “EASA Apathy” 2020 в Естонії, місті Валга.
Апліканти– студенти/ки та випускники/ці архітектурних факультетів українських ВНЗ за 
фахом «Архітектор» віком до 35 років, які на момент подачі проекту мають 
кваліфікаційний рівень не нижчий бакалавра. 
Організатор - CANactions School
Дедлайн – 9 березня 2020р.
Деталі за посиланням - >>>

Повернутись
на головну

http://www.canactions.com/youthcompetition2020
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Наука та інновації

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ДОСВІДЧЕНИХ НАУКОВЦІВ

З метою розвитку та підсилення французько-українського
наукового та університетського співробітництва Посольство
Франції в Україні відкриває конкурс стипендій (2 тижні - 1

місяць) для викладачів та науковців з великим досвідом роботи.
Короткострокові стипендії для науковців з досвідом призначені

українським науковцям, які співпрацюють з французькими
університетськими та науковими закладами.
Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги:
 стипендія у розмірі 2055 €/ місяць;
 допомога з пошуком житла;
 страхування Campus France на період стажування;
 підтримка Campus France в адміністративних процедурах.
Апліканти– викладачі та науковці з досвідом роботи
Організатор - Посольство Франції в Україні
Дедлайн – 15 березня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bhns
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Наука та інновації

Программа “ Technovation Girls”

Technovation запрошує дівчат з усього світу отримати
навички, необхідні для вирішення проблем через
технології. Програма допомагає молодим дівчатам 10 -
18 років стати технічними підприємцями і лідерами.

За підтримки волонтерів-наставників, дівчата будуть працювати в
командах, створювати додатки для мобільних телефонів, які
спрямовані на вирішення реальних проблем. Тривалість програми
близько 12 тижнів.

Апліканти - молоді дівчата віком 10 - 18 років на 1 серпня 2020р.
Організатор - Technovation Girls
Дедлайн – 16 березня 2020р. 
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://grantist.com/contest/programma-technovation-girls-dlya-devushek/
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Наука та інновації

Програма "Expo Live"

Організаторами Всесвітньої виставки “Експо –
2020”було анонсовано програму "Expo Live", якою
передбачено проведення конкурсів на надання

грантів, що будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і
винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.
Програма "Expo Live" передбачає надання грантового фінансування
переможцям конкурсів у розмірі до 100 тис. дол. США для розвитку та
підтримки проектів малих та середніх підприємств, стартапів і
перспективних початківців з усього світу.

Апліканти – підприємства будь-якої форм власності, наукові установи,
урядові та неурядові організації та ін.
Організатор – Всесвітня виставка «Експо – 2020»
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://www.expo2020dubai.com/ru/programmes/expo-live
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Наука та інновації

CТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ 
НАУКОВЦІВ

Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на 
короткострокові стажування (2 тижні-1 місяць) у Франції для 
молодих українських науковців.

Критерії надання стипендії:
 високий рівень академічної підготовки кандидата;
 якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної

орієнтації;
 володіння французькою та/або англійською мовою залежно від проекту

стажування;
 дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства

або партнерства, що розвивається між французькими та українськими
науково-освітніми закладами.

Апліканти– молоді українські науковці (від дати захисту дисертації має пройти 
менше ніж 5 років)
Організатор - Посольство Франції в Україні
Дедлайн – середина квітня до середини червня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs
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Наука та інновації

Конкурс інженерних стартапів
“Vernadsky Challenge”

Щорічний відкритий конкурс серед стартапів, які
спеціалізуються на інженерії, проєктно-конструкторській
діяльності та розробці хардверних девайсів.

Головна нагорода конкурсу – це грантове фінансування та науково-технічна
підтримка в еквіваленті 2 мільйони гривень.
У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:
- космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, космічна інженерія
та усі пристрої, призначені для дослідження та освоєння космосу)
-активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити втрачені функції
організму чи замінити орган, біотехнології в медицині, протези, екзоскелети,
медичні пристрої, медичне устаткування, технології для людей специфічних
професій)
Апліканти –талановиті інженери
Організатор – неурядова неприбуткова організація Noosphere
Дедлайн –1 вересня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://vernadskychallenge.com/ua
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Наука та інновації

Гранти для досліджень від National 
Geographic “ Молоді дослідники”

National Geographic оголосив про відкриття грантової
програми «Молоді дослідники» (Young Explorers
Grants), яка має на меті підтримку спеціалістів, які

хочуть реалізувати власний проєкт чи провести польове дослідження в одній 
із 18 країн Азії. 
Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм 
National Geographic:
– the Committee for Research and Exploration
– the Expeditions Council
– the Conservation Trust.
Апліканти– археологи, антропологи, астрономи, екологи, геологи, біологи, 
фотографи віком від 18 до 25 років
Організатор – National Geographic 
Дедлайн – протягом 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://biggggidea.com/opportunities/granti-dlya-doslidzhen-vid-national-geographic-molodi-doslidniki-/
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Культура та освіта

EducationUSA Academy

EducationUSA Ukraine оголошує відбір на 3
повні стипендії на навчання в EducationUSA
Academy влітку 2020 року.

EducationUSA Academy - це програма для учнів старших шкіл,
спрямована на їх підготовку до вступу в коледжі та університети
США. Програма складається з візитів до кампусів, воркшопів з
академічного письма, та культурних заходів. Академія
відбувається на базі університетів США.

Апліканти – учні старших класів (15-17років)
Організатор - EducationUSA Ukraine
Дедлайн – 01 березня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://gurt.org.ua/news/grants/58075/
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Культура та освіта

Стипендії ім. Лейна Кіркланда
в Польщі

Польсько-Американський Фонд Свободи та Фонд «Лідери
Змін» оголошують відкритий конкурс на отримання стипендій
ім. Лейна Кіркланда.

Програма адресована молодим лідерам та експертам, які здобули вищу освіту
та зацікавлені в розвитку демократії, економіки і громадянського суспільства у
своїх країнах та в регіоні. Реалізація Програми відбувається в рамках
двосеместрового навчання у закладах вищої освіти одного з 5 академічних
осередків Республіки Польща (міста Варшава, Краків, Вроцлав Познань,
Люблін) та 2-4-тижневих професійних стажувань у державних або приватних
установах і організаціях.

Апліканти – молоді лідери та експерти, які здобули вищу освіту
Організатор - Польсько-Американський Фонд Свободи та Фонд «Лідери Змін» 
Дедлайн – 01 березня 2020р.
Детальна інформація - >>> Повернутись

на головну

https://euprostir.org.ua/opportunities/147387?fbclid=IwAR3ApZTV5p0q_izgDLJPXj9vVYSHTo9VwXoAWVHjHFIWjnLEMJZEs-XB5cc
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Культура та освіта

Стипендійна програма для молоді: 
Європейська школа Східного партнерства

Стипендійну програму фінансує Європейський Союз,
який підтримає 35 найкращих студентів із шести
країн. Випускники програми отримують диплом

бакалавра міжнародного зразка International Baccalaureate (IB) в
галузі європейських досліджень. Програму Європейської школи
Східного партнерства здійснює «Нова школа», що знаходиться у
Тбілісі (Грузія). Вона охоплює дворічний курс навчання, що
розпочнеться у 2020-2021 навчальному році.

Апліканти – школярі віком 16-17 років
Організатор – Європейський Союз
Дедлайн – 14 березня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

http://eu-ua.org/novyny/stypendiyna-programa-dlya-molodi-yevropeyska-shkola-shidnogo-partnerstva-zaproshuye-na?fbclid=IwAR1KKID3PtknWHr2oFPu_wxozXSvKv9KzF3HmP8BpY5kS7Z_cMBsfw0JG88
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Культура та освіта  

“ Спільне створення та спільне виробництво”

– конкурс для музичного сектору

Програма «Music Moves Europe» (MME) є
основним інструментом Єврокомісії для
підтримки музичного сектору.

Загальна мета конкурсу – підвищити рівень спільного створення
та спільного виробництва в музичному секторі. Особливу увагу
буде приділено спільній творчості та виготовленню музичних
робіт.
Апліканти– приватні та публічні юридичні особи, а також прибуткові та
неприбуткові організації, які мають релевантний досвід у музичній сфері або
консорціум організацій із щонайменше двох країн «Креативної Європи», які
беруть участь у підпрограмі «Культура».
Організатор – Програма «Music Moves Europe» (MME)
Дедлайн – 30 березня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://creativeeurope.in.ua/programs/33?fbclid=IwAR2DdxFWoDlZOUO_faJsCmArrFDqCr7SZe01IMCvBa9KvaVtjdapVHdn7S0
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Культура та освіта

Програма малих грантів
громадської дипломатії уряду США

Посольство США в Україні оголошує Програму малих
грантів громадської дипломатії для підтримки проєктів
у сфері культури та підтримки молоді на 2019–2020 рр.

Проєктні заявки повинні бути пов’язані з однією або кількома прийнятними
темами (перформативне та візуальне мистецтво, художнє мистецтво;
інноваційні проєкти у сферах міського планування, спорту, VR-технологій
тощо) та пріоритетами фінансування, які викладені в оголошенні. Усі проєкти
повинні мати на меті промоцію культури США в Україні або висвітлення
американсько-української співпраці у зазначеній сфері.

Апліканти– недержавні, неприбуткові організації, зареєстровані в Україні та 
США
Організатор – Посольство США в Україні
Дедлайн – 12 квітня/ 5липня 2020р.
Детальна інформація - >>>

Повернутись
на головну

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-malyh-hrantiv-hromadskoji-dyplomatiji-uryadu-ssha-molodizhni-ta-kulturni-projekty
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Культура та освіта

Програма “ Культура у русі”

Програма уможливлює професійний обмін та
зустрічі діячів сучасної культурної сфери, що
породжує стимули для культурних середовищ.

Мета – ініціювати та поглибити тривалі структури міжкультурної
співпраці. Програма передбачає стипендії для поїздок і
спрямована на культурних діячів та установи, які здійснюють
супровід і рефлексію суспільних змін.

Апліканти – діячі культури і мистецтва від 18 років, організації
культури
Організатор – фонд мобільності GOETHE-INSTITUT 
Дедлайн –22 червня 2020р.
Детальна інформація ->>>

Повернутись
на головну

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/mob.html?fbclid=IwAR1h5qp42g5INufqNKTom0Es6z--rhbNd_f_zEXJ7E72Xo5zhvMrDi7TcWw
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Культура та освіта

Творча резиденція в Італії

Літня резиденція спрямована на розвиток
літературного мистецтва в усіх жанрах, та фахівці з
аудіовізуального сектору. Подаватися можуть всі охочі,
щоб працювати над своїм незалежним проєктом
протягом місяця.

Ця можливість передбачає:
 дає змогу митцям та авторам жити в Сієні протягом місяця,

безперешкодно працюючи над своїм незалежним проєктом;
 є нагодою відкрити для себе нове середовище та спілкуватися з

місцевою громадою.

Апліканти – митців та письменників усіх напрямків, зокрема виробників відео 2-D/
3-D, поетів, авторів художньої і науково-популярної літератури.
Організатор – Siena Art Institute
Дедлайн –30 вересня 2020р.
Детальна інформація - >>> 

Повернутись
на головну

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/30
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Корисні посилання

Корисні

Як підготувати проєкт розвитку 
громади: безкоштовний онлайн-курс

За що оцінять вашу заявку — ключові
поради як отримати грант ЄС

5 технік для складання ефективних
грантових пропозицій

посилання

Найпоширеніші помилки
грантрайтингу. Аналізує «Креативна 

Європа»

Чат-бот в Telegram, який допоможе
прописати проєкт

Грантрайтингові практики: спочатку
про базис

Детальніше

Детальніше

Детальніше Детальніше

Детальніше

Детальніше

Повернутись
на головну

https://www.prostir.ua/?news=pidhotovka-ta-vprovadzhennya-proektiv-rozvytku-hromad-bezkoshtovnyj-onlajn-kurs
https://euprostir.org.ua/practices/133358
https://www.prostir.ua/?kb=5-tehnik-dlya-skladannya-efektyvnyh-hrantovyh-propozytsij&fbclid=IwAR0H0CkjPaomT0zXtWqYMO7wYxAfwOG871L8_MvkWHHYe__mj5Eh4YltbZo
https://www.prostir.ua/?kb=5-tehnik-dlya-skladannya-efektyvnyh-hrantovyh-propozytsij
https://www.prostir.ua/?kb=hrantrajtynhovi-praktyky-spochatku-pro-bazys
https://www.prostir.ua/?kb=hrantrajtynhovi-praktyky-spochatku-pro-bazys&fbclid=IwAR2B9ZPQNujI2XFPsWFDjOkQ8uANwtmmBtD0MWIAo08b39CBWKnzUxwurP4
https://gurt.org.ua/news/informator/57081/
https://www.prostir.ua/?kb=najposhyrenishi-pomylky-hrantrajtynhu-analizuje-kreatyvna-evropa
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Корисні посилання

Корисні

Безкоштовна консультація
юриста для Стартапів

Concept Note Вашого проєкту. 
Швидкий путівник з написання

посилання

Як громадським організаціям
розібратися в плануванні та управлінні

проєктами

Курс «Написання проєктних заявок»

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Повернутись
на головну

Детальніше

https://biggggidea.com/opportunities/bezkoshtovna-konsultatsiya-yurista-dlya-startapiv-/
https://euprostir.org.ua/practices/136136?fbclid=IwAR1sGTJziJx8TH_a6bTXh0ZCBoQgbO17ha8bYYCyYWJOW3bE0ziliNPj7PQ
https://biggggidea.com/opportunities/bezkoshtovna-konsultatsiya-yurista-dlya-startapiv-/
https://euprostir.org.ua/practices/146385
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/proposal-writing-course
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21036, м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 7 

тел: (0432) 66-15-73
e-mail : ums2@vin.gov.ua

Повернутись
на головну

https://www.facebook.com/ums.vinnytsia/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/ums.vinnytsia/?epa=SEARCH_BOX
http://www.dmsrr.gov.ua/?fbclid=IwAR1zl7jMRpcSf0A-wW3uiK98F0izFq_DKXY-qyU-BdUl55JSP1yavX2fdjo
http://www.dmsrr.gov.ua/?fbclid=IwAR1zl7jMRpcSf0A-wW3uiK98F0izFq_DKXY-qyU-BdUl55JSP1yavX2fdjo

