
 

Назва 

гранту, 

проєкту, 

конкурсу 

Про програму Термін  

подання 

заявок 

Хто може брати участь Сайт 

донора/програм

и/ проекту 

 

Cума гранту 

Програми 

Українського 

культурного 

фонду: 

 

1. Програма  

«Культурна 

спадщина» 

 

 

 

 

 

 

Цілі програми «Культурна спадщина»: 

 підтримка проектів, що 

передбачають використання 

нових підходів та нових 

технологій (із залученням 

технологій VR, доповненої 

реальності, 3D моделювання, 

360°, мультимедійна голограма 

тощо); 

 дослідження культурної 

спадщини та популяризація її 

серед широкої аудиторії, в тому 

числі шляхом створення 

цифрових платформ та 

продуктів;  

 стимулювання розвитку 

секторів культури і креативних 

індустрій через впровадження 

інновацій та інтеграції нового 

досвіду, зокрема, шляхом 

впровадження нових в Україні, 

але апробованих у світовій 

практиці підходів; 

 збільшення кількості 

споживачів культурного 

продукту шляхом 

використання нових форм та 

підходів;   

 стимулювання розвитку 

кроссекторальних партнерств 

19.11.2021 – 

31.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: юридична 

особа всіх форм власності 

або фізична особа-

підприємець (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

 

https://ucf.in.ua/m
_programs/6193a8
dc5a89bc7fdf4724f
2?fbclid=IwAR3l9t_
Pg749C5UYrU_ZIiW
QVQo0La-
FpvPyUNiv27MWW
b5hS0q1dKYQw_4 

 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 60 млн 

грн 

 

https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4
https://ucf.in.ua/m_programs/6193a8dc5a89bc7fdf4724f2?fbclid=IwAR3l9t_Pg749C5UYrU_ZIiWQVQo0La-FpvPyUNiv27MWWb5hS0q1dKYQw_4


та підтримка 

конкурентоспроможних 

проектів, потенційно 

привабливих для залучення 

недержавних інвестицій та 

здатних до сталого розвитку; 

 популяризація українського 

культурного продукту як в 

Україні, так і за її межами. 

В рамках програми підтримуються такі 

сектори культури та креативних 

індустрій: 

 культурна спадщина;  

 

У рамках конкурсної 

програми «Культурна спадщина» на 

2022 рік пропонуються ЛОТ-и: 

ЛОТ 1. Диджиталізація 

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі 

збереження культурної спадщини 

ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023 

2. Ґранд подія 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках програми «Ґранд-

подія» підтримуються такі сектори 

культури та креативних індустрій: 

 візуальне мистецтво  

 аудіальне мистецтво 

 аудіовізуальне мистецтво  

 перформативне та сценічне 

мистецтво 

 культурна спадщина 

 літературна справа 

 культурні та креативні індустрії 

У рамках конкурсної програми «Ґранд-

подія» на 2022 рік пропонуються ЛОТ-

и: 

19.11.2021 – 

31.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: юридична 

особа всіх форм власності 

або фізична особа-

підприємець (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

 

 

Ґранд подія :: 
Український 
культурний фонд 
(ucf.in.ua) 
 

 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 85 753 

тис. грн* 

 

 

https://ucf.in.ua/m_programs/6193b76138149c4a95251596
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b76138149c4a95251596
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b76138149c4a95251596
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b76138149c4a95251596


 ЛОТ 1. Масштабні культурні 

проекти 

 ЛОТ 2. Знакові події. 

 

3. Культура 

без бар'єрів 

 

 

 

 

 

 

 

У рамках конкурсної програми 

«Культура без бар'єрів» підтримуються 

такі сектори культури та мистецтв: 

 аудіовізуальне мистецтво; 

 візуальне мистецтво; 

 аудіальне мистецтво; 

 перформативне та сценічне 

мистецтво; 

 культурна спадщина; 

 література; 

 культурні та креативні індустрії 

(кроссекторальні проекти). 

У рамках конкурсної 

програми «Культура без бар'єрів» на 

2022 рік пропонуємо ЛОТ-и: 

ЛОТ 1. Підтримка митців з 

інвалідністю 

ЛОТ 2. Мистецтво без бар’єрів 

ЛОТ 3. Безбар'єрне суспільство 

 

05.11.2021 – 

17.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: 

юридичні особи всіх форм 

власності та фізичні особи-

підприємці (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

 

 

Культура без 
бар'єрів :: 
Український 
культурний фонд 
(ucf.in.ua) 

 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 30 млн 

грн 

 

4.Інноваційни

й культурний 

продукт 

 

 

 

 

 

 

 

Програма «Інноваційний культурний 

продукт» відповідає пріоритетним 

напрямам діяльності Фонду, а саме:  

Сприяння впровадженню сучасних 

цифрових технологій, розробці 

інноваційного культурного продукту, 

кроссекторальних та міжрегіональних 

проектів для розкриття творчого 

потенціалу, ефективної творчої та 

економічної діяльності у сфері 

культури та креативних індустрій. 

08.11.2021 – 

20.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: юридична 

особа всіх форм власності 

або фізична особа-

підприємець (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

 

 

Інноваційний 
культурний 
продукт :: 
Український 
культурний фонд 
(ucf.in.ua) 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 130 

млн грн* 

 

https://ucf.in.ua/m_programs/6182675923318805d965db82
https://ucf.in.ua/m_programs/6182675923318805d965db82
https://ucf.in.ua/m_programs/6182675923318805d965db82
https://ucf.in.ua/m_programs/6182675923318805d965db82
https://ucf.in.ua/m_programs/6182675923318805d965db82
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492
https://ucf.in.ua/m_programs/6188db88c25089113a429492


Підтримка проєктів міжнародної 

співпраці та просування українського 

культурного продукту за кордоном, 

посилення зв’язків з міжнародним 

культурним середовищем для 

створення позитивного іміджу 

України. 

Підтримка розвитку та 

функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя на 

території України, а також поза її 

межами. 

У рамках конкурсної 

програми «Інноваційний культурний 

продукт» на 2022 рік пропонуються 

ЛОТ-и: 

ЛОТ 1. Музика 

ЛОТ 2. Театр і цирк 

ЛОТ 3. Літературна справа 

ЛОТ 4. Арт-об’єкти та дизайн  

ЛОТ 5. Танець 

ЛОТ 6. Креативні індустрії 

 

5.Дослідженн

я. Освіта. 

Резиденції. 

Стипендії 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках програми «Дослідження. 

Освіта. Резиденції. Стипендії» 

підтримуються такі сектори культури 

та креативних індустрій:  

 візуальне мистецтво  

 аудіальне мистецтво 

 аудіовізуальне мистецтво  

 перформативне та сценічне 

мистецтво 

 культурна спадщина 

 літературна справа 

 культурні та креативні індустрії 

 

19.11.2021 – 

31.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: юридична 

особа всіх форм власності 

або фізична особа-

підприємець (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

  

 

 

 

Дослідження. 
Освіта. Резиденції. 
Стипендії :: 
Український 
культурний фонд 
(ucf.in.ua) 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 45 млн 

грн* 

 

* 

 

https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3
https://ucf.in.ua/m_programs/6193b4908d130c1f361288b3


У рамках конкурсної 

програми «Дослідження. Освіта. 

Резиденції. Стипендії» на 2022 рік 

пропонуємо ЛОТ-и: 

 ЛОТ 1. Дослідження в сфері 

культури 

 ЛОТ 2. Освітні програми  

 ЛОТ 3. Резиденції  

 ЛОТ 4. Стипендії 

6.Аудіовізуал

ьне мистецтво 

 

 

 

 

 

 

 

Програма спрямована на підтримку та 

розвиток національного 

аудіовізуального сектору, зокрема, 

телебачення, радіомовлення та 

медіаплатформ, впровадження 

новітніх мультимедійних 

інформаційних технологій, 

стимулювання митців до створення 

конкурентоспроможного 

аудіовізуального продукту та його 

представлення за кордоном.  

У рамках програми підтримуються два 

сектори культури та креативних 

індустрій: 

 аудіальне мистецтво 

 аудіовізуальне мистецтво 

 

У рамках конкурсної програми 

«Аудіовізуальне мистецтво» на 2022 

рік пропонуємо ЛОТ-и: 

 ЛОТ 1. Телепродукт. 

 ЛОТ 2. Радіопродукт. 

 ЛОТ 3. Відеоконтент для 

медіаплатформ. 

 ЛОТ 4. Розвиток кінопроєкту 

ігрового кіно. (Початок: Січень 

2022) 

Подача 

проектної 

заявки на 

конкурс: 

05.11.2021 – 

17.01.2022 (до 

18.00 за 

київським 

часом) 

В залежності від ЛОТу 

заявниками програми 

можуть бути: юридична 

особа всіх форм власності 

або фізична особа-

підприємець (інформацію 

необхідно уточнювати по 

кожному ЛОТу). 

 

 

. 

Аудіовізуальне 
мистецтво :: 
Український 
культурний фонд 
(ucf.in.ua) 

 

Бюджет 

програми на 

2022 рік – 110 

млн грн 

 

https://ucf.in.ua/m_programs/618436b978b75730e71314e4
https://ucf.in.ua/m_programs/618436b978b75730e71314e4
https://ucf.in.ua/m_programs/618436b978b75730e71314e4
https://ucf.in.ua/m_programs/618436b978b75730e71314e4
https://ucf.in.ua/m_programs/618436b978b75730e71314e4


 ЛОТ 5. Предпродакшн 

неігрового 

кіно. (Початок: Січень 2022) 

 

Відбір на 

тренінг 

“Активні 

Громадяни” 

для 

громадських 

активістів та 

активісток 

 

 

 

Мета проєкту полягає у сприянні 

соціальним змінам і забезпеченні 

сталого розвитку шляхом створення і 

розбудови мережі молодих лідерів із 

залученням молодіжних організацій, 

які є рушіями реформ у своїх громадах 

та надання їм знань та навичок, що 

сприятимуть побудові відносин між 

людьми на засадах рівності та рівних 

можливостей, поваги до різноманіття, 

вміння вести безконфліктний діалог. 

Заявки 

приймаються 

до 23 

листопада 

2021 року 

(23:59) 

“Активні громадяни” – 

програма Британської Ради 

для молоді у галузі 

міжкультурного діалогу і 

соціального розвитку. 

 

https://www.prosti
r.ua/?grants=vidbir
-na-treninh-
aktyvni-
hromadyany-dlya-
hromadskyh-
aktyvistiv-ta-
aktyvistok&fbclid=I
wAR186Y2BB1BquY
2lNBnZoGpfuQSV-
MFq65jrsh91F1RaQ
-41bIdY4QtX4V4 

 

BRITISH 

COUNCIL 

 

Active Citizens 

Camp online: 

студентське 

лідерство 

 

Active Citizens Camp об’єднує 

проактивних студентів з усієї України. 

Долучайтеся, щоб зустріти молодих 

лідерів та навчитеся згуртовувати 

людей навколо корисних проєктів.  

Табір складається з двох модулів. 

Перший допоможе усвідомити 

мотивацію займатися змінотворенням, 

навчитися вести ефективний діалог та 

планувати сталі соціальні ініціативи. 

Направлять фасилітатори, які 

працюють за методологією «Активні 

Громадяни». 

Другий модуль допоможе зрозуміти, як 

стати лідером та втілювати соціальні 

інновації.  

 

24 листопада 

2021 о 15:00 за 

київським 

часом 

Студенти, які:  

 беруть активну участь 

у житті свого 

навчального закладу; 

 мають досвід втілення 

соціальних ініціатив; 

 повнолітні. 

 

https://houseofeur
ope.org.ua/opport
unity/295 

 

Можливість 

отримати 15 000 

гривень на 

соціальний 

проєкт, який ви 

реалізуєте разом 

з іншими 

учасниками 

табору.  

La Fabrique 

Cinéma: 

Програма заснована Французьким 

інститутом La Fabrique Cinéma надасть 

29 листопада 

2021  

Хто може взяти участь: Більше про 

програму – 

Покриття витрат 

на подорож, 

https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-na-treninh-aktyvni-hromadyany-dlya-hromadskyh-aktyvistiv-ta-aktyvistok&fbclid=IwAR186Y2BB1BquY2lNBnZoGpfuQSV-MFq65jrsh91F1RaQ-41bIdY4QtX4V4
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295


програма для 

режисерів-

початківців 

 

режисерам, що працюють над своїм 

дебютним або другим фільмом, 

можливість відвідати Каннський 

кінофестиваль. 

кінорежисери із проєктами, 

що відповідають таким 

вимогам: 

• режисерський дебют або 

другий повнометажний 

фільм (художній, 

документальний чи 

анімаційний); 

• бюджет не перевищує три 

мільйони євро; 

• продюсер проєкту має 

громадянство однієї з країн, 

що беруть участь у програмі, 

та протягом останніх п’яти 

років спродюсував 

принаймні один коротко- або 

повнометражний фільм.  

 

https://bit.ly/3ne

WuUn  

перебування та 

акредитацію на 

Каннський 

кінофестиваль 

для вас та 

вашого 

продюсера 

Конкурс 

"Соціальне 

підприємницт

во – співпраця 

без кордонів"  

Проект «EU4Youth – Розкриття 

потенціалу молодих соціальних 

підприємців в Молдові та Україні» 

(скорочено EUnlocking) оголошує 

Регіональний конкурс для журналістів, 

блогерів і влогерів в Модлові та 

Україні. 

Тема Конкурсу «Соціальне 

підприємництво – співпраця без 

кордонів». 

 

30 листопада 

2021 р. 

Журналісти, блогери та всі, 

хто проживає в Україні чи 

Молдові та публікує свої 

роботи у будь-яких 

українських та молдавських 

ЗМІ, включаючи 

телебачення, онлайн та 

друковані ЗМІ, влоги та 

блоги. 

https://www.prost

ir.ua/?grants=vidk

ryto-pryjom-

zayavok-

rehionalnyj-

konkurs-dlya-

zhurnalistiv-

bloheriv-i-

vloheriv-v-

moldovi-ta-

ukrajini 

 

Три найкращі 

матеріали 

отримають такі 

грошові 

винагороди: 

1 перше місце: 

700 євро 

1 друге місце: 

400 євро 

1 третє місце: 

200 євро 

Програма 

фінсько-

українського 

трастового 

фонду в галузі 

енергоефекти

Ціль Трастового фонду - сприяти 

співпраці між Фінляндією та Україною 

та визначити можливості надання 

консультаційних послуг та інвестицій 

для проектів у сферах 

енергоефективності, відновлюваних 

01.12.2021 

 

Фінансування 

демонстраційних проектів 

може надаватися як грантове 

фінансування українським 

підприємствам з наданням 

переваги МСП (малим та 

Програма фінсько-
українського 
трастового фонду 
в галузі 
енергоефективнос
ті та 
відновлюваної 

 

https://bit.ly/3neWuUn?fbclid=IwAR3l7248lLVf5uhLftLg5N9yHCjhvRq00l8d3mfccOsqfimqnjo2dk3HmJo
https://bit.ly/3neWuUn?fbclid=IwAR3l7248lLVf5uhLftLg5N9yHCjhvRq00l8d3mfccOsqfimqnjo2dk3HmJo
https://euneighbourseast.eu/topics/eunlocking/
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.prostir.ua/?grants=vidkryto-pryjom-zayavok-rehionalnyj-konkurs-dlya-zhurnalistiv-bloheriv-i-vloheriv-v-moldovi-ta-ukrajini
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647


вності та 

відновлювано

ї енергетики 

 

джерел енергії, виробництва енергії з 

відходів та створення інтелектуальних 

енергетичних систем. 

Трастовий фонд 

фінансується Міністерством 

закордонних справ Фінляндії та 

управляється НЕФКО. 

 

середнім підприємствам) для 

державних та приватних 

проектів. 

 

енергетики 
(science-
community.org) 
 

 

19 

Міжнародний 

фестиваль 

документальн

ого кіно про 

права людини 

Креативні документальні фільми 

різного хронометражу, створені не 

раніше ніж 2020 року. Це фільми, які 

відкривають несподіваний погляд на 

сучасний світ, аналізують його, 

роблять важливий внесок у дискусію 

про людську гідність, свободу та 

рівність. 

1 грудня 2021 

р. 

Для кого – особи, що 

подають креативні 

документальні фільми, зі 

свіжим поглядом на світ, які 

аналізують його, роблять 

внесок у дискусію про 

людську гідність, свободу та 

рівність. 

https://docudays.u

a/submit-your-

film/?fbclid=IwA

R1eVvqyOtMT7o

0gkHMP45LjHM

UDRjtqew1d8QJ

wkFTgbIiBBRpa

FGN57f4 

 

 

Гранти від 

Інвестиційної 

платформи 

сусідства ЄС і 

фонду E5P 

для підтримки 

енергоефекти

вності 

громадських 

будівель 

Європейський інвестиційний банк 

(ЄІБ), багатосторонній донорський 

фонд E5P і Міністерство розвитку 

громад та територій України підписали 

нові угоди для подальшої 

підтримки впровадження проєкту 

«Енергоефективність громадських 

будівель в Україні». Угоди про 

співпрацю передбачають грант у 

розмірі 4 млн євро від фонду 

Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля (E5P), 

що охоплюватиме технічну допомогу 

та інвестиційні гранти, а також грант 

технічної допомоги на суму у 4 млн 

євро від Інвестиційної платформи 

сусідства ЄС (NIP). Ще одна угода 

щодо інвестиційного гранту у розмірі 1 

млн євро від NIP буде підписана 

3 грудня 2021 

р. 

ЦОВ, місцеві державні 

адміністрації, ОМС, 

державні та комунальні 

підприємства (окрім 

приватних) з усіх регіонів. 

https://eeas.europ

a.eu/delegations/u

kraine/100639/no

de/100639_en?fb

clid=IwAR1nuQ

Qd1scILR0A6yd

SZHypvvQg5irev

-

o6kj1LnakFzB8

MupDRkLcA7dY 

 

Грант технічної 

допомоги у 

розмірі 5 млн 

євро від 

Інвестиційної 

платформи 

сусідства ЄС 

(NIP), а також 

грант у розмірі 4 

млн євро від 

багатосторонньо

го донорського 

фонду E5P 

допоможуть 

поліпшити 

енергоефективні

сть громадських 

будівель в 

Україні. 

https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://www.science-community.org/ru/node/210647
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://docudays.ua/submit-your-film/?fbclid=IwAR1eVvqyOtMT7o0gkHMP45LjHMUDRjtqew1d8QJwkFTgbIiBBRpaFGN57f4
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/100639/node/100639_en?fbclid=IwAR1nuQQd1scILR0A6ydSZHypvvQg5irev-o6kj1LnakFzB8MupDRkLcA7dY


найближчим часом. Ці гранти 

сприятимуть належній підготовці та 

імплементації наданої раніше 

кредитної угоди у розмірі 300 млн євро 

від ЄІБ, що має на меті підвищення 

енергоефективності 1000 громадських 

будівель, зокрема лікарень, шкіл, 

культурних центрів і дитячих садків. 

Кредит надасть можливість зробити 

капітальний ремонт будівель, зокрема 

встановити сучасне обладнання, 

модернізувати системи опалення, 

вентиляції та освітлення, оновити 

зовнішні поверхні тощо. Це дасть 

змогу зменшити витрати міст на 

енергопостачання у майбутньому та 

поліпшити якість громадських послуг.  

Гранти 

доповнять 

наданий 

раніше кредит у 

розмірі 300 млн 

євро від ЄІБ(link 

is external). 

 

 

Другий етап 

конкурсу в 

рамках 

проекту 

"Енергоефект

ивні школи: 

нова 

генерація" 

Головною метою конкурсу проектних 

пропозицій є формування 

компетентностей майбутнього 

покоління  щодо: 

-       генерування, трансформації і 

споживання енергії; 

-       використання відновлювальних і 

альтернативних джерел енергії з метою 

декарбонізації і збереження довкілля; 

-       раціонального та економного 

ставлення до енергоресурсів; 

-       шляхів поліпшення параметрів 

мікроклімату у класах, кабінетах і 

приміщеннях закладів освіти. 

 

10 грудня 2021 

року. 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

https://gurt.org.ua
/news/grants/7263
1/ 

 

Максимальна 

величина 

грантової 

допомоги для 

впровадження 

проектної 

пропозиції у 

ЗЗСО за першою 

номінацією 

становитиме 

до 150 тис. грн. 

Для переможців 

за другою 

номінацією 

передбачені  гра

нти до 30 

тис. грн. 

https://www.eib.org/en/press/all/2020-261-ukraine-to-increase-energy-efficiency-of-public-buildings-with-eur300-million-loan-from-eib#:~:text=Ukraine%20will%20increase%20the%20energy,expected%20to%20complement%20the%20loan.
https://www.eib.org/en/press/all/2020-261-ukraine-to-increase-energy-efficiency-of-public-buildings-with-eur300-million-loan-from-eib#:~:text=Ukraine%20will%20increase%20the%20energy,expected%20to%20complement%20the%20loan.
https://www.eib.org/en/press/all/2020-261-ukraine-to-increase-energy-efficiency-of-public-buildings-with-eur300-million-loan-from-eib#:~:text=Ukraine%20will%20increase%20the%20energy,expected%20to%20complement%20the%20loan.
https://www.eib.org/en/press/all/2020-261-ukraine-to-increase-energy-efficiency-of-public-buildings-with-eur300-million-loan-from-eib#:~:text=Ukraine%20will%20increase%20the%20energy,expected%20to%20complement%20the%20loan.
https://gurt.org.ua/news/grants/72631/
https://gurt.org.ua/news/grants/72631/
https://gurt.org.ua/news/grants/72631/


ATLAS: 

Стипендії для 

кандидатів 

наук на 

проведення 

досліджень у 

Франції 

Це можливість пройти стажування у 

сфері суспільних та гуманітарних наук 

у Франції. У вас буде стипендія на два-

три місяці, протягом яких ви зможете 

проводити польові дослідження, 

працювати у бібліотеках та архівах.  

Стажування пройде у період з березня 

по липень або з вересня по грудень 

2022 року. 

Стипендією опікується уряд Франції. 

Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України.  

10 грудня 2021 

р. 

Кандидати наук, які 

працюють у галузі 

суспільних та гуманітарних 

наук: антропологія, 

літературознавство, історія, 

географія, соціологія, 

археологія та інші 

https://houseofeur
ope.org.ua/opport
unity/261 

 

Стипендію 

розміром 3 204 

євро на два 

місяці або 4 704 

євро на три 

місяці.  

Допомогу Camp

us France в 

отриманні 

соціального 

страхування.  

 

Стипендія від 

Leaders Fund 

для 

соціальних 

підприємців 

та 

громадських 

активістів 

 

 

 

Leaders Fund оголошує набір 

стипендіатів на фінансову та 

менторську підтримку протягом 6 

місяців.  

Фонд Лідерів - некомерційний фонд-

спільнота фінансової та менторської 

підтримки активних людей, що 

впроваджують зміни у своїх громадах 

за допомогою соціальних проєктів.  

Фонд  допомагає лідерам з високим 

потенціалом розвинути свої навички, 

підвищити ефективність свого проєкту 

і масштабувати його по всій Україні. 

 

Дедлайн 

подачі заявок 

четвертої 

хвилі до 20 

грудня 2021 

18:00. 

Актуально для громадського 

сектору та активістів, що 

шукають можливості для 

реалізації своїх ідей та 

проєктів.  

Якщо ви: 

 Віком від 18 до 28 

років; 

 Маєте декілька років 

волонтерського 

досвіду та/або 

проєктного 

менеджменту; 

 Реалізуєте робочий 

проєкт, який 

розв’язує актуальну 

соціальну проблему; 

 Вже досягли певних 

результатів у проєкті 

й можете 

масштабувати 

результати в інших 

містах України. 

 

https://docs.google
.com/document/d/
1NyKR5RNSy5P7bU
7UH9-
Y0siayD_G78XPEPu
NWsriV5I/edit 

 

 

Фонд надає 

стипендію в 

розмірі 10 000 

грн на місяць, а 

також експертну 

допомогу та 

можливості для 

нетворкінгу 

всередині 

спільноти. 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/261
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/261
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/261
https://www.ukraine.campusfrance.org/
https://www.ukraine.campusfrance.org/
https://www.facebook.com/leadersfund/
https://www.fda.org.ua/lfua
https://www.fda.org.ua/lfua
https://bit.ly/Lf_application
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyKR5RNSy5P7bU7UH9-Y0siayD_G78XPEPuNWsriV5I/edit


Fixing the 

Future: 

конкурс 

ініціатив, що 

змінюють світ 

на краще 

 

Це конкурс ініціатив, що пропонують 

рішення для позитивних змін у сферах 

освіти, харчування, охорони здоров‘я, 

клімату, культури, соціального 

сектору, технологій, економіки тощо. 

Ви можете податися з інноваційною 

ідеєю або проєктом, що вже існує.  

 

31 грудня 

2021 р. 

Це конкурс для поодиноких 

агентів змін та організацій, 

що керують ініціативами, що 

мають на меті створити 

краще майбутнє.  

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/186 

 

 

 

Erasmus for 

Young 

Entrepreneurs  

Це програма обміну для підприємців: 

починаючі бізнесмени відвідають 

європейських менторів, успішні 

власники бізнесу — запросять менш 

досвідчених колег з Європи до себе. 

Протягом 1-6 місяців ви будете 

працювати пліч-о-пліч. На вас чекає 

обмін досвідом, дослідження 

іноземного ринку та ділові знайомства 

з професіоналами з інших країн 

Європи. Програма надає фінансову 

підтримку новим підприємцям під час 

обміну, що допоможе покрити витрати 

на проживання в іншій країні. 

31 грудня 

2022 р. 

Починаючі підприємці, що 

поїдуть за обміном; 

досвідчені підприємці, що 

запросять до себе 

починаючих підприємців з 

інших країн Європи 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/74 

 

 

 

Щомісячна 

стипендія на 

проїзд, 

проживання й 

інші витрати 

Програма 

порятунку 

культурної 

спадщини під 

загрозою 

знищення 

Це програма порятунку культурної 

спадщини, що постраждала або може 

постраждати від техногенних 

катастроф, стихійних лих або 

збройних конфліктів. Програма може 

профінансувати евакуацію об’єктів, 

закупівлю матеріалів та обладнання, 

дослідницькі поїздки та інформаційні 

кампанії для підвищення обізнаності 

про об’єкти культурної спадщини під 

загрозою. Ви також можете отримати 

допомогу з проведення тренінгів для 

рятувальників культурної спадщини.  

31 грудня 

2021 р 

Незалежні активісти та 

організації різних типів — 

приватні, неприбуткові, 

урядові 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/115 
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Ця програма організована Фондом 

Принца Клауса. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для українців.  

Стипендії 

Гентського 

університету 

науковцям, 

що 

здобувають 

PhD 

 

 

Це можливість захистити докторську 

дисертацію одразу в двох 

університетах:  українському та 

одному з провідних університетів 

Бельгії — Гентському. Ви розпочнете 

та звершите дослідження у Бельгії, а 

між цим працюватимете над 

дисертацією в Україні. Програма 

покриває дві подорожі до Генту та 

стипендію під час перебування там. 

Для подачі потрібна попередня згода 

від наукових керівників в обох 

країнах. 

  

Дедлайн – 1 

лютого 2022 

р. 

Для кого – українські 

науковці, що відповідають 

умовам.  

https://houseofeur
ope.org.ua/opport
unity/258?fbclid=I
wAR2bpPjkGqtuBrl
qeZpkY28H2fmmy2
7Z0BLgHvjDIYJ5M7
8HcCMOX31UavM 

 

 

Щомісячна 

стипендія 

розміром 2252 

євро, яку ви 

отримуватимете 

під час 

перебування в 

Гентському 

університеті 

 

Ступінь PhD 

Гентського 

університету  

Також у вашого 

наукового 

керівника з 

Гентського 

університету 

буде 8000 євро 

на покриття 

операційних 

витрат, 

пов’язаних з 

дослідженням, і 

подорожей. 

Грантова 

допомога по 

проєктах 

безпеки 

людини 

«Кусаноне» 

 

 

Запропонована Урядом Японії 

програма фінансової допомоги для 

проектів розвитку призначається для 

задоволення різноманітних потреб 

країн, що розвиваються. 

Всі проекти розвитку малого маштабу 

мають право на фінансування за 

28 лютого 

2022 року. 

За програмою Кусаноне 

безвідплатна фінансова 

допомога надається 

неурядовим організаціям, 

лікарням, початковим 

школам, 

науководосліджувальним 

інститутам та іншим 

https://www.ua.e
mb-
japan.go.jp/itpr_uk
/ua_oda.html 

 

Кошти програми 

Кусаноне 

надаються після 

дослідження та 

оцінки кожної 

заявки 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/258?fbclid=IwAR2bpPjkGqtuBrlqeZpkY28H2fmmy27Z0BLgHvjDIYJ5M78HcCMOX31UavM
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
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програмою Кусаноне. Однак особлива 

увага буде приділятися у таких сферах: 

- медична допомога; 

- освіта; 

-надання допомоги прошарку 

населення, що терпить нужду; 

-суспільний добробут; 

-навколишнє середовище. 

Кілька прикладів пріоритетних 

проектів: 

-ремонтно-оздоблювальні роботи та 

постачання обладнання початковим 

школам; 

-постачання медичного обладнання 

лікарням;  

-професійне навчання людей з 

інвалідністю. 

Також, особлива увага приділяється 

проектам по залученню жінок до 

суспільно-корисної діяльності. 

неприбутковим організаціям 

з метою надання допомоги 

задля здійснення проектів 

розвитку цих організацій. 

Будь яка некомерційна 

організація може стати 

одержувачем програми 

Кусаноне. Єдина вимога – це 

повинна бути неприбуткова 

організація, що виконує 

основні 

проекти розвитку. 

на щорічній 

проектній 

основі. 

Четвертий 

етап конкурсу 

стартапів 

"Екомрія" 

 

Всеукраїнський конкурс стартапів 

«Екомрія» проєкту ДТЕК 

«Енергоефективні школи: нова 

генерація» – це екологічний захід, що 

проводиться для популяризації та 

підтримки екологічних ініціатив, 

виховання бережливого ставлення до 

природи, формування екологічної 

культури, навчальної діяльності серед 

учнів. 

Терміни 

проведення 

четвертого 

етапу: 

01.10.2021 – 

31.05.2022 рр. 

Все населення України. https://www.prosti
r.ua/?grants=rozpo
chato-chetvertyj-
etap-konkursu-
startapiv-ekomriya 

 

Переможці 

отримують 

гранти у 

негрошовому 

вигляді. Сума 

допомоги може 

становити до 

15000 грн. 

Будуть оплачені 

матеріали, 

обладнання, 

роботи, 

перевезення, 

друк екологічної 

продукції тощо, 

необхідні для 

https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-ekomriya
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-ekomriya
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-ekomriya
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-ekomriya
https://www.prostir.ua/?grants=rozpochato-chetvertyj-etap-konkursu-startapiv-ekomriya


впровадження 

екодії. 

Програма 

Фонду 

розвитку 

українських 

ЗМІ. 

Посольство Сполучених Штатів 

Америки запрошує незалежні засоби 

масової інформації (друковані, радіо, 

телевізійні та електронні) подавати 

заявки на конкурс Фонду розвитку 

українських ЗМІ.  

Програма “Фонд розвитку українських 

ЗМІ” адмініструється Відділом преси, 

освіти та культури Посольства США в 

Україні. Кошти фонду спрямовані на 

підтримку вільних і незалежних ЗМІ в 

Україні та допомогу українським 

журналістам, медіаорганізація і 

недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов’язаними 

з медіа. 

Конкурс 

проходить на 

постійній 

основі і не має 

кінцевого 

терміну. 

Фонд розвитку українських 

ЗМІ приймає заявки від 

незалежних українських ЗМІ 

– друкованих, теле-, радіо- та 

Інтернет-ресурсів. Партійні 

та державні ЗМІ під 

фінансування не підпадають. 

Програма також надає 

індивідуальні гранти 

журналістам та 

представникам українських 

медіа. Недержавні 

організації можуть 

претендувати на отримання 

фінансування, якщо їхні 

проекти безпосередньо 

сприяють розвиткові 

українських медіа. 

https://ua.usembas
sy.gov/uk/educatio
n-culture-
uk/media-
development-fund-
uk/ 

 

Максимальна 

сума 

фінансування 

становить 50 000 

дол. США, однак 

середній розмір 

грантів 

становить 15 000 

– 25 000. 

Фонд 

сприяння 

демократії 

Посольства 

США в 

Україні 

Фонд сприяння демокра-

тії координується Відділом преси, 

освіти та культури Посольства США. 

Він здійснює фінансову підтримку 

проектів, які сприяють розвиткові 

громадянського суспільства та 

підвищують громадську активність в 

Україні.  Програма виділяє грантові 

кошти на реалізацію оригінальних і 

розрахованих на перспективу проектів 

Програма 

Фонду 

сприяння 

демократії не 

передбачає 

кінцевого 

терміну подачі 

заявок.  Проек

тні пропозиції 

приймаються 

протягом 

усього року на 

постійній 

основі. 

Українські громадські 

організації можуть подавати 

пропозиції на фінансування 

проектів у межах 50 000 

доларів США. 

https://ua.usembas
sy.gov/uk/educatio
n-culture-
uk/democracy-
grants-uk/ 

 

Середній розмір 

більшості 

грантів 

становить 

приблизно 25 

000 доларів 

США.  
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Серія малих 

проектів від 

Швейцарської 

агенції 

розвитку та 

співробітницт

ва (SDC) 

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. 

Запропоновані проекти повинні 

залучати місцеві ініціативи і 

розглядати потреби громади на умовах 

залученості (партисипативності), а 

також вивчення і просування нових 

ідей і підходів у відповідний регіон. 

 

Діє на 

постійній 

основі. 

Заявники повинні бути 

зареєстрованими 

українськими неурядовими 

організаціями з адекватною 

організаційною структурою і 

належним фінансовим 

досвідом. У виняткових 

випадках комерційні, урядові 

або міжнародні організації 

можуть також розглядатися. 

https://region.kna
me.edu.ua/index.p
hp/uk/granti/161-
shvejtsarske-byuro-
spivrobitnitstva-v-
ukrajini-
predstavlyae-
shvejtsarsku-
agentsiyu-rozvitku-
ta-spivrobitnitstva-
sdc-i-upravlyae-
serieyu-malikh-
proektiv-yaki-v-
pershu-chergu-
orientovani-na-
gromadski-
organizatsiji 

 

Від 100 000 – 600 

000 грн. 

Український 

фонд 

стартапів 

Український фонд стартапів (УФС) – 

це загальнодержавна інвестиційна 

програма, яка надає фінансування 

українським підприємцям. Це 

державний фонд, започаткований за 

ініціативою Кабінету Міністрів 

України. Місія – підтримувати 

інноваційні проекти та допомагати 

українським підприємцям створювати 

успішні глобальні компанії. 

Заявки 

приймаються 

на постійній 

основі 

Для компаній, які є 

 українськими 

 комерційно 

орієнтовними 

 на ранній стадії 

розвитку (pre-seed and 

seed) 

 технологічними, з 

перспективними та 

інноваційними 

ідеями, 

 мають потенціал 

глобального 

комерційного успіху 

 

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

 

Розмір гранту 

може становити 

від $25 000 до 

$75 000 
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