
 

Назва 

гранту, 

проєкту, 

конкурсу 

Про програму Термін  

подання 

заявок 

Хто може брати участь Сайт 

донора/програм

и/ проекту 

 

Cума гранту 

Конкурс 

«Культура 

для змін 

2021» 

Фонд "Пам'ять, відповідальність і 

майбутнє" разом з Українським 

культурним фондом вже вдруге 

оголошує конкурс проєктів «Культура 

для змін». Метою спільної програми 

підтримки «Culture for changes» є 

посилення українсько-німецької 

співпраці та спільний пошук 

відповідей на виклики сучасного світу 

через підтримку культурного діалогу 

та створення спільних культурно-

мистецьких продуктів. 

1 лютого 

2021 р. 

Заявником ЛОТ-у може бути 

юридична особа – неприбуткова 

організація, що зареєстрована на 

території України, відповідно до 

чинного законодавства та 

внесена до реєстру 

неприбуткових установ та 

організацій, має відповідний 

досвід діяльності у сфері 

культури та освіти, 

міжнародного обміну або 

молодіжної роботи. 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/155438?fbclid=I

wAR3YLxBke2c

xq_5S4IDUJtxHe

ioQxydUcUR50O

ZdFYFlLQtw8R

C8qfD7Rc0 

 

Мінімальна сума 

гранту (не може 

бути зменшена): 

50 тис. грн  

 

Максимальна 

сума гранту (не 

може бути 

збільшена): 700 

тис. грн 

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. 

04 лютого 

2021 р. 
 https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/142?fbclid=

IwAR3pF-

qJME43J2Uy2YT

_Wgu6zVcEamJ

K554fBo0C1-

z5t9sEH75izcZiQ

iU 

 

Щомісячна 

стипендія 

розміром 2150 

євро 

STARTS in 

MOTION: 

бізнес-

навчання для 

tech-art 

проєктів  

Навчальна програма для проєктів, що 

поєднують мистецтво та технології 

(tech-art). Ви зможете дослідити 

бізнес-складову роботи і 

познайомитися з  міжнародними 

партнерами.  

05 лютого 

2021 р. 

Ця програма для tech-art 

проєктів. Ваші інноваційні 

рішення і прототипи можуть 

бути: 

 у процесі розробки 

 готові до запуску на 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/150?fbclid=

IwAR3h70Zv6Zn

qqeYXsNPC2kuo

eL6QxImY2krcG

 

https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://euprostir.org.ua/opportunities/155438?fbclid=IwAR3YLxBke2cxq_5S4IDUJtxHeioQxydUcUR50OZdFYFlLQtw8RC8qfD7Rc0
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/142?fbclid=IwAR3pF-qJME43J2Uy2YT_Wgu6zVcEamJK554fBo0C1-z5t9sEH75izcZiQiU
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk


 

 

 

 

 

Програма є частиною ініціативи 

Європейської комісії S+T+ARTS, що 

покликана посилювати співпрацю між 

наукою, технологіями та мистецтвом.  

ринок  

 на ринку і готові до 

масштабування 

 

2HW23l6Qb2gKe

ckJz1tfbk 

 

Фінський 

Фонд 

Місцевого 

Співробітниц

тва (LCF) 

 

 

Посольство Фінляндії оголошує 

конкурс проєктів 2021/2022 з 

наступних тем:  

 

-Інноваційні рішення щодо переробки 

відходів у громадах. 

 

-Підвищення обізнаності щодо змін 

клімату або біорізноманіття 

 

-Пом’якшення втрат у галузі навчання 

у зв'язку із пандемією COVIDd-19 

 

14 

лютого, 

2021 р. 

Місцеві (українські) громадські 

організації (ГО). У деяких 

випадках також інші організації 

можуть подавати свої заявки, 

наукові та дослідницькі 

інститути, незалежні ЗМІ та 

заклади культури. 

Зверніть, будь ласка, вашу увагу, 

що державні організації не 

можуть подавати заявки, але 

можуть бути партнерами ГО із 

власним фінансовим внеском 

/або в натуральній формі. 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/157136?fbclid=I

wAR1YHOskMR

7DA6OQuDk1Dp

m5aTaM6u4ARh

ez1TI7IHP-

K0z8_qf9BrOU0

No 

 

Фінансова 

підтримка від 

Посольства для 

проєкту може 

варіюватися у 

межах  50.000 € 

Гранти House 

of Europe на 

персональні/ 

індивідуальні 

проєкти 

 

House of Europe пропонує 

професіоналам зі сфери медицини 

(http://bit.ly/3oW1Oue), медіа 

(http://bit.ly/3bNrN39), соціального 

підприємництва (http://bit.ly/3iwovCY ) 

та роботи з молоддю 

(http://bit.ly/3nPtOhK) взяти участь у 

програмі грантів на індивідуальні 

проєкти. 

Ви можете отримати до 4 000 євро на 

запуск подкасту, створення 

авторського курсу, плату за участь у 

стажуванні або квитки на міжнародну 

конференцію.  

Дедлайн – 

15 лютого 

2021 р. 

• Професіонали зі сфери 

медицини, медіа, соціального 

підприємництва та роботи з 

молоддю, що:  

• хочуть втілити проєкт від свого 

імені — ініціатива не має бути 

пов’язана з поточними робочими 

проєктами;  

• готові взяти на себе повну 

відповідальність за управління 

проєктом — ви не можете 

податися у команді; 

• Заявник повинен мати ФОП з 

відповідними кодами діяльності 

або партнера — організацію, що 

може приймати грантову 

допомогу і візьме на себе 

юридичні зобов'язання 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/108 

 

 

https://www.faceb

ook.com/events/3

90944042001103/ 

 

 

4 000 євро 

https://www.starts.eu/about-2/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/150?fbclid=IwAR3h70Zv6ZnqqeYXsNPC2kuoeL6QxImY2krcG2HW23l6Qb2gKeckJz1tfbk
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://euprostir.org.ua/opportunities/157136?fbclid=IwAR1YHOskMR7DA6OQuDk1Dpm5aTaM6u4ARhez1TI7IHP-K0z8_qf9BrOU0No
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108
https://www.facebook.com/events/390944042001103/
https://www.facebook.com/events/390944042001103/
https://www.facebook.com/events/390944042001103/


i-Portunus: 

гранти 

мобільності 

для 

музикантів 

 

 

 

Програма фінансована ЄС  

i-Portunus надає гранти на професійні 

подорожі до ЄС для музикантів.  

Ви можете поїхати за кордон заради:  

• співпраці з іноземними колегами. 

Наприклад, зустрічі для спільних 

репетицій; 

• резиденції, орієнтованої на створення 

проєкту. Наприклад, результатом 

вашої подорожі стане презентація 

нової композиції; 

• професійного зростання. Наприклад, 

участі у майстеркласі, нетворкінгу чи 

шоукейс-фестивалі.  

• Плануйте одну або декілька 

подорожей, наодинці чи разом з 

колегами у групі до п’яти осіб. 

28 лютого 

2021 р. 

Хто може взяти участь:  

• композитори, музиканти і 

вокалісти старше 18 років, що 

працюють у жанрах джазу, 

класичної та традиційної музики 

та офіційно проживають в 

Україні або інших країнах-

учасницях програми «Креативна 

Європа 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/157566?fbclid=I

wAR26Ee3tII2G

V-

mkZHxAuqyTJ4

CHDIzUBiX9Nz

bw-spF-

MtXMGDAZEr

Wefs 

 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/145?fbclid=

IwAR1zdYcQdJ4

5Wx0T4g1QhhQ

ZxACLmjtYUW

KMU7HCk4fTG

kXad-

1iME9KcYk 

 

 

 До 3 000 євро на 

поїздку до до 39 

країн Європи (та 

навіть Тунісу) 

 

i-Portunus: 

гранти 

мобільності 

для 

перекладачів 

Це гранти на професійні подорожі для 

перекладачів літератури. Ви можете 

поїхати за кордон заради:  

співпраці з іноземними колегами. 

Наприклад, зустрічі з автором, якого 

ви перекладаєте; 

резиденції, орієнтованої на створення 

проєкту. Наприклад, якщо ви 

перекладаєте книгу з французької, ви 

можете відвідати резиденцію у 

Франції для занурення у мовний 

контекст твору;  

професійного зростання. Наприклад, 

участі у майстеркласі, нетворкінгу чи 

28 лютого 

2021 р. 

Це гранти для перекладачів 

літератури, що: 

-повнолітні; 

-офіційно проживають в Україні 

або інших країнах-учасницях 

програми «Креативна Європа». 

https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/146?fbclid=

IwAR3ytWjRYx

HSNV1eK8YpO

TXSXmBE9Xx5

gef69vToxwL_Xt

Pe-0i6XpMqjtY 

 

До 3 000 євро.  

https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://euprostir.org.ua/opportunities/157566?fbclid=IwAR26Ee3tII2GV-mkZHxAuqyTJ4CHDIzUBiX9Nzbw-spF-MtXMGDAZErWefs
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/145?fbclid=IwAR1zdYcQdJ45Wx0T4g1QhhQZxACLmjtYUWKMU7HCk4fTGkXad-1iME9KcYk
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/146?fbclid=IwAR3ytWjRYxHSNV1eK8YpOTXSXmBE9Xx5gef69vToxwL_XtPe-0i6XpMqjtY


шоукейс-фестивалі.   

Стипендії 

польського 

уряду для 

молодих 

вчених 

Це можливість захистити наукову 

роботу з історії, міжнародних 

відносин, політології, журналістики, 

соціології, етнології, 

культурознавства, суспільної 

психології, менеджменту, права або 

суміжних дисциплін в одному з 

польських університетів. 

1 березня 

2021 р. 
 https://houseofeur

ope.org.ua/opport

unity/147?fbclid=

IwAR17jLB-

UTo5XjU_iuefdh

kSGXvQmfDvFd

ubDicywun0rPw

KLZA3G_aEIKI 

 

Щомісячна 

стипендія 

розміром 1 500 

злотих, що 

покриє витрати 

на проживання, 

харчування та 

страховку 

Гранти House 

of Europe на 

проєкти для 

творчої 

молоді 

House of Europe оголошує конкурс 

грантів до 8 000 євро на втілення 

культурних та мистецьких проєктів 

для творчої молоді 16-25 років. 

Інклюзивні театральні постановки, 

кінематографічні табори, урбаністичні 

лабораторії з переосмислення 

публічних просторів та інше – 

вітаються будь-які ініціативи, що 

спонукають творити. 

1 березня 

2021 р. 

Організації, що мають досвід у 

сфері культури і мистецтва; 

офіційно зареєстровані в Україні 

та можуть отримувати грантову 

допомогу. 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/156963?fbclid=I

wAR3xBVYPfHJ

ohrYUuEDeRvsZ

Mjj6s9mjMWQh

0i1mQpoCpqKb9

In7p6jdzWE 

 

Від 6 000 до 8 

000 євро 

Конкурс 

«Краудфанді

нг для медіа» 

Міжнародний фонд «Відродження» 

оголошує конкурс в рамках проєкту 

“EU4USociety” у співпраці з 

Європейським Союзом  “Краудфандінг 

для медіа”. 

МЕТА КОНКУРСУ: 

зміцнення зв’язків ЗМІ з їхніми 

аудиторіями, формування навколо 

медіа сталих спільнот 

 

 

 

25 

березня 

2021 р. 

Учасниками конкурсу є 

громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані 

відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові 

або благодійні організації. 

https://www.irf.ua

/contest/konkurs-

kraudfanding-

dlya-media/ 

 

Одна і та сама 

організація не 

може 

претендувати на 

підтримку у 

загальному 

обсязі більше 

ніж 60 000 євро 

протягом 

реалізації 

проєкту 

«EU4USociety» 

(2020-2023 рр). 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/147?fbclid=IwAR17jLB-UTo5XjU_iuefdhkSGXvQmfDvFdubDicywun0rPwKLZA3G_aEIKI
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://euprostir.org.ua/opportunities/156963?fbclid=IwAR3xBVYPfHJohrYUuEDeRvsZMjj6s9mjMWQh0i1mQpoCpqKb9In7p6jdzWE
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-media/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-media/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-media/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-media/


Максимальна 

сума, яку Фонд 

дофінансовувати

ме у межах цієї 

ініціативи, 

становить 

200000 гривень. 

 

 

EU4USociety: 

конкурс 

«Краудфанді

нг для 

соціального 

підприємницт

ва» 

Мета конкурсу — зміцнити діючі 

соціальні підприємства, 

популяризувати соціальне 

підприємництво та створити 

позитивну практику залучення 

соціальними підприємствами коштів 

спільноти. 

25 

березня 

2021 р. 

Учасниками конкурсу є 

громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані 

відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові 

або благодійні організації. 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/156253?fbclid=I

wAR2gJadIQK_

Xrz9BHJq09qtTZ

r08oSVcFkMND

cwMUxrwAXXu

_USAPGGnrTA 

 

Максимальна 

сума, яку Фонд 

дофінансовувати

ме у межах цієї 

ініціативи, 

становить  

200000 грн. 

 

Одна і та сама 

організація не 

може 

претендувати на 

підтримку у 

загальному 

обсязі більше 

ніж 60 000 євро 

протягом 

реалізації 

проєкту 

«EU4USociety» 

(2020-2023 рр). 

Конкурс 

«Культура. 

Спільнота» 

Міжнародний фонд «Відродження» в 

рамках проєкту “EU4USociety” у 

співпраці з Європейським Союзом 

оголошує конкурс «Культура. 

Спільнота». 

Мета конкурсу – надати додаткову 

25 

березня 

2021 р. 

До участі у конкурсі 

запрошуються громадські 

організації, громадські спілки, 

благодійні фонди, зареєстровані 

у будь-якому регіоні України. 

https://euprostir.o

rg.ua/opportunitie

s/157273?fbclid=I

wAR3pwxffA7qi

Gc9A0ZHJ_zVm

DtwwB0IW3-

Максимальна 

сума, яку Фонд 

дофінансовувати

ме у межах цієї 

ініціативи, 

становить 

https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/156253?fbclid=IwAR2gJadIQK_Xrz9BHJq09qtTZr08oSVcFkMNDcwMUxrwAXXu_USAPGGnrTA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA


підтримку ініціативам та проєктам у 

сфері культури, які здатні залучати 

кошти від громадян шляхом 

краудфандінгу. 

5kWazpHTPe9c

M67PMTcWajO

QA 

 

200000 гривень. 

 

 

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 

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. 

31 

березня 

2021 р. 

За програмою Кусаноне 

безвідплатна фінансова допомога 

надається неурядовим 

організаціям, лікарням, 

початковим школам, 

науководосліджувальним 

інститутам та іншим 

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. 

https://www.ua.e

mb-

japan.go.jp/files/0

00345578.pdf 

 

 

 

https://www.ua.e

mb-

japan.go.jp/itpr_u

k/ua_oda.html 

 

Кошти програми 

Кусаноне 

надаються після 

дослідження та 

оцінки кожної 

заявки 

на щорічній 

проектній 

основі. 

 

 

https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://euprostir.org.ua/opportunities/157273?fbclid=IwAR3pwxffA7qiGc9A0ZHJ_zVmDtwwB0IW3-5kWazpHTPe9cM67PMTcWajOQA
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

