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Конкурсний відбір регіональних громадських 
організацій для оцінки підзвітності міст

Трансперенсі Інтернешнл Україна оголошує конкурсний відбір регіональних

громадських організацій для оцінки підзвітності міст в рамках проекту

«Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої

влади для забезпечення підзвітності та належного врядування», який

реалізується за фінансової підтримки представництва Європейського Союзу

в Україні.

Відібрані громадські організації долучаться до незалежної оцінки підзвітності

міських рад, що дозволить укласти Рейтинг підзвітності 50 міст України.

Вимірювання підзвітності буде проводитися за методологією, розробленою

командою програми «Transparent cities/Прозорі міста» спільно з командами

організацій громадянського суспільства «Платформа Громадський Контроль»

та «Центр громадського моніторингу та досліджень».

Детальна інформація: http://surl.li/abafi

 Учасники: організації громадянського 

суспільства з м. Суми, м. Конотоп та м. Шостка

 Дедлайн: 15 серпня 2021 р.

http://surl.li/abafi


Конкурс міні-грантів «Підтримка антикорупційних

розслідувань на регіональному та місцевому рівнях»

Громадська організація «Чернігівський Центр Прав Людини» реалізує

ініціативу, направлену на підвищення рівня участі органів

громадянського суспільства у реалізації антикорупційної реформи на

місцевому рівні в північній частині України: Чернігівській, Сумській та

Харківській областях.

Протягом 2021 – 2022 років проект має на меті досягнути три головні

цілі:

• Посилити спроможність ОГС протидіяти корупції;

• Підвищити обізнаність громадськості щодо антикорупційної

реформи;

• Посилити громадський контроль за діяльністю місцевої влади.

Діяльність проводиться у тісній співпраці з партнерськими

громадськими організаціями «Чугуївська правозахисна група»,

Харківська область, та «Північна правозахисна група», Сумська

область.

Детальна інформація: http://surl.li/aadgm

 Учасники: організації та медіа Сумської,
Чернігівської та Харківської областей

 Розмір гранту: 60 000 – 100 000 гривень

 Дедлайн: 20 серпня 2021 р.

http://surl.li/aadgm


Конкурс проектів у рамках програми малих 
проектів у 2021-2022 в Україні

Посольство Великої Британії в Україні оголошує конкурс проектів на

підтримку прав людини, розширення участі в демократичних

процесах, гендерної рівності та поваги до меншин.

Проект буде зосереджено на наступних сферах:

• більша гендерна рівність та інклюзія для всіх членів українського

суспільства, беручи до уваги додаткові виклики, які Covid-19

ставить перед вразливими групами;

• підвищення рівня захисту та підтримки вразливих груп

(включаючи, але не обмежуючись жертвами гендерного

насильства, ЛГБТ +, національних меншин, людей з обмеженими

можливостями (включаючи дітей) та ветеранів) та покращення

соціальної та економічної інтеграції цих груп за рахунок збільшення

доступу до можливостей навчання, економічної діяльності та

прийняття рішень;

• права людини дотримуються на всій території України,

задокументують та протидіють порушенням, підтримують жертв.

Детальна інформація: http://surl.li/aazzh

 Розмір гранту: від 15 000 до 30 000 фунтів
стерлінгів

 Дедлайн: 11 серпня 2021 р.

http://surl.li/aazzh


Конкурс малих грантів DREAMactions 4.0.

Мета DREAMactions 4.0. — підтримка громад в процесі їх

трансформації та розвитку шляхом надання мікрогрантів та

освітнього компоненту.

DREAMactions 4.0:

• орієнтований на – зареєстрованих на території малих та

середніх (50-100 тис.ос.) міст України юридичних осіб (в тому

числі ФОП, КП та ін) та громадських організацій;

• передбачає співпрацю громади з місцевою владою (фіксується

листом-підтримкою) та співфінансування (форми листів –

довільні);

• фокус проектів – мікро-проекти тактичного урбанізму;

• освітній компонент для всіх учасників задля посилення їх

спроможності успішно впровадити проекти.

Детальна інформація: http://dreamactions.info/4

 Учасники: юридичні особи (в тому числі ФОП, 

КП та ін.), недержавні установи та ГО, які 

мають задокументовану підтримку місцевої 

влади (тандем)

 Розмір гранту: 100 000 гривень

 Дедлайн: 24 вересня 2021 р.

http://dreamactions.info/4


«Бюро аналізу політики» оголошує
конкурс міні-грантів!

ГО «Бюро аналізу політики» проводить конкурс міні-грантів для

громадських активістів Краснопільської, Миколаївської ОТГ та

Сумської області. Заявки приймаються до 31 серпня 2021 року.

У рамках реалізації проекту «Підвищення позицій ОГС Сумщини через

адвокатування програм участі молоді у формуванні політики громад»

громадські активісти мають можливість пройти навчання за

шестимодульною системою і взяти участь у конкурсі міні-грантів та

отримати фінансову підтримку від програми МАТRA Посольства

Королівства Нідерландів на реалізацію власних проектів.

Детальна інформація: http://surl.li/aaefx Учасники: громадські організації, громадські
активісти, ініціативні групи громадян, фізичні
особи

 Розмір гранту: 40 000 гривень

 Дедлайн: 31 серпня 2021 р.

http://surl.li/aaefx


IWPR: Конкурс грантів на підтримку

регіональних партнерських ініціатив активістів

і журналістів, спрямованих на підвищення

рівня прозорості та підзвітності влади

Мета грантового конкурсу – сприяти зміцненню системи контролю з

боку громадянського суспільства та медіа; реалізації політики протидії

корупції; покращенню інформування громадськості та громадського

моніторингу й контролю через підтримку проектних ініціатив

регіональних партнерств активістів і журналістів та розбудову їхніх

спроможностей.

Пріоритети проекту: предметом зусиль запропонованих проектів має

бути підвищення рівня підзвітності і прозорості влади, протидія та

запобігання корупції через громадський моніторинг і контроль

використання публічних ресурсів та\або адвокацію відповідних змін

на місцевому рівні. Усі проекти повинні мати сильний компонент

висвітлення діяльності й результатів у ЗМІ та інформування

громадськості шляхом тісної співпраці зі ЗМІ, окремими журналістами,

центрами журналістів-розслідувачів, проведення широких

інформаційних кампаній тощо.

Детальна інформація: http://surl.li/aayzr

 Учасники: регіональні громадські організації
у співпраці зі ЗМІ/журналістами

 Розмір гранту: 10 000 – 15 000 євро

 Дедлайн: 15 вересня 2021 р.

http://surl.li/aayzr


Конкурс «Цифрова інтеграція до ЄС»

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності

громадянського суспільства у впровадженні європейських норм,

підходів та практик регулювання цифрового розвитку в Україні,

на виконання Угоди про асоціацію з ЄС та у рамках інтеграції до

Єдиного цифрового ринку ЄС.

Пріоритет конкурсу – Конкурсні проекти можуть передбачати

інформаційно-просвітницьку та громадську адвокаційну

діяльність, підготовку аналітичних документів та аудіо-

візуальної продукції, організацію діалогів зацікавлених сторін,

проведення публічних дискусій тощо щодо виконання

(оновленого) Доповнення XVII-3 Угоди про асоціацію та інших

пріоритетів інтеграції України до ЄЦР.

Детальна інформація: http://surl.li/abaxd

 Учасники: громадські організації, спілки,
асоціації, товариства та інші об’єднання,
зареєстровані відповідно до українського
законодавства як неприбуткові або благодійні
організації

 Розмір гранту: 100 000 - 750 00 гривень

 Дедлайн: 15 вересня 2021 р.

http://surl.li/abaxd


Конкурс «Сприяння участі України
у Європейському зеленому курсі»

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності

громадянського суспільства у сприянні узгодженню

промислової, енергетичної, транспортної, аграрної та інших

галузевих політик України, розвитку міст та приватних бізнес-

ініціатив з цілями Європейського зеленого курсу.

Пріоритет конкурсу – конкурсні проекти можуть передбачати

інформаційно-просвітницьку та громадську адвокаційну

діяльність, підготовку аналітичних документів, організацію

діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій,

поширення кращих екологічних та кліматичних практик серед

бізнесу, міст / територіальних громад та інших спільнот /

зацікавлених сторін, розвиток крос-секторального публічного

діалогу, спрямованого на зелене зростання, адаптацію до зміни

клімату та його пом’якшення, використання можливостей

співпраці з ЄС для інноваційного розвитку виробництва, торгівлі

та інвестицій.

Детальна інформація: http://surl.li/abaxd

 Учасники: громадські організації, спілки,
асоціації, товариства та інші об’єднання,
зареєстровані відповідно до українського
законодавства як неприбуткові або благодійні
організації

 Розмір гранту: 100 000 - 750 00 гривень

 Дедлайн: 22 вересня 2021 р.

http://surl.li/abaxd


Конкурс «Краудфандінг для медіа»

Мета конкурсу – зміцнення зв’язків ЗМІ з їхніми аудиторіями,

формування навколо медіа сталих спільнот.

Пріоритет конкурсу – дофінансування краудфандінгових

кампаній та кампаній із залучення регулярних внесків

незалежними медіа та виробниками контенту.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dtRyWn

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 01 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3dtRyWn


Конкурс міні-грантів «Європейське 
мережування та співпраця»

Мета конкурсу – розвиток співпраці та партнерства з

європейськими аналітичними центрами, громадськими

мережами, коаліціями, платформами.

Тематичні напрями проєктів:

можуть бути різні тематичні сфери, за умови, що вони

відповідають наявній стратегії діяльності організації та сфері

діяльності проєкту організації, підтриманого МФ «Відродження».

Детальна інформація: https://bit.ly/3dSGJOa

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання, що 

отримали грантову підтримку від 

МФ «Відродження» у 2020-2021 році

 Розмір гранту: 50 000 – 150 000 гривень

 Дедлайн: постійно діючий, найближча дата 

подання заявок – 02 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3dSGJOa


Конкурс «Посилення спроможності системи 
правосуддя та наближення її до сучасних 
європейських стандартів та практик»

Мета конкурсу – залучити широке громадянське суспільство, в тому

числі професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки,

пошуку та реалізації змін в системі правосуддя для посилення її

ефективності, утвердження верховенства права, захисту прав

людини, розширення доступу до правосуддя.

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку,

навчальну та громадську адвокаційну діяльність, підготовку

аналітичних документів, організацію діалогів зацікавлених сторін,

проведення публічних дискусій тощо.

Детальна інформація: https://bit.ly/3houWrm

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: 100 000 – 900 000 гривень

 Дедлайн: 09 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3houWrm


Конкурс проектів «Цифрові права та 
інновації в праві»

Мета конкурсу – надати підтримку організаціям громадянського

суспільства для захисту прав людини в умовах поширення

використання цифрових технологій.

 Лот 1. Цифрові права

 Лот 2. Технологічні інновації в праві

Детальна інформація: https://bit.ly/3dtKlpa

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: 100 000 – 900 000 гривень

 Дедлайн: 15 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3dtKlpa


Всеукраїнський конкурс матеріалів про 
децентралізацію-2021

Реформа децентралізації триває та демонструє свої результати.

Говорити про зміни потрібно, аби мотивувати й підтримувати

згуртованість у країні, розповідати історії успіху та ділитися

досвідом.

На участь у конкурсі претендують матеріали у номінаціях:

 онлайн-публікація;

 стаття в друкованому ЗМІ;

 радіоматеріал;

 відеоматеріал.

Переможці зможуть взяти участь у міжнародному заході за

тематикою розвитку місцевої і регіональної демократії.

Детальна інформація: https://bit.ly/3vp4wf5

 Учасники: представники ЗМІ

 Розмір гранту: 10 000 – 20 000 гривень

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3vp4wf5


Конкурс «Кращі практики місцевого 
самоврядування» 2021 року

Мінрегіон запрошує громади до участі у щорічному конкурсі

«Кращі практики місцевого самоврядування».

Цьогоріч конкурс проходитиме за такими тематичними блоками:

 Згуртованість громади

 Організація системи надання медичних послуг на місцевому

рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я

 Реалізація проєктів стратегічного розвитку

Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону № 118 від

19.05.2021, яким затверджено оновлену форму заявки.

Детальна інформація: https://bit.ly/3wzEplQ

 Учасники: органи місцевого самоврядування 

всіх рівнів

 Нагорода: дипломи, нагорода «Кристал», 

презентації практик, тематичні публікації, 

телевізійні програми, участь у міжнародних 

заходах

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3wzEplQ


Гранти дофінансування, щоб посилити 
стійкість організацій в умовах кризи у 
партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має на меті підтримати розвиток місцевої

філантропії та посилити спроможності організацій налагоджувати

стосунки з місцевими громадами, місцевими органами влади,

приватним сектором. І таким чином посилити свою стійкість під час

викликів та надзвичайних ситуацій, зокрема в умовах пандемії.

Специфічними завданнями цього типу гранту є:

 сприяти розвитку спроможності громад протистояти викликам і

наслідкам пандемії COVID-19;

 підтримувати ініціативи, спрямовані на збір місцевих ресурсів та

розвивати культуру локальної філантропії;

 сприяти зміцненню сталості організацій та встановленню до них

довіри місцевого населення;

 сприяти формуванню локальних платформ взаємодії організацій,

приватного сектору та влади.

Детальна інформація: https://bit.ly/3wAtzMa

 Учасники: українські неприбуткові організації 

громадянського суспільства

 Розмір гранту: 64 000 – 320 000 гривень

 Дедлайн: прийом проєктних пропозицій 

триває постійно, заявки розглядаються 

щомісяця

https://bit.ly/3wAtzMa


Конкурс грантів «Швидка необхідна 
підтримка» у партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має надати доступ до ресурсів організаціям,

які опинилися у загрозливому становищі через COVID-19.

За прогнозами експертів друга хвиля пандемії, яка прийде

восени-взимку, завдасть навіть сильнішого удару, ніж навесні.

Тому важливо уже сьогодні підтримати і посилити спроможності

ОГС, щоб протистояти викликам, спричиненим пандемією.

Детальна інформація: https://bit.ly/3yzTc1L

 Учасники: українські неприбуткові організації 

громадянського суспільства

 Розмір гранту: 64 000 – 480 000 гривень

 Дедлайн: прийом проєктних пропозицій 

триває постійно, заявки розглядаються 

щомісяця

https://bit.ly/3yzTc1L


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.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dmHcGT

 Учасники: організації громадянського 

суспільства

 Дедлайн: постійно діюча 

https://bit.ly/3dmHcGT


Інтелектуальний грант для молодіжних 
центрів та організацій

Молодіжна організація «СТАН» впровадила освітню програму

«Democracy Defenders in UA», щоб допомогти молоді бути активнішою

та мати змогу локально впливати на прийняття політичних та

громадських рішень. Це може допомогти громадам інтенсивніше

розвиватися, підсилити вже діючі проєкти та навчити молодь

відстоювати демократичні цінності.

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, залучення нових цільових груп та просування

демократичних цінностей.

Детальна інформація: https://bit.ly/3aLaui6

 Учасники: молодіжні центри, молодіжні та 

громадські організації, молодіжні ініціативи, 

неформальні об’єднання молоді

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3aLaui6


МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ 
БІЗНЕС



Конкурс «Краудфандінг для соціального 
підприємництва»

Мета конкурсу – зміцнити діючі соціальні підприємства,

популяризувати соціальне підприємництво та створити

позитивну практику залучення соціальними підприємствами

коштів спільноти.

Пріоритети конкурсу – залучення коштів громади для підтримки

створення нових або розширення діючих соціальних

підприємств.

Детальна інформація: https://bit.ly/3tYjyri

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 01 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3tYjyri


Конкурс «Спільне створення через 
партнерську діяльність»

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
оголосила конкурс «Спільне створення через партнерську
діяльність», в рамках якого буде призначено гранти для
підтримки конкурентоспроможності та виходу українських фірм
на міжнародні ринки, заохочення зростання малих та середніх
підприємств (МСП) та стартапів, посилення конкуренції на
внутрішньому ринку та збільшення іноземних та внутрішніх
інвестицій в українські фірми.

Цілі проєкту:
 збільшення інвестицій в українські МСП та стартап-бізнес;
 збільшення продажів для українських фірм на зовнішніх або

внутрішніх ринках;
 сприяння та інкубація підприємців та нових суб'єктів

господарювання в Україні;
 створення постійних робочих місць у цільових секторах, що

підтримуються цією діяльністю;
 збільшення доступу українських фірм до фінансових

можливостей.

Детальна інформація: https://bit.ly/3mj6WIx

 Учасники: неурядові організації, 

бізнес/торгові асоціації, аналітичні центри, 

наукові установи, приватні підприємства

 Розмір гранту: 20 тис – 1 млн доларів США

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3mj6WIx


Гранти для підтримки участі у 
торговельних заходах

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

(КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.»,

приймає грантові заявки на впровадження діяльності,

спрямованої на організацію торгових місій, зокрема на

відвідування та участь у виставках та торговельних шоу.

Програма КЕУ передбачає, що орієнтовні заходи повинні

включати:

 участь груп підприємств у торговій місії за межами України;

 участь груп підприємств з колективним стендом/павільйоном

у виставці/торговому шоу за межами України;

 маркетингові діяльність/заходи, що проводиться в Україні або

за її межами у доповнення до участі у виставці/торговому шоу;

 участь потенційних закордонних партнерів та/або клієнтів у

виставці/торговому шоу в Україні (торгові місії до України).

Детальна інформація: https://bit.ly/3mb3mA6

 Учасники: приватні підприємства або 

організації

 Розмір гранту: орієнтовно 1 250 000 гривень

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3mb3mA6


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.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rEZeZY

 Учасники: компанії плодоовочевого сектору

 Бюджет грантового конкурсу: 5,1 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2021 р.

https://bit.ly/3rEZeZY


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 макрофінансових установ у забезпеченні

фінансування для місцевих мікропідприємств;

 надання адресної фінансової та технічної допомоги

пріоритетним виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій

галузі.

Детальна інформація: https://bit.ly/31wrIuq

 Учасники: малі та середні підприємства

 Бюджет грантового конкурсу: 63 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2021 р.

https://bit.ly/31wrIuq


Український фонд стартапів

Український фонд стартапів (УФС) – це державний фонд,

започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України.

Український фонд стартапів (УФС) підтримує інноваційні проєкти

та допомагає найталановитішим українським підприємцям

створювати успішні глобальні компанії.

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям на

початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seedтаseed).

Фінансуються перспективні та інноваційні ідеї технологічних

стартапів, які демонструють високий потенціал глобального

комерційного успіху.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m6hgTQ

 Учасники: українські компанії на початкових 

стадіях їхнього розвитку

 Розмір гранту: 25 000 – 75 000 доларів США

 Дедлайн: протягом 2021 р.

https://bit.ly/3m6hgTQ


Програма «Жінки у бізнесі»

Програма «Жінки у бізнесі» допомагає малим та середнім

підприємствам під керівництвом жінок в 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.

Зокрема, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу

підтримку для надання можливості жінкам-підприємцям ділитися

досвідом та навчатися один в одного.

Мета: сприяння жіночому підприємництву та доступу до

фінансування і, вцілому, участі жінок у бізнесі шляхом

полегшення доступу до фінансування та надання консультацій

для МСП під керівництвом жінок.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rEZeZY

 Учасники: малі та середні підприємства під 

керівництвом жінок

 Бюджет грантового конкурсу: 5 млн євро

 Дедлайн: до грудня 2022 р.

https://bit.ly/3rEZeZY


Ініціатива «Vtrade Фрукти і Ягоди»

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

(КЕУ) та Асоціація «Ягідництво України» оголошують про старт

нової ініціативи «Vtrade Фрукти і Ягоди», яка спрямована на

мінімізацію впливу COVID-19 на плодоовочевий сектор України.

Ініціатива спрямована на підтримку виробників та переробників

за допомогою чотирьох компонентів діяльності. Повідомляється,

що компанії, які спеціалізуються на вирощуванні та переробці

ягід, кісточкових фруктів, а також яблук та груш, можуть

приєднатися до ініціативи, заповнивши вступну анкету.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dku59k Учасники: компанії плодоовочевого сектору

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3dku59k


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

досвідченими підприємцями, з якими вони співпрацюють

протягом періоду від 1 до 6 місяців. Участь у програмі відкриє

доступ до нових ринків та співпраці з діловими партнерами за

кордоном.

Програма відкрита для підприємців, що мають постійне місце

проживання в одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а

також з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, колишньої

Югославської Республіки Македонія, Ісландії, Чорногорії,

Молдови, Сербії, Туреччини та України.

Детальна інформація: https://bit.ly/3rCzcGZ

 Учасники: нові та досвідчені підприємці

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/3rCzcGZ


COVID-19 Бізнес-клініки

COVID-19 Бізнес-клініки – ініціатива в межах проєкту «EU4Business:

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно

фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і

реалізується GIZ.

Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських

малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання

експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного

зростання.

Бізнес-клініки працюють на базі Центрів інформаційної підтримки

бізнесу (ЦІПБ), створених в рамках EU4Business, і надають

підприємцям ряд переважно безкоштовних онлайн-послуг, таких як:

 короткі індивідуальні та групові консультації;

 вебінари, тренінги та форуми;

 ваучери на глибинні бізнес-консультації.

Детальна інформація: https://bit.ly/3unnemv

 Учасники: представники малих і середніх 

підприємств з різних галузей

https://bit.ly/3unnemv


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, термо-

модернізація, заміна системи опалення, ІТП, енергоаудит тощо).

Детальна інформація: https://bit.ly/31vTZkW

 Учасники: громадські будівлі (лікарні, школи 

та вищі навчальні заклади, державні установи, 

дитсадки, сиротинці, аптеки, центри 

зайнятості, бібліотеки)

 Розмір гранту: 5,5 млн доларів США

 Дедлайн: вересень 2021 р.

https://bit.ly/31vTZkW


Фонд Енергоефективності України

Місія Фонду – підняти Україну до європейського рівня

енергетичної ефективності шляхом зменшення рівня

енергоспоживання та викидів СО2 у житловому секторі, та як

наслідок – зменшення негативного впливу на екологію та

пом’якшення наслідків зміни клімату.

Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням

співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для

впровадження енергоефективних заходів шляхом надання

грантів та запровадження комплексних технічних рішень з

врахуванням кращих європейських практик з термомодернізації

будівель.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ft9UIN

 Учасники: об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ)

 Дедлайн: 31 грудня 2023 р.

https://bit.ly/3ft9UIN


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 проєктів у сферах енергоефективності,

відновлюваних джерел енергії, виробництва енергії з відходів та

створення інтелектуальних енергетичних систем.

Детальна інформація: https://bit.ly/39rchb9

 Учасники: органи місцевого самоврядування, 

лікарні, школи, дитсадки, бізнес (МСП)

 Розмір гранту: 150 000 євро

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/39rchb9


Грантові та кредитні програми: 
«Енергозбереження», «Чисте виробництво»

Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО» пропонує

грантові та кредитні програми, направлені на підтримку

екологічно та економічно ефективних проєктів.

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.

Детальна інформація: https://bit.ly/2OcGIL4

 Учасники: муніципалітети, фінансово 

спроможні громади

 Розмір гранту: 100 000 – 500 000 євро

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/2OcGIL4


НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ



Гранти на дослідження в Історичних 
архівах ЄС

Це можливість попрацювати з матеріалами Історичних архівів ЄС

(HAEU) для українських науковців, що цікавляться питаннями

євроінтеграції. Ви отримаєте 5 000 євро на дослідження з права,

історії, політології, економіки, соціології або будь-якої іншої

гуманітарної чи соціальної дисципліни.

Залежно від карантинних обмежень, ви працюватимете

безпосередньо в архіві у Флоренції або користуватиметеся

оцифрованими матеріалами. За результатами дослідження потрібно

буде підготувати наукову публікацію.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dnBoxS

 Учасники: українські науковці

 Розмір гранту: 5 000 євро

 Дедлайн: 31 жовтня 2021 року

https://bit.ly/3dnBoxS


Гранти для досліджень від
National Geographic

National Geographic оголосив про відкриття грантової програми

«Молоді дослідники» (Young Explorers Grants), яка має на меті

підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект 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.

Детальна інформація: https://bit.ly/2PoKOjN

 Учасники: археологи, антропологи, 

астрономи, екологи, геологи, біологи, 

фотографи

 Розмір гранту: 2 000 – 5 000 доларів США

 Дедлайн: постійно діюча

https://bit.ly/2PoKOjN


КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ



Конкурс «Культура. Спільнота»

Мета конкурсу – надати додаткову підтримку ініціативам та проектам

у сфері культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом

краудфандінгу.

Пріоритет конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які

залучають кошти громади та мають соціальний вплив.

Детальна інформація: https://bit.ly/2QDaMk1

 Учасники: громадські організації, спілки, 

асоціації, товариства та інші об’єднання

 Розмір гранту: до 200 000 гривень

 Дедлайн: 01 вересня 2021 р.

https://bit.ly/2QDaMk1


Конкурс для композиторів імені Маурісіо
Кагеля

Це конкурс фортепіанних композицій, написаних для дітей і

молоді. Організатори шукають сучасні твори, що зацікавлять

юних піаністів, будуть доступними для розучування і при цьому

не втрачатимуть художньої цінності.

Детальна інформація: https://bit.ly/3juUqGa

 Учасники: композитори, що народилися після 

3 вересня 1981 року

 Розмір гранту: 3 000 – 6 000 євро

 Дедлайн: 03 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3juUqGa


Грант на міжнародні копродукції

Це грант на проекти у сфері театру, музики, танцю і перформативних

мистецтв, створені у співпраці українських та німецьких митців. Ви

можете отримати до 25 000 євро на ідею, яку мрієте втілити, але не

можете профінансувати виключно власними силами. Готовий проект

потрібно продемонструвати в Україні й, якщо вийде, в Німеччині.

Роботу над проектом потрібно задокументувати на фото і відео для

сайту Goethe-Institut.

Детальна інформація: https://bit.ly/3qFcVsY

 Учасники: тандеми українських та німецьких 

професійних митців

 Розмір гранту: 10 000 – 25 000 євро на 

втілення проєкту; до 1 000 євро на 

фільмування документального ролика про 

роботу над проєктом

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3qFcVsY


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.

Ця програма організована Фондом Принца Клауса.

Детальна інформація: https://bit.ly/39w1cFX

 Учасники: незалежні активісти та організації 

різних типів – приватних, неприбуткових, 

урядових

 Дедлайн: 31 грудня 2021 р.

https://bit.ly/39w1cFX


ОСВІТА ТА СТАЖУВАННЯ



Фінанси креативу — навчальна програма

Навчальна програма «Фінанси креативу» прагне підвищити компетентності фінансового

управління бізнесом / організацією представників креативних індустрій.

Чого можна навчитися?

Модуль 1. «Вступ до фінансів». Особисті фінанси та фінанси вашого бізнесу, фінанси на різних

стадіях розвитку справи, принципи організації бізнесу та фінанси, активи бізнесу, ключові

фінансові звіти.

Модуль 2. «Фінанси продукту». Собівартість продукту, вартість робочого часу, бюджетування,

маржинальність, висновки для фінансової політики.

Модуль 3. «Доходи». Структура доходів, валовий прибуток, аналіз продуктового або проектного

портфоліо, аналіз маржинальності, знижки та акції, висновки для фінансової політики.

Модуль 4. «Витрати». Структура витрат, управління витратами, амортизація, облік залишків,

висновки для фінансової політики.

Модуль 5. «Фінансовий аналіз». Показники ефективності бізнесу, точка беззбитковості,

фінансова модель, бюджетування та процес, управлінський та бухгалтерський облік, управління

ліквідністю.

Модуль 6. «Фінансування бізнесу». Залучення фінансування для розвитку бізнесу, аналіз

доцільності у фінансуванні, організаційний дизайн та організаційно-правові форми, бізнес як

актив.

Ви можете подаватися на програму, якщо:

є представником бізнесу креативних індустрій зі сталою командою 3+ людини (як найманими

працівниками, так і залученими через договори ЦПХ / ФОП, повна або неповна занятість);

є членом організації громадянського суспільства, які працюють у сфері креативних індустрій і

своєю роботою генерують грошові потоки;

є працівником установи культури, що вже монетизує або планують монетизувати свою

діяльність шляхом створення та надання додаткових продуктів та послуг.

Детальна інформація: https://info.ppv.net.ua/finance-for-creatives/

 Дедлайн: 26 серпня 2021 р.

 Участь безкоштовна

https://info.ppv.net.ua/finance-for-creatives/


СторіМейкер запрошує вчителів стати 
тренерами з громадянської журналістики

Метою цього проекту є широке залучення середніх навчальних

закладів в громадсько-медійне життя, популяризація громадянської

журналістики, виховання в учнів медіаграмотності, а також створення

міцної мережі професійних контактів між вчителями.

Школа тренерів СторіМейкер релевантна в межах нових освітніх

реформ, а також дасть змогу вчителям впровадити в навчальний

процес 3 із 10 ключових компетентностей:

· Інформаційно-цифрову компетентність

· Соціальну та громадянську компетентності

· Уміння вчитися впродовж життя

Детальна інформація: https://info.ppv.net.ua/finance-for-creatives/

 Учасники: вчителі середніх та старших класів

 Участь безкоштовна

 Дедлайн: 20 серпня 2021 р.

https://info.ppv.net.ua/finance-for-creatives/


Конкурс для громад зі створення осередків 
ІТ-освіти

Вінницька ІТ-Академія оголосила конкурс для територіальних громад

зі створення осередків ІТ-освіти із гарантованим працевлаштуванням

– Громада успіху.

Мета конкурсу – створити для дітей та молоді сіл, селищ, містечок,

міст можливості якісної ІТ-освіти із гарантованим працевлаштуванням;

допомогти розвинути громади у сфері інформаційних технологій і

допомогти молоді отримати роботу в ІТ-сфері, залишаючись в своїх

громадах.

Детальна інформація: https://bit.ly/3jvSjSx Учасники: діти та молодь сіл/селищ, 

міст/містечок

 Дедлайн: 31 серпня 2021 р.

https://bit.ly/3jvSjSx


Програма співпраці зі Шведським інститутом

Відкрита подача заявок в рамках програми Шведського інституту «Academic

collaboration in the Baltic Sea region». Програма спрямована на посилення

макрорегіонального обміну досвідом та спільну розробку практик, методології

та спроможності до інтернаціоналізації в рамках вищої освіти та досліджень.

Основний заявник повинен представляти шведський університет, але заявка

готується у партнерстві.

Шведський інститут (SI) пропонує фінансування шведським університетам

для проєктів спільно з їхніми партнерами у Вірменії, Азербайджані, Білорусі,

Грузії, Молдові та Україні. Також можуть бути залучені університети Естонії,

Латвії, Литви та Польщі. Загальна тематична сфера – посилення

спроможності до інтернаціоналізації в рамках вищої освіти та наукових

досліджень. Цей конкурс відкритий як для нових, так і для встановлених

партнерств.

Ви отримаєте до 1 000 000 шведських крон, що покриють організацію

конференцій і воркшопів, стажування, навчальні візити, заробітні плати,

візові витрати та багато іншого.

Детальна інформація: https://bit.ly/3dqSpY0

 Учасники: основний заявник повинен 

представляти шведський університет, але 

заявка готується у партнерстві

 Розмір гранту: до 1 000 000 шведських крон

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3dqSpY0


Стипендії DAAD на післядипломне 
навчання в Німеччині: архітектура

Це шанс продовжити освіту за архітектурною спеціальністю в

німецькому університеті. Ви можете вступити до магістратури,

аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.

Програма забезпечить щомісячну стипендію розміром 861 євро, кошти

на проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали.

Магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до

24 місяців, додаткові курси – один академічний рік. Ви отримаєте

стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можете пройти раніше.

Детальна інформація: https://bit.ly/3637I56 Учасники: випускники бакалаврату в галузі 

архітектури, дизайну інтер’єру, реставрації 

пам’яток, міського або регіонального 

планування, містобудування, ландшафтної 

архітектури або планування

 Розмір щомісячної стипендії: 861 євро

 Дедлайн: 30 вересня 2021 р.

https://bit.ly/3637I56


Стипендії DAAD на післядипломне 
навчання в Німеччині: сценічне мистецтво

Це шанс продовжити освіту в галузі драми, перфомансу, танцю,

хореографії, мюзиклу, театральної режисури або драматургії в

німецькому університеті. Ви можете вступити до магістратури,

аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.

Програма забезпечить щомісячну стипендію розміром 861 євро, кошти

на проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали.

Магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до

24 місяців, додаткові курси – один академічний рік. Ви отримаєте

стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можете пройти раніше.

Детальна інформація: https://bit.ly/2TfeQsi

 Учасники: випускники бакалаврату в галузі 

сценічних мистецтв

 Розмір щомісячної стипендії: 861 євро

 Дедлайн: 30 жовтня 2021 р.

https://bit.ly/2TfeQsi


Стипендії DAAD на післядипломне навчання 
в Німеччині: образотворче мистецтво, 
дизайн, візуальні комунікації, кіно

Це можливість для випускників бакалаврату в галузі образотворчого

мистецтва, кіно, дизайну та візуальних комунікацій продовжити освіту

в німецькому університеті. Ви можете вступити до магістратури,

аспірантури або пройти додатковий курс без отримання ступеня.

Програма забезпечить щомісячну стипендію розміром 861 євро, кошти

на проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали.

Магістерські та післядипломні програми можуть тривати від 10 до

24 місяців, додаткові курси – один академічний рік. Ви отримаєте

стипендію 1 жовтня 2022 року, а мовні курси можете пройти раніше.

Детальна інформація: https://bit.ly/3hhRxG9

 Учасники: випускники бакалаврату в галузі 

образотворчого мистецтва, кіно, дизайну та 

візуальних комунікацій

 Розмір щомісячної стипендії: 861 євро

 Дедлайн: 30 листопада 2021 р.

https://bit.ly/3hhRxG9


Програма ЄС Еразмус+ на 2021-2027 роки

Європейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми

ЄС Еразмус+ на 2021-2027 роки. Програма буде не лише

міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною.

Для трьох сфер діяльності Програми – освіта та професійний

розвиток, молодь і спорт – основними цілями будуть наступні:

 сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професійного

розвитку;

 сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у

сфері молоді;

 сприяння навчальній мобільності персоналу сфери спорту.

Детальна інформація: https://bit.ly/3xGMTsP
 Учасники: заклади освіти, дослідницькі 

установи, державні органи влади, молодіжні 

організації, державні, приватні та громадські 

організації

 Бюджет програми: 26 млрд євро

 Дедлайн: 2021-2027 рр.

https://bit.ly/3xGMTsP


Програми Fulbright

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США та

адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), дає можливість

навчатися, викладати та проводити дослідження, обмінюватися

ідеями та сприяти пошуку рішень складних глобальних викликів.

Офіс Програми повідомляє про відкриті конкурси на 2022-2023

академічний рік:

 для студентів та випускників ВНЗ;

 для молодих викладачів та дослідників;

 для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців.

Детальна інформація: https://bit.ly/3ucs0To Учасники: студенти, науковці, митці та 

фахівці різного спрямування

 Дедлайн: терміни залежать від обраної 

програми

https://bit.ly/3ucs0To


ПОСТІЙНО ДІЮЧІ 
ПРОГРАМИ



Програма ЄС «Креативна Європа» 
2021-2027

«Креативна Європа» – це рамкова програма Європейського Союзу,

спрямована на підтримку культурного, креативного та

аудіовізуального секторів.

Метою програми є розвиток сектору культурних і креативних

індустрій в країнах Європи та країнах-партнерах, посилення

конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а

також забезпечення промоції й захисту культурного та мовного

розмаїття.

У першому грантовому сезоні нової програми вже оголошено

13 конкурсів.

Детальна інформація: https://bit.ly/3hecD9L

 Учасники: українські організації у секторі 

культури та креативних індустрій

 Бюджет програми: 2,4 млрд євро

https://bit.ly/3hecD9L


Глобальний Фонд для Жінок

Фонд-грантодавець що підтримує жіночі правові групи в усьому світі,

чия діяльність спрямована на поліпшення становища жінок і дівчаток в

області викорінювання насильства над жінками, підвищення доступу до

освіти та забезпечення економічної незалежності.

Пріоритети діяльності:

 розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;

 поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;

 сприяння участі жінок у суспільно політичному житті;

 забезпечення економічної та екологічної справедливості;

 підвищення доступу до освіти;

 розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m8wXdl

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/3m8wXdl


Горизонт 2020

Найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування

науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро.

Пріоритети діяльності:

 передова наука;

 індустріальне лідерство;

 соціальні виклики;

 поширення передового досвіду;

 наука з дітьми і для суспільства;

 Європейський інститут інновацій і технологій (EIT).

Детальна інформація: https://bit.ly/2QPd1Ax
 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/2QPd1Ax


Міжнародний Вишеградський фонд

Допомога громадським організаціям, органам місцевого

самоврядування, школам та університетам у втіленні проєктів, що

покращують рівень життя громад.

Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської групи

та їх спільного представництва в третіх країнах.

Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності,

пов'язаної із заохоченням та розвитку:

 культурного співробітництва;

 наукового, дослідницького обміну та співробітництва в галузі

освіти;

 молодіжного обміну;

 транскордонного співробітництва;

 туризму.

Детальна інформація: https://bit.ly/3m6I2eQ

 Учасники: ГО, НУО, місцеві органи влади, 

університети, приватні компанії

 Розмір гранту: від 6 000 євро

https://bit.ly/3m6I2eQ


Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО)

Корпорація надає фінансову підтримку різним екологічно важливим

проєктам, головним чином, у країнах Центральної і Східної Європи,

включаючи Росію, Білорусь і Україну. Кліматичний напрямок не має

регіональних обмежень.

Напрями фінансування:

 відновлювальні джерела енергії;

 чисте виробництво;

 енергозбереження;

 очищення стічних вод;

 сільськогосподарське виробництво.

Детальна інформація: https://bit.ly/2OcGIL4

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 25 000 доларів США

https://bit.ly/2OcGIL4


Фонд Конрада Аденауера

Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера в

Україні супроводжує процес політичних та економічних перетворень в

Україні.

З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проєктів. Фонд

підтримує демократичні політичні партії України та їхні молодіжні

організації.

Пріоритети діяльності:

 підтримка демократичного розвитку;

 побудова громадянського суспільства;

 ствердження вільних ЗМІ;

 консолідація демократичних інститутів.

Детальна інформація: https://bit.ly/3wbTUAR

 Учасники: ГО, НУО, місцеві органи влади, 

університети, приватні компанії

 Розмір гранту: від 6 000 євро

https://bit.ly/3wbTUAR


Фонд розвитку українських ЗМІ при 
Посольстві США в Україні

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, незалежно від їхнього статусу. Недержавні

організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо

їхні проєкти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.

Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні

бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані

видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики;

проєкти, які переслідують партійні або політичні інтереси.

Детальна інформація: https://bit.ly/3w8zIjv

 Учасники: незалежні українські ЗМІ

 Розмір гранту: 15 000 - 25 000 доларів США

https://bit.ly/3w8zIjv


Фонд сприяння демократії при
Посольстві США в Україні

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають

статус недержавних та неприбуткових. До таких належать:

громадські організації (асоціації), благодійні фонди й аналітичні

центри.

Тематичні пріоритети Фонду сприяння демократії:

 права людини;

 верховенство права та реформа в галузі права;

 економічні реформи;

 підтримка громадських ініціатив;

 розвиток виборчої системи;

 антикорупційна діяльність та прозорість уряду;

 запобігання торгівлі людьми;

 рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Детальна інформація: https://bit.ly/3cCBykX

 Учасники: неурядові організації, засоби 

масової інформації

 Розмір гранту: до 24 000 доларів США

https://bit.ly/3cCBykX


Департамент 
економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної адміністрації

Відділ інвестиційної діяльності

Тел.: (0542) 78 98 34

E-mail: gue-invest@sm.gov.ua

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2


