
ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОНКУРСИ ТА ГРАНТОВІ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Назва конкурсу/гранту 

 

 

Коротка інформація 

 

Розмір гранту Дедлайн Для кого 

  

«КОНСОЛІДУЄМОСЯ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ 

УКРАЇНИ» В МЕЖАХ ПРОГРАМИ 

«ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ», 

ЯКА ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ 

 

Посилання:  

https://gurt.org.ua/news/grants/78424/ 

 

Надати підтримку ОГС, які 

впроваджують гуманітарні і 

волонтерські ініціативи, 

інформують суспільство про 

виклики і шляхи допомоги 

громадянам, консолідують 

громадян й громадські 

організації навколо 

волонтерства та 

впроваджують заходи щодо 

протидії дезінформації з 

боку ворога. 

240 000 гривень Постійно 

діючий конкурс 

 ОГС, які надають 

допомогу ВПО в 

гуманітарних та 

волонтерських центрах 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА «ЛЮДИ ДЛЯ 

ЛЮДЕЙ: СВІТ РЯТУЄ УКРАЇНСЬКІ 

ГРОМАДИ» ВІД ІСАР ЄДНАННЯ 

 

Посилання: 

 https://ednannia.ua/181-contests/12363-

grantova-programa-lyudi-dlya-lyudej-svit-

ryatue-ukrajinski-gromadi  

 

Підтримати громади та 

людей на території всієї 

України, спрямувавши 

допомогу туди, де вона 

найбільше необхідна та 

найбільше сприятиме 

підвищенню якості життя 

людей, що постраждали від 

війни або ж запобігатиме 

очікуваному погіршенню 

якості їх життя через війну. 

300 000 гривень Починаючи            

з 1 червня 2022 

року до 

офіційного 

завершення. 

Організації 

громадянського 

суспільства. 

ПРОГРАМА «EU4BUSINESS: 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МСП» ВІД ЄС ТА 

УРЯДУ НІМЕЧЧИНИ 

 

Посилання: 

https://eu4business.org.ua/news/the-eu4business-

sme-competitiveness-and-internationalisation-

programme-will-support-ukrainian-smes/ 

 

Програма планує 

підтримувати МСП через 

бізнесоб’єднання – кластери, 

торгово-промислові палати, 

громадські організації у 

територіальних громадах. 

в межах фінансування На постійній 

основі 

Малі та середні 

підприємства 
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ГРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІД 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Посилання: 

https://houseofeurope.org.ua/grant/international-

mobility-grants 

 

Шанс взяти участь у 

професійних заходах в 

країнах ЄС за рахунок ЄС. 

ЄС профінансує поїздку, що 

сприятиме вашому росту 

малий грант до 2 000 

євро, великий грант: 

до 4 000 євро 

Постійно Для працівників 

культури та креативного 

сектору, освіти, 

медицини, соціального 

підприємництва, медіа 

та роботи з молоддю 

ПРОГРАМА ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ 

ПРОЄКТІВ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ВІД ФОНДУ USF 

 

Посилання:  

https://usf.com.ua/programa-grantovoi-

pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/ 

Програма Фонду покликана 

сприяти створенню та 

розвитку інноваційної 

продукції подвійного 

призначення: технологій, 

процесів чи інші складових, 

що відрізняють таку 

продукцію від існуючих на 

ринку або відповідають 

існуючому попиту одночасно 

як від приватних осіб, так і 

держави 

до 35 000 доларів 

США 

На постійній 

основі 

Суб’єкт господарювання 

або група фізичних осіб, 

які не мають статусу 

суб’єкта 

господарювання (але 

зобов’язуються набути 

такого статусу до 

укладення договору про 

надання гранту), 

діяльність якого 

спрямована на 

розроблення, створення, 

впровадження та 

реалізацію інноваційної 

продукції з подвійним 

призначенням 

ПРОГРАМА КУСАНОНЕ. 

ДОПОМОГА ЯПОНІЇ УКРАЇНІ 

 

Посилання:  

https://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 

 

Надання допомоги для 

здійснення проєктів розвитку 

місцевих громад 

приблизно 90 000 

доларів США по 

курсу в гривні на день 

конвертації               

(10 млн. ієн) 

На постійній 

основі 

Неурядові благодійні та 

громадські організації, 

лікарні, початкові 

школи, благодійні 

організації та інші 

неприбуткові організації 
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УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД 

 

Посилання: 
https://ucf.in.ua/ 

 

Інструмент стратегічної 

підтримки сфери культури 

та мистецтва заради 

розвитку та порозуміння 

в межах фінансування На постійній 

основі 

Залежить від 

конкретного конкурсу та 

грантодавця, але 

зазвичай у сфері 

культури та креативних 

індустрій це: незалежні 

культурні інституції; 

неприбуткові громадські 

організації; благодійні 

фонди; муніципальні та 

державні установи 

(наприклад, бібліотеки, 

будинки культури, 

університети); ФОПи; 

приватні організації — 

ПП та ТОВ 

(допускаються рідко, 

краще про це уточнити у 

грантодавців 

конкретного конкурсу). 

 

 

 

https://ucf.in.ua/

