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Конкурс персональних 

проєктів в сфері 

соціального підприємства 

House of Europe із 

залученням ЄС або 

Великої Британії

Грант підходить для короткотривалих проєктів: у вас буде 

максимум п’ять місяців на реалізацію та звіти. 

Спланувати, втілити та відзвітувати за проєкт потрібно у 

період між 1 травня та 1 жовтня 2021 року. Ініціатива не 

має бути пов’язана з поточними робочими проєктами. 

Реципієнт має бути готовим взяти на себе повну 

відповідальність за управління проєктом. Заявник 

повинен мати ФОП з відповідними кодами діяльності або 

партнера-організацію, що може приймати грантову 

допомогу і візьме на себе юридичні зобов’язання. 

Професіонали зі сфери медицини, 

медіа, соціального підприємництва 

та роботи з молоддю

До 4 000 євро 15 лютого 2021 https://houseofeurope.org.ua

Конкурс civic tech 

інновацій Act to Connect 

для пошуку цифрових 

рішень у відповідь на 

виклики пандемії

Конкурс покликаний об’єднати громадськість та 

соціально відповідальний IT-сектор задля створення ІТ-

продуктів, які допоможуть громадянському суспільству 

ефективно реагувати на виклики пандемії. Civic tech 

(громадські технології) – цифрові інструменти, що 

спрощують комунікацію між державою і громадськістю 

та залучають громадян до вирішення актуальних проблем 

місцевого чи національного значення.

Команди, сформовані з громадських 

активістів, представників малого та 

середнього бізнесу, державних та 

комунальних підприємств, органів 

місцевого самоврядування і 

благодійних організацій, неурядових 

організацій, ініціативних груп, 

розробників, інженерів, студентів.

5 млн.грн. 28 лютого 2021 https://gurt.org.ua/news/grants/66021/

Програма «Культурні 

столиці України»

Програма має на меті стимулювання почуття 

приналежності членів територіальних громад до їх 

спільного культурного простору, розвиток культурного 

туризму та підтримку місцевих культурних ініціатив. 

Також конкурсна програма відкриває можливість для 

українських територіальних громад встановлювати 

партнерство з Європейськими культурними столицями та 

у майбутньому претендувати на статус Культурної 

столиці Європи. Цілі програми: залучення членів 

територіальної громади до 

створення/розповсюдження/просування/використання 

культурних продуктів; розширення аудиторії споживачів 

та підвищення конкурентоспроможності місцевих 

культурно-мистецьких ініціатив на національному та 

міжнародному рівнях; налагодження зв'язків між 

місцевою владою та іншими стейкхолдерами у питаннях 

розвитку культури (міжнародними організаціями, 

громадянським суспільством, бізнесом, культурними 

операторами тощо) для подальшої їх інституалізації у 

вигляді сталих партнерств; створення цілісного 

іміджевого образу територіальної громади (через 

розробку брендування, визначення основних культурних 

об'єктів та подій, тощо) як однієї з Культурних столиць 

України.

Усі бажаючі та органи місцевого 

самоврядування
40 млн грн

06.10.2020 ‒ 30.03.2021 

(до 18.00 за київським 

часом)

https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b4

12c163442

Міжнародна  допомога (актуальні конкурси та гранти)

https://houseofeurope.org.ua/
https://gurt.org.ua/news/grants/66021/
https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b412c163442
https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b412c163442
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Конкурс фонду BEARR 

Trust, щодо зменшення 

соціальної ізоляції для 

людей, які живуть в 

складних умовах

BEARR особливо очікує на проєкти: • які працюватимуть 

у партнерстві з іншими локальними організаціями або 

сприятимуть співпраці з ними • які мають інноваційний 

підхід до зменшення соціальної ізоляції • де всі 

безпосередні бенефіціари – це діти та молодь у віці до 25 

років • де всі безпосередні бенефіціари – це люди старше 

65 років • які намагаються надати підтримку іншим 

групам людей, які стикаються з неблагополуччям або 

маргіналізацією через вік, здібності, етнічну 

приналежність, стать чи сексуальність, проживання.

Нові та невеликі громадські 

організації з усієї України
3 000 фунтів стерлінгів 15.02.2021

https://bearr.org/2021/01/14/the-bearr-trust-

small-grants-scheme-2021/

Конкурс грантів «Енергія 

розвитку»

Конкурс спрямований на підтримку соціальних ініціатив 

громад для досягнення сталого розвитку регіонів 

діяльності Групи Нафтогаз. Проєкти мають стосуватися 

однієї зі стратегічних цілей сталого розвитку 2030.

Представники територіальної 

громади
До 100 тис. грн. 20.02.2021

https://www.csr.ugv.com.ua/?fbclid=IwAR3Hdft

UGnMTVMUVd1FO9tiyhQaKVU4W_OfIfZ-

mSKpZX13ya2jA3HkJ-7Q#/project/40

Гранти на проєкти для 

творчої молоді (Програма 

House of Europe)

Грант підтримає ініціативу, що допоможе творчій 

молоді 16–25 років з усіх куточків України поза 

столицею реалізувати себе і захопитися 

мистецтвом.

Оорганізації, що зареєстровані 

як юридичні особи та можуть 

приймати фінансову допомогу.

Від 6 000 до 8 000 євро
01.03.2021 (до 15:00 за 

київським часом)

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

youth-grants

Конкурс на навчання в 

Європейській школі 

Східного партнерства а 

Тбілісі, Грузія

Європейський Союз підтримає до 40 найкращих 

учнів з країн Східного партнерства в отриманні 

диплому Міжнародного бакалаврату з 

європознавства. 

Для школярів віком від 16 до 17 

років, які хочуть поглибити свої 

знання про Європу та Європейський 

Союз.

Стипендія покриває плату 

за навчання, проживання, 

харчування в закладах 

школи, поїздки додому з 

Тбілісі, всі необхідні 

навчальні матеріали та 

ресурси, а також медичну 

страховку.

26.02.2021 http://www.eapeuropeanschool.eu

https://bearr.org/2021/01/14/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2021/
https://bearr.org/2021/01/14/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2021/
https://www.csr.ugv.com.ua/?fbclid=IwAR3HdftUGnMTVMUVd1FO9tiyhQaKVU4W_OfIfZ-mSKpZX13ya2jA3HkJ-7Q#/project/40
https://www.csr.ugv.com.ua/?fbclid=IwAR3HdftUGnMTVMUVd1FO9tiyhQaKVU4W_OfIfZ-mSKpZX13ya2jA3HkJ-7Q#/project/40
https://www.csr.ugv.com.ua/?fbclid=IwAR3HdftUGnMTVMUVd1FO9tiyhQaKVU4W_OfIfZ-mSKpZX13ya2jA3HkJ-7Q#/project/40
https://houseofeurope.org.ua/grant/creative-youth-grants
https://houseofeurope.org.ua/grant/creative-youth-grants
http://www.eapeuropeanschool.eu/
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 Програму малих грантів 

публічної дипломатії на 

2021 рік для підтримки 

проєктів у галузі освіти

Підтримка проєктів у галузі освіти, які охоплюють 

різноманітні питання в рамках поточної освітньої 

реформи в Україні. Пріоритет надаватиметься проєктам, 

які спрямовані на:

• Можливості професійного розвитку викладачів та 

керівного складу загальноосвітніх шкіл,

коледжів, університетів та державних установ, які 

розробляють та впроваджують політику

в галузі освіти.

• Розвиток активної співпраці між навчальними закладами 

та громадськими організаціями,

місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки 

регіонального розвитку.

• Розширення доступу до якісної освіти у державних 

навчальних закладах для учнів та

студентів з особливими потребами.

• Освіту учнів середніх шкіл та студентів вищих 

навчальних закладів у сферах лідерства,

підприємництва, інновацій та громадянської освіти.

Усі проєкти повинні висвітлювати американсько-

українську академічну співпрацю чи просування

українських освітніх цілей шляхом використання 

значущих досліджень, освітніх підходів та

практичного досвіду США. Заохочуються проєкти за 

участі американських освітніх експертів.

Перевага надаватиметься проєктам, в яких партнерські 

відносини між американськими та

Громадські організації, якими керує 

молодь.

За умови наявності 

коштів, організації 

можуть подавати заявки 

на гранти до 40 000 

доларів.

Постійно діюча
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-

uk/current-programs-grants-uk/

Посольство Японії в 

Україні. Програма 

людської безпеки 

«Кусаноне»

Проєкти направлені на: розвиток організацій (будівництво 

/ реконструкція, надання медичного /виробничого 

обладнання, утеплення фасадів, вікон та дахів, 

впровадження енергоощадних технологій та 

альтернативних видів палива).

Неурядовім організації, лікарні, 

початкові школи, науководослідні 

інститути та інші неприбуткові 

організації.

До 70 тис дол. США Щорічно до 20 березня
https://www.ua.emb-

japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf

ПРООН Проєкт 

«Об’єднання 

співвласників будинків 

для впровадження сталих 

енерго-ефективних 

рішень»

Проєкти направлені на: підвищення енергоефективності в 

багатоквартирних будинках (капітальний/поточний 

ремонт покрівлі, утеплення фасаду, благоустрій 

прибудинкової території, ремонт системи 

водопостачання/електромережі/ опалення). Об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 4 млн євро

Постійно діючий до 30 

вересня 2021 року

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ho

me/projects/home-owners-of-Ukraine-for-

sustainable-energy-solutions.html

Міністерство закордонних 

справ торгівлі та розвитку 

Канади у партнерстві з 

Ізраїльським центром 

міжнародного 

співробітництва MASHAV

Проєкти, які направлені на розвиток ринку, розвиток 

трудових ресурсів, доступ до фінансових ринків, 

використання інноваційного фонду.

МСП в аграрній сфері, виробники 

плодоовочевої продукції та 

маркетингового ланцюга

До 19 325 100 канадських 

доларів.
до 31.03.2021 р. https://uhbdp.org/ua/

https://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://uhbdp.org/ua/

