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Гранти "Море можливостей"
Для кого – зареєстровані українські неурядові організації.
Дедлайн – 31 липня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/2OeutwU  

Програма "Гроші за роботу"
Для кого – непрацевлаштовані особи, які не перебувають на
обліку в Державній службі зайнятості.
Дедлайн – 31 грудня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3oo7Xy0     

Грантова програма на підтримку ініціатив
громадянського суспільства та медіа у сфері
протидії корупції
Для кого – всі зацікавлені.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cebQTA 

Конкурс грантів на боротьбу з домашнім або
гендерним насильством
Для кого – неурядові організації, зокрема благодійні та
громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні
принаймні 3 роки.
Дедлайн – 12 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3d8v50e 

XV Всеукраїнський конкурc шкільних
малюнків "Мої права"
Для кого – молодша група – діти 6-10 років; середня група – діти
11-14 років; старша група – діти 15-18 років.
Дедлайн – 1 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2QoVWND 

Розвиток громадянсько госуспільства   

http://bit.ly/2OeutwU
http://bit.ly/3oo7Xy0
https://bit.ly/3d8v50e


Конкурс на участь в онлайн тренінгу
"Адвокація: від зерен до врожаю"
Для кого – представниці жіночих правозахисних організацій та
жінки-активістки з різних регіонів України.
Дедлайн – 9 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3vRMV02   

Конкурс "Комфортне довкілля: мініпроект з
облаштування громадського простору"
Для кого – учениці та учні 10 і 11 класів українських
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій з будь-якого
населеного пункту.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3m10KVe    

Конкурс наукових робіт на тему "Революції
Гідності"
Для кого – студенти 2-6 курсів та аспірантів вищих навчальних
закладів усіх спеціальностей.
Дедлайн – 16 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39ls6QD 

Культура законності: конкурс проектів
Для кого –  юридичні особи усіх форм власності (включно з
ФОП).
Дедлайн – 30 червня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fied9F 

NATO Public Diplomacy Division's Co-
Sponsorship Grants
Для кого – українські недержавні організації.
Дедлайн – діє на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3dmnlrg 

Розвиток громадянського суспільства   



Конкурс з визначення програм, для
виконання яких надається фінансова
підтримка за рахунок обласного бюджету 
Для кого – інститути громадянського суспільства Черкаської
області.
Дедлайн – 12 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3rv7wnr   

Грантова допомога по проектах людської
безпеки програми "КУСАНОНЕ"
Для кого – неурядові організації, лікарні, школи, науково-
дослідні інститути, інші неприбуткові організації.
Дедлайн – діє на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2QRkMpK    

Конкурс дослідницьких робіт від Фонду
"Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва
Для кого – молоді політичні аналітики/-ині віком від 21 до 34
років, які проживають у всіх регіонах України.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39rVhS6  

"Відповідь громадянського суспільства на
порушення прав людини вразливих груп
населення під час COVID-19 в Україні"
Для кого –  неурядові організації, благодійні організації,
громадські об'єднання, офіційно зареєстровані в Україні 3 роки.
Дедлайн – 12 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3sAcO2n  

Конкурс "Наша громада"
Для кого – активні українські громади з населенням до 70 тис.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3u4kyd6  

Розвиток громадянського суспільства   



Програма медичноїдопомоги жертвам
нацистських переслідувань

Перший етап відбору для участі у
міжнародних змаганнях Warrior Games

Конкурс на фінансування для технологічних
рішень проти наслідків COVID-19
Для кого – компанії або невеликі консорціуми компаній.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3w6fK93 

Гранти на персональні проекти у сфері
медицини
Для кого – лікарі/медсестри екстреної, паліативної, первинної,
вторинної, третинної медичної допомоги; керівники/
співробітники пацієнтських організацій.
Дедлайн – 4 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3m9eTjm 

Охорона здоров'я    

Для кого – колишні в’язні нацистських таборів та тюрем, гетто,  
примусові працівники промисловості та с/г, діти, які були
вивезені разом з батьками, у т.ч. діти народжені у неволі.
Дедлайн – протягом 2020 – 2021 рр.
Більше ТУТ – https://bit.ly/36EAbvV  

Для кого – ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил
України, Національної гвардії України, Національної поліції
України та інші, які були поранені чи травмовані під час
виконання службових обов’язків.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3oo7Xy0     

Для кого – лікарні, лікарі, будь-хто, хто зіткнувся з тяжкими
хворобами.
Дедлайн – діє на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cA7TbR  

Допомога дітям, їхнім батькам та лікарям у
боротьбі з тяжкими хворобами від БО
"КРОНА"

https://bit.ly/36EAbvV
http://bit.ly/3oo7Xy0


Національний конкурс з пошуку
інноваційних рішень за логікою біомімікрії

Стипендії на стажування у Франції

Конкурс в Україні "Моя дисертація за 180
секунд"!
Для кого – франкомовні аспіранти та дослідники.
Дедлайн – 10 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fu9y4V

11 конкурсів з доступу до дослідницьких
лабораторій ЄС у сфері ядерних досліджень
Для кого – ЗВО та науково-дослідні інститути, що
спеціалізуються на ядерних дослідженнях; МСП з інженерним
досвідом в об’єктах ядерної інфраструктури.
Дедлайн – залежно від конкурсу
Більше ТУТ – https://bit.ly/3gbMC7O 

Конкурс спільних українсько-литовських
науково-дослідних проектів на 2022-2023 роки
Для кого – будь-які науково-дослідні групи ЗВО, наукових
установ, підприємств України, та науково-дослідних груп
установ Литовської Республіки.
Дедлайн – 4 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3w4llg9

Наука та інновації  

Для кого – окремі учасники чи команди з базовим рівнем
знання англійської мови та з ідеями, що стосуються проблеми
відходів.
Дедлайн – 16 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2PF4H60 

Цільова аудиторія – українські науковці, які проводять
дослідження у сфері охорони здоров'я або довкілля.
Дедлайн – 10 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3lMvBVB      

https://bit.ly/3gbMC7O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3lMvBVB%3Ffbclid%3DIwAR3hTMNTawu5CqrFpalYypznps8f6HklB6OZBIp0EyH9z6hyjEfPp2Qd11E&h=AT07j3URyoCo7rTTk277KZ5OdswrTlBsVw7sJfqCngWhMXGZ0BFFstHPrpJ_AqO1QmwI1ytgcuria6Pw8DXAOQ6gw_rYMuLemZvYw-CR3vY8ET0PwxLpgZqechwrZPHJVf4&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT3t-bm2qDRkdxp7UtkAP5OBtpu8IUij1zty29rxTfdpMkG7FmsFISOM-GxCzHfaPwBY-qtLnuZTD2muy_WgjGb21ghl5CLKXxLllEUK5gVuqEE-Im4jiARbkKJ-39TDf2OqJdH7motOQzz6w-ZUZGOHsTav5CVIZ82jCAAEesb2Ski5XbPEnzr_O9tT0ceTgJoMOTVmDooe4HTfZFIsMREic1EXKwq9MatK8Ban9A


Премія ЄС для жінок-інноваторок 

Гранти на дослідження в Історичних архівах
ЄС
Для кого – українські науковці, що навчаються в магістратурі,
аспірантурі чи докторантурі або закінчили її не раніше як 10
років тому і зараз працюють в універститеті.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/31sRO1q

Наука та інновації  

Для кого – жінки-засновниці активних інноваційних
підприємств, також дві або більше співзасновниць можуть
разом подати заявку.
Дедлайн – 30 червня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/31xxMmw 



Конкурс "Зберігаймо ресурси вдома!"

Програма ЕНЕРГОДІМ

Фінсько-український трастовий фонд
Для кого – усі зацікавлені в реалізації проектів у пріоритетних
сферах Фонду.
Дедлайн – станом на зараз не визначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3d1sl4o 

Конкурс стартапів“Еко-дія”

Для кого – всі зацікавлені.
Дедлайн – 31 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2JxxKFg  

Екологія та енергозбереження 

Для кого – усі бажаючі, зокрема учні, зареєстровані у програмі
дистанційного навчання та інші громадяни, що цікавляться
питаннями енергоефективності та енергозбереження.
Дедлайн – 15 липня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37oI3Up 

Для кого – ОСББ багатоквартирних будинків.
Дедлайн – 31 грудня 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3oo7Xy0     

Для кого – зареєстровані юридичні особи: НУО, некомерційні
суб'єкти та місцеві органи влади.
Дедлайн – 30 червня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2PpAh7P

Конкурс грантів від посольства Словаччини в
Україні

https://bit.ly/2JxxKFg
https://bit.ly/37oI3Up
http://bit.ly/3oo7Xy0


Конкурс "Ми консультуємо, ви експортуєте"

Освітньо-грантова програма TalentA-2021

Проект "Власна справа"
Для кого – молодь, зацікавлена в можливостях створення
власної справи; сприянні розвитку самозайнятості, а також
створенні, розвитку та просуванні малого бізнесу.
Дедлайн – 5-6 квітня 2021 р. (16:00 – 19:00); 12-13 квітня 2021 р.
(15:00 – 18:00).
Більше ТУТ – https://bit.ly/3szSfmr 

Програма з розширення можливостей для
жінок та вразливих категорій населення
Для кого – підприємства, неурядові організації або галузеві
асоціації, які офіційно зареєстровані в Україні та працюють у
секторі кондитерського та крафтового виробництва.
Дедлайн – 16 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fdveC9

Запит на подання заявок "Створення центрів
з надання послуг агроскаутингу"
Для кого – кваліфіковані українські недержавні організації,
бізнес-асоціації та освітні установи.
Дедлайн – 26 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cyyMNs 

Малий та середній бізнес 

Для кого – недержавні підприємства, ГО, бізнес-асоціації, з
досвідом у наданні інформаційно-консультаційних послуг,
спрямованих на сприяння експорту харчової продукції
українського виробництва.
Дедлайн – 19 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/31pOFj0 

Для кого – жінки, які проживають у сільській місцевості та
зайняті у сільському господарстві.
Дедлайн – 11 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ryQN2z   



Міжнародна навчальна програма Creative
Enterprise Ukraine

Конкурс на одержання субгранту "Розвиток
мікропідприємництва у громадах"

Програмний запит "Вдосконалення ланцюгів
доданої вартості в секторі аквакультури"
Для кого – українські публічні організації або суб’єкти
підприємницької діяльності (кооперативи, ТОВ, приватне
підприємство, фермерське господарство тощо).
Дедлайн – 15 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3u2f56H

Малий та середній бізнес 

Для кого – підприємці зі сфери креативних індустрій.
Дедлайн – 19 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3dmq3Nu

Для кого – українські неурядові або громадські організації,
об’єднання або приватні підприємства.
Дедлайн – 9 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3tuLmD9   



Програма “Інноваційний культурний
продукт” 

П'ятий конкурс короткометражних фільмів,
знятих дітьми

Конкурс мистецьких проектів
Для кого – юридичні особи усіх форм власності (включаючи
ФОП).
Дедлайн – постійно до вичерпання грантового фонду.
Більше ТУТ – https://bit.ly/2U9Vwu2  

i-Portunus: гранти мобільності у сфері
культурної спадщини
Для кого – повнолітні митці, креатори та фахівці культури, що
працюють у сфері культурної спадщини.
Дедлайн – 15 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3b4Y4Ck 

ANIMAGO AWARD для 3D дизайнер/ок
Для кого – митці та мисткині з усього світу.
Дедлайн – 31 липня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39eCFFq  

Розвиток культури 

Для кого – юридична особа або фізична особа-підприємець,
зареєстрована в Україні не менше року на дату оголошення
конкурсу, яка має досвід діяльності у сфері культури.
Дедлайн – 30 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/35oFRv7     

Для кого – непрацевлаштовані особи, які не перебувають на
обліку в Державній службі зайнятості.
Дедлайн – 31 грудня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3oo7Xy0     

https://bit.ly/2U9Vwu2
http://bit.ly/3b4Y4Ck
https://bit.ly/35oFRv7
http://bit.ly/3oo7Xy0


Гранти на переклад для українських
видавців

Гранти міжнародної співпраці у сфері
культури

Інфраструктурні гранти #3
Для кого – громадські організації, що працюють у сфері
культури; державні заклади культури; комунальні заклади
культури.
Дедлайн – 14 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3u7bC6D  

Щорічний конкурс The Society of Illustrators

Для кого –  художників та художниць з усього світу.
Дедлайн – 30 жовтня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fg4LDT

Конкурс на приєднання до Мережі творчих
міст ЮНЕСКО
Для кого – органи місцевої влади міст України.
Дедлайн – 30 червня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fuMgM3 

Розвиток культури 

Для кого – українські видавництва та видавничі організації,
зареєстровані як юридична особа — ТОВ, ФОП або громадська
організація.
Дедлайн – 23 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3stEnKu    

Для кого – неприбуткові державні або громадські організації,
що працюють у сфері культури та креативних індустрій та
мають досвід втілення культурних проектів; юридичні особи.
Дедлайн – 20 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3lRydBi 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3lRydBi%3Ffbclid%3DIwAR2dANEZYrf-gTz49YIpe_XbdDgE1-fa1qokCOwgxRcULQ3XTqHvYvVIZGk&h=AT2hPjo2J1Pbiawj7_Anmy3SKYugn1knZd7se92uTwSmsIL_5c3lxZfsss2VZ1Ee8yu7RUvPvwtlkLmXFfXRiFUbeDZQLc9dZYam_7mEzRRqHOMGQjOxMbfOQefYdMB-PeE&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1RzR3MaoGfd4N6wwoFpaUirK78cXl4_gkQR2sBP1JbOjVSITBYNW6dt6eRGWM6-NhZS4fzJ4UvjrAEAJ9cFcs-lHrRxy5VhVULM3ETGtfnwqR1U74_dRDWdR8KCDObO9mWqfG-bdH4I5C0O3LFUFutDcmmkBVN-qUiQZZHAGoiuLNGlTyAfizJswLiyYWEMzTDaCKa66xtjrTlhhAcQgJEP7ZOJZi_Z-aRsM7Wjw


Грант на навчання за кордоном від програми
"Всесвітні студії"

Стипендії на навчання в Університеті Короля
Данила

Конкурс на здобуття стипендій імені
Фулбрайта на 2022 - 2023 академічний рік
Для кого – особи до 40 років з 2-річним професійним досвідом:
викладачі; аспіранти без наукового ступеня; кандидати наук;
спеціалісти у сфері управління культурою та інші.
Дедлайн – 1 листопада 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3b4T8NO 

Програма малих грантів публічної дипломатії
на 2021 рік для підтримки проектів у галузі
освіти від Посольства США 
Для кого – громадські (недержавні) організації, що базуються в
Україні.
Дедлайн – 15 липня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39hOYAu

Програма "MEET UP! Youth for Partnership"
Для кого – молодь віком від 14 до 35 років з України, Грузії,
Білорусії та Німеччини.
Дедлайн – 2 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3u2UQWy 

Освіта та стажування 

Для кого – особи до 35 років, які хочуть отримати
магістерський ступінь у пріоритетних для України галузях:
аграрні науки, охорона навколишнього середовища, державне
управління, альтернативна енергетика.
Дедлайн – 15 травня 2021 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3kB4Q5U 

Для кого – учні 9,10,11 класів закладів загальної середньої
освіти/особи, які планують отримання документа про повну
загальну середню освіту у 2020/2021 навчальному році.
Дедлайн – залежно від напрямку освіти.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39hOYAu     

http://bit.ly/3b4T8NO
http://bit.ly/3kB4Q5U


Конкурс "Розширення можливостей до
примирення суспільства: сприяння
взаєморозумінню та ненасильницькому
спілкуванню"

Відбір 2021 Ukraine Global Scholars

Магістерська програма подвійного диплому       
у галузі прикладної математики 

Для кого – для студентів, що в 2021 році закінчують бакалаврат.
Дедлайн – 15 травня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cx6zqv 

Можливість для освітян. Спільно Сильно:
шкільний тиждень активізму
Для кого – освітяни з усієї України, разом з командою з 7-15
учнів 5-10 класів.
Дедлайн – 7 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cyKbgp 

Програма "Студентської Академічної
Мобільності (САМ) Україна" 
Для кого – будь-який ЗВО України, який брав участь у програмі
Erasmus + протягом останніх п'яти років.
Дедлайн – 25 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3rIBOTT 

Освіта та стажування 

Для кого – заклади загальної середньої освіти.
Дедлайн – 15 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cwCOpN

Для кого – школярі, які зараз навчаються у 8-11 класах
загальноосвітніх шкіл, володіють англійською мовою та хочуть
повернутися до України після навчання за кордоном.
Дедлайн – 15 квітня 2021 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3fmKNHw      


