


НАВЧАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ КОНСАЛТИНГ КОМПЕНСАЦІЯ ВІДСОТКОВИХ 
СТАВОК ЗА КРЕДИТАМИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Платформа також має спеціальний розділ із актуальною ін-
формацією для бізнесу щодо пандемії коронавірусу, каран-
тинних заходів, вжитих Урядом України для її подолання,  та 
порадами експертів, як керувати власною справою в умовах 
карантину.

ПОЧАТИ БІЗНЕС: ООН ЗАПУСТИЛА НАВЧАЛЬНУ 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
ООН

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Початок навчального курсу 07.05.2020

СУТЬ ПРОГРАМИ
Програма ООН із відновлення та розбудови миру анонсу-
вала офіційний запуск освітньої онлайн-платформи для 
підприємців «Почати.Бізнес», розробка якої здійснюва-
лася за фінансової підтримки уряду Польщі. Платформа 
стане в нагоді як початківцям, які цікавитися підприєм-
ництвом, але не знають з чого почати, так і тим, хто вже 
має власну справу та шукає дієвих порад, як розвивати 
власний бізнес.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
В інформативних відеороликах успішні підприємці та 
підприємниці діляться власним досвідом, як розпочати 
власний бізнес, де шукати фінансування і як правиль-
но залучати інвестиції, як креативний підхід примножує 
прибуток і як врятувати бізнес від криз.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
presscenter/pressreleases/2020/UN-launches-on-
line-learning-platform-for-entrepreneurs.html?fbclid=I-
wAR1lOo9sk8hobN1hQrS7z6oHPRpTabPQbW9Ipno5nhTN-
siZeq75Tajb511Y

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Наразі платформа електронного навчання пропонує сім 
інтерактивних курсів, присвячених різноманітним сферам 
бізнесу, як-от креативні індустрії,  готельна справа чи, на-
приклад, виробництво текстилю або кераміки.
Кожен курс ділиться на тематичні модулі, по завершенню 
яких користувачі порталу зможуть перевірити та закріпити 
отримані знання, пройшовши спеціально розроблені тестові 
завдання.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Умови участі на сайті



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-
and-peacebuilding/grant-opportunities-UN-RPP/UN-RPP-
grant-for-countering-and-alleviating-the-impact-of-COVID-
19-in-Donetsk-Luhansk-and-Zaporizhzhia-oblasts.html

ООН ОГОЛОШУЄ ГРАНТИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ТА ЗМЕНШЕННЯ 
ВПЛИВУ КОРОНАВІРУСУ (COVID-19) В УКРАЇНІ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Організація Об’єднаних Націй 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Організація  Об’єднаних Націй оголосила дотацію на бороть-
бу та зменшення впливу коронавірусу (COVID-19) на цільові 
громади Донецької, Луганської та Запорізької областей.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Компонент I: відновлення економіки та відновлення кри-
тичної інфраструктури
Компонент II: Реформа місцевого самоврядування та децен-
тралізація
Компонент III: Безпека громади та соціальна згуртованість

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
від 54 000 до 162 000 гривень

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проекти повинні відповідати наступним обов’язковим 
вимогам:
оперативно реагувати на коронавірусну інфекцію (COVID-19), 
допомагати громадам одужувати наслідки пандемії та допо-
магати організовувати карантинну діяльність в межах по-
вноважень центральних та місцевих органів влади;
мати чітко визначену цільову аудиторію, яку слід вирішу-
вати в рамках проектних заходів;
мати чіткі цілі, які можна досягти, використовуючи нада-
ні ресурси та протягом визначеного періоду часу;
мати чіткі результати, пов’язані з пом’якшенням випад-
кових побічних ефектів карантинних заходів

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за поси-
ланням, що містить основні відомості про організацію та 
проєктну пропозицію.
Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS 
Word), в якій описано організаційний план та план впро-
вадження проєкту (*.docx/*.doc);
Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форма-
ті MS Excel);
Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
• свідоцтво про реєстрацію або витяг;
• довідка з податкової інспекції про внесення організа-

ції до Реєстру неприбуткових організацій з зазначен-
ням коду неприбутковості.



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund

КОРОНАВІРУСНИЙ ФОНД ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The German Marshall Fund

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий 

СУТЬ ПРОГРАМИ
У відповідь на спалах коронавірусу Чорноморський трест 
регіонального співробітництва (BST) розпочинає новий 
конкурс пропозицій. Метою заклику є мобілізація громад-
ських ініціатив у ширшому Причорноморському регіоні, 
що сприяє обмеженню коронавірусної кризи та протидії її 
негативному впливу на суспільство, належне управління, 
демократію, верховенство закону та доступ до вільних ЗМІ

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Швидка допомога вразливим групам для запобігання по-
дальшого поширення вірусу. Під цією тематичною областю 
вразливі групи відносяться до людей, непропорційно по-
страждалих від вірусу, та заходів щодо його стримування, 
таких як: літні люди, люди з обмеженими можливостями, 
люди, які відчувають безпритульність, жінки, жертви до-
машнього насильства, фронтлінери та перші реагуючі, а та-
кож інші люди.
Гарне управління та підзвітність державних суб’єктів. У цій 
тематичній області пріоритет буде надаватися пропозиціям, 
які формулюють, вдосконалюють та контролюють політику, 
пов’язану з COVID-19, з метою боротьби зі зловживаннями, 
корупцією, шахрайством та відходами. Наступні орієнтовні 
дії є придатними для цієї тематичної області. Протидія фаль-
шивим новинам, особливо тим, що стосуються корона вірусу
Пристосування до нових умов. У рамках цієї тематичної 
області пріоритет надаватиметься пропозиціям, що зміц-
нюють спроможність суб’єктів громадянського суспільства 
подолати труднощі, спричинені пандемією коронавірусу, та 
можливість діяти під час пандемії та після неї.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Пропозиції мають бути менше 25 000 доларів

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проекти повинні бути ініційовані громадськими організа-
ціями, офіційно зареєстрованих в одній з наступних країн: 
Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Румунія, Україна. 
Залучення додаткових партнерів, особливо партнерів з но-
вих членів ЄС

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Аплікаційна  форма на сайті.



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://zagoriy.foundation/granti/

ANTICOVID-19

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Zagoriy Foundation

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 30 травня 2020 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Людство стоїть на порозі нового виклику на який потрібно 
реагувати. Мобілізація сил і зміни – це те, що необхідно. 
Тому ми вирішили надавати грантову підтримку некомер-
ційним організаціям для розвитку ініціатив, які протидіють 
COVID-19.
Наша мета – підтримати проекти, що стосуються попере-
дження, подолання та пом’якшення наслідків пандемії в 
Україні.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Підтримка та координація дій для забезпечення українських 
лікарень усім необхідним;
надання безпосередньої допомоги українським лікарням;
реалізація інформаційних кампаній для населення з проти-
дії COVID-19;
надання грантової підтримки благодійним фондам, дії яких 
направлені на протидію коронавірусу.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
до 300 000 гривень

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Якісний попередній аналіз та обґрунтованість дій в ме-
жах проєкту відповідно до його локалізації та потреб гро-
мади/ цільової аудиторії
• Знання актуальних потреб визначеної цільової аудиторії 
в обраному регіоні
• Ефективність витрат (співвідношення кошти/ результат 
та співвідношення проектні/адміністративні витрати) 
• Рівень налагодження координації та партнерських сто-
сунків (бізнес, волонтери, міська влада та інші організації, 
які виконують схожі проекти в обраному регіоні)
• Рівень та специфіка попереднього досвіду заявника/ів 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявкам, які відповідають тематиці грантового конкурсу 
Проєктам, що стоворюють та посилюють зв’язки між біз-
несом, волонтерами, міською владою, лікарнями та інши-
ми учасниками суспільних процесів
Заявникам, які мобілізують волонтерів



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.nationalgeographic.org

НАЦІОНАЛЬНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИВАЄ ДЛЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ ФОНД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ COVID-19

ГРАНТОДАВЕЦЬ
National Geographic Society

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Національне географічне товариство створило надзви-
чайний фонд для журналістів у всьому світі, які бажають 
висвітлювати COVID-19 у власних громадах

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Соціальні наслідки COVID-19 та заходи щодо його стриму-
вання, особливо пов’язані з справедливістю, такі як його 
вплив на громади іммігрантів, домашнє насильство та осві-
ту в ранньому віці дітей .
Історії стійкості та рішення, які можна застосувати в регіо-
нальному чи глобальному масштабі.
Нові форми візуалізації даних або наукової комунікації до-
помагають громадам краще розуміти, як захистити себе.
Уроки, отримані на основі місцевих реакцій на COVID-19, 
які можуть бути застосовані до інших масштабних проблем, 
таких як зміна клімату чи криза біженців.
Найкращі практики того, як освітяни, студенти та школи 
реагують на цю кризу, особливо, коли вони висвітлюють 
школи з недостатніми ресурсами. БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

від 1 000 до 8 000 доларів США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Національне географічне товариство шукає письменни-
ків, фотографів, відеооператорів, аудіожурналістів, кар-
тографів, виробників фільмів та експертів із візуалізації 
даних, щоб подати заявку на це фінансування.
На момент подання заяви заявникам має бути не менше 
18 років.
Журналістам слід домагатися розміщення цього твору у 
своїх місцевих медіа- екосистемах і повинні приписувати 
підтримку Фонду надзвичайних ситуацій для журналістів 
Національного географічного товариства.
Національне географічне товариство або Національні ге-
ографічні партнери також можуть вибирати частину цієї 
роботи як частину свого глобального висвітлення.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн на сайті



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://SSE.eef.org.ua/

ФСЄ І CHILDFUND DEUTSCHLAND E.V. ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС ПРОЕКТІВ 
ГО В ДОНЕЦЬКІЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПІЛОТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
ФСЄ і ChildFund Deutschland e.V.

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
15.07.2020

СУТЬ ПРОГРАМИ
Соціальне шкільне підприємництво – один із найбільш 
успішних методів розвитку молодіжного підприємництва, 
соціальної відповідальності та підготовки до свідомого жит-
тя вже у школі. Така проектна бізнес-модель «дорослих» 
форм підприємництва створюється самими учнями та за 
їхньої ініціативи і працює за усіма правилами бізнесу, але 
у рамках школи. Соціальне шкільне підприємство сприяє і 
розвитку самої школи як інноваційної інституції.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Програма спрямована на підвищення конкурентоспро-
можності української молоді на ринку праці шляхом роз-
витку навичок соціального підприємництва учнів та інте-
грації соціальної моделі шкільного підприємства в місцеву 
систему освіти. БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

75 000 тис грн

УМОВИ ОТРИМАННЯ
В рамках кожного з етапів буде підтримано по 7-8 проектів. 
За результатами двох етапів конкурсу – відповідно, 15 про-
ектів. Реалізація проектів-переможців першого етапу кон-
курсу розпочнеться з жовтня 2020, а 2-го етапу – з лютого 
2021. Наразі, заявки приймаються на перший етап конкурсу. 
Оголошення про старт наступного етапу буде опубліковане 
окремо. Дати початку кожного з етапів можуть буди змінені 
залежно від карантинних заходів та фактичного старту на-
вчального року 2020-2021.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява онлайн на сайті.



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://euvsvirus.org/

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

ЄС

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Прийом заявок до 25.04.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Для доповнення хакатонів, що відбуваються на глобально-
му рівні та на рівні держав-членів, Європейська Комісія у 
тісній співпраці з країнами-членами ЄС - проведе загаль-
ноєвропейський хакатон для з’єднання громадянського су-
спільства, інноваторів, партнерів та покупців по всій Європі 
для розробки інноваційних рішень коронавірусу.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Хакатон #EUvsVirus відбудеться 24, 25 та 26 квітня і буде 
вирішувати приблизно 20 найближчих проблем з коро-
навірусом (наприклад, швидке виробництво обладнан-
ня, збільшення масштабів виробничих можливостей, пе-
редача знань та рішень з однієї країни в іншу), які будуть 
швидко розроблені та розгорнуті. на єдиному ринку ЄС.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Компанії  що потребують пошуку партнерів та встановлен-
ню ділових зв’язків  в проблемі COVID-19

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява онлайн на сайті.

EU VS VIRUS HACKATHON



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-
koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/

ЛЮДЯНІСТЬ І ВЗАЄМОДОПОМОГА»: 
ГУМАНІТАРНА ІНІЦІАТИВА ПРОТИ ПАНДЕМІЇ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Фонд Відродження 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Через шість років після Майдану і початку російської агре-
сії ми знову маємо об’єднатися, щоб протистояти зовніш-
ній загрозі. Новим викликом стала пандемія коронавірусу 
COVID-19.
У зв’язку з цим Міжнародний фонд «Відродження» віднов-
лює ініціативу  гуманітарної солідарності, що працювала у 
2014 році, і оголошує в її рамках перший грантовий конкурс.
Ми готові підтримати найрізноманітніші громадські ініціа-
тиви зі взаємодопомоги під час епідемії коронавірусу в Укра-
їні. Потрібно практично допомогти тим, хто залишається 
найбільш вразливим перед наслідками епідемії з огляду на 
соціально-економічне становище окремих суспільних груп.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Можливі категорії проектів конкурсу:
Пряма допомога медичним закладам та працівникам. 
Психологічна допомога.
Інформування та просвітництво
Підтримка та самозарадність вразливих груп.
Правова допомога і правозахист.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
50 тис грн

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проект має відповідати наступним критеріям:
• має стосуватися саме швидкого реагування на виклики, 
пов’язані з пандемією COVID-19;
• має чітко визначену цільову групу;
• має чіткі цілі, які можливо досягти пропонованими ді-
ями, з запитуваними ресурсами і у визначений термін.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява на грант заповнюється он лайн



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

КОНКУРС ЗАЯВОК ДО МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ 
З ПИТАНЬ КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
IFCD
ЮНЕСКО

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 27.05.2020 року 

СУТЬ ПРОГРАМИ
В основі Фонду - його прихильність до сталого розвитку. 
Творчі сектори мають величезний потенціал, щоб внести 
свій внесок у процвітаючі суспільства - і в економічному, 
і в культурному плані. Від залучення кіно до сільських 
громад Сенегалу до посилення виробництва музики в 
Таджикистані, він інвестує в творчість, а творчість пере-
творює суспільства.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Впровадження та / або розробка політики та стратегій, які 
мають безпосередній вплив на створення, виробництво, 
розповсюдження та доступ до різноманітності культурних 
товарів, послуг та діяльності;
Підвищення кваліфікації в державному секторі та організа-
ціях громадянського суспільства для підтримки життєздат-
них місцевих та регіональних культурних галузей та ринків 
країн, що розвиваються БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

100 тис дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
IFCD інвестує в проекти, що призводять до структурних 
змін шляхом:
впровадження та / або розробка політики та стратегій, які 
мають безпосередній вплив на створення, виробництво, 
розповсюдження та доступ до різноманітності культурних 
виразів, включаючи культурні блага, послуги та діяльність;
посилення людського та інституційного потенціалу гро-
мадського сектору та організацій громадянського суспіль-
ства, які вважаються необхідними для підтримки життє-
здатних місцевих та регіональних культурних галузей та 
ринків країн, що розвиваються.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка он лайн



ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС ГРАНТІВ НА 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ  
МІКРО, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://my-ccc.org/kohkypc-3.html

ГРАНТОДАВЕЦЬ 
ООН
ЄС

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
3 травня 2020 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки 
Європейського Союзу оголошує конкурс малих бізнес-грантів 
на започаткування, відновлення чи розширення мікро, ма-
лих та середніх підприємств на підконтрольних Уряду Укра-
їни територіях Луганської та Донецької областей, та в окре-
мих районах та містах Запорізької області уздовж узбережжя 
Азовського моря. З метою системного та сталого розвитку 
пріоритетних секторів економіки цільових регіонів, грантова 
підтримка надаватиметься для реалізації бізнес-проектів.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
1)Виготовлення кераміки і гончарних виробів, посуду, сувенірної 
продукції тощо; 2) Виробництво текстильної продукції та одягу, 
виготовлення та ремонт швейних виробів; 3) Підтримка інду-
стрії гостинності - Індустрія краси та здоров’я підтримуватись НЕ 
буде; 4) Виробництво харчових продуктів; 5) Виробництво зерно-
вих та олійних культур; 6) Виробництво яловичини та коров’ячо-
го молока; 7) Виробництво м’яса домашньої птиці та яєць.
В окремих районах Запорізької області (Бердянський, При-
морський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, Яки-
мівський, Більмацький, Мелітопольський та Токмацький) та в 
Мангушському, Волноваському і Нікольському районах і місті 
Маріуполь Донецької області для діяльності в таких секторах: 
1) Виробництво устаткування та інжинірингові послуги; 2) Ви-
робництво текстильної продукції та одягу та виготовлення та 
ремонт швейних виробів; 3) Підтримка індустрії гостинності - 
Індустрія краси та здоров’я підтримуватись НЕ буде; 4) Вироб-
ництво харчових продуктів; 5) Виробництво зернових та олій-
них культур; 6) Виробництво яловичини та коров’ячого молока; 
7) Вирощування овочів, фруктів та плодоовочевих культур.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
до 6 500 тис евро

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Фізичні особи, які є повнолітніми, дієздатними та правоз-
датними громадянами України та постійно проживають 
на відповідних цільових територіях; іі) товариства з обме-
женою відповідальністю (ТОВ); ііі) селянські (фермерські) 
господарства (СГ); iv) сімейні фермерські господарства 
(СФГ); та v) приватні підприємства (ПП).

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн на сайті



ОЦІНКА ПОТРЕБ У НАВИЧКАХ ТА ЗНАННЯХ, 
НЕОБХІДНИХ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://drive.google.com/open?id=15Kk6Pc3LfJzOVyFlLl4HS-
Kdh1BQ5WJVL. 

ГРАНТОДАВЕЦЬ
USAID

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Прийом заявок до 14.05.2020

СУТЬ ПРОГРАМИ
Грантовий конкурс: оцінка потреб у навичках та знаннях, 
необхідних в енергетичній галузі для кращої підготовки 
ринку праці та реагування на поступовий розвиток енер-
гетичного сектора України з урахуванням відновлюваних 
джерел енергії

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
1) здійснення оцінки потреб у навичках та знаннях, не-
обхідних в енергетичній галузі (включаючи державні та 
приватні компанії) для кращої підготовки ринку праці та 
реагування на поступовий розвиток енергетичного секто-
ра України з урахуванням відновлюваних джерел енергії;
2) за результатами оцінки підготовка рекомендацій для 
ESP щодо інвестування в енергетичну освіту, професійне 
навчання, підтримку програм стажування в енергетич-
ному секторі, тощо.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Не вказано

УМОВИ ОТРИМАННЯ
бути неприбутковою або прибутковою неурядовою орга-
нізацією (НУО), юридично зареєстрованою та визнаною 
згідно з законодавством України;
• не бути урядовою організацією;
• не бути «публічною міжнародною міжурядовою орга-
нізацією» і не бути афілійованою з Tetra Tech або з її ди-
ректорами, членами правління або працівниками;
• не використовувати фінансові ресурси на релігійні або 
політичні цілі;
• подати заповнену заявку з усіма формами, засвідчен-
нями та описом проекту, згідно з цілями та завданнями 
програми USAID ESP;
• продемонструвати спроможність управляти фінансови-
ми ресурсами у розмірі отриманого гранту, і, у разі гранту 
з відшкодуванням витрат або комбінованої форми фінан-
сування з відшкодуванням окремих елементів витрат, 
успішно пройти попереднє опитування з боку персоналу 
ESP перед прийняттям рішення про присудження гранту. 
Представити ефективне управління у вигляді фінансової, 
адміністративної та технічної політики та процедур, та 
систему внутрішнього контролю, яка захищає активи;
• продемонструвати у заявці попередній досвід у впро-
вадженні аналогічних проектів протягом принаймні двох 
років. Заявник повинен надати портфоліо щонайменше 
трьох аналогічних реалізованих проектів.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покдається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн на сайті



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/com-
petition/564/overview#eligibility

ГРАНТОДАВЕЦЬ
GCRF

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Прийом заявок до 8.05.2020

СУТЬ ПРОГРАМИ
Проекти повинні мати потенціал для перетворення життя 
в країнах, що розвиваються, за допомогою відповідно роз-
роблених інновацій, які відповідають реальному попиту на 
ринку.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
GCRF підтримує проекти, які стосуються однієї  з 10 Цілей 
сталого розвитку ООН (ЦУР) шляхом розробки інноваційних 
процесів, продуктів та послуг. Ці проекти повинні призве-
сти до впровадження цих нововведень у межах однієї краї-
ни-одержувача списку ЦАП ОЕСР в рамках цього конкурсу.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Максимальний грант вашого проекту не може перевищу-
вати 60 000 фунтів стерлінгів

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Провідні організації
Технічну роботу над проектом може очолювати органі-
зація з будь-якої країни. Адміністративну роботу повинен 
вести бізнес з Великобританії.
Адміністративне керівництво:
повинен бути зареєстрованим у Великобританії бізнесом 
будь-якого розміру
буде отримувачем нагороди
розподілить будь-яке фінансування міжнародним парт-
нерам (які не є Великобританією)
буде керувати фінансами проекту та відповідати за них 
згідно з умовами нагороди
повинні вимагати фінансування за допомогою цього конкурсу
Технічне керівництво:
може бути з будь-якої країни
може бути бізнесом будь-якого розміру, науково-дослід-
ною організацією , організацією державного сектору, ор-
ганізацією досліджень та технологій або неприбутковою 
організацією

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покдається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява онлайн на сайті.

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 



ПІДТРИМКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ  МСП В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://bpf.lu/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Business partnership facility

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
08.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Мета програми БНФ - заохотити люксембурзький та єв-
ропейський приватний сектор об’єднати зусилля зі своїми 
партнерськими структурами в країнах, що розвиваються, 
для створення стійких комерційних проектів

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Підтримка, що надається Фондом, дійсно повинна сприяти 
досягненню ЦУР шляхом зеленого та всеосяжного зростання, 
створення робочих місць та передачі технологій. Наступні па-
раметри також враховуються для остаточного відбору проектів:
• інноваційний характер проекту;
• економічна життєздатність проекту;
• партнерство з місцевим партнером, зокрема формальний 
спільний інтерес між партнерами та взаємна відповідальність;
• очікувані результати та пов’язані з ними показники;
• додаткове співфінансування від Фонду БНФ;
• нейтралітет (не створювати спотворень ринку);
• демонстраційний ефект та повторюваність;
• дотримання соціальних, екологічних та податкових норм;
• формальне зобов’язання щодо прав людини.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
В залежності від проекту

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Якщо ініціатива  походить  від України,  в цьому випадку, 
важливо встановити контакти з потенційними партнерами 
в Європі, і саме від цих європейських партнерів буде подана 
пропозицію.
• Маєте мінімум три роки існування на дату підписання 
угоди про спів фінансування
• Маєте мінімум п’ять працівників при поданні проектної 
пропозиції
Робота в одній або декількох сферах діяльності БНФ

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява онлайн на сайті.



WRI ROSS CENTER PRIZE FOR CITIES

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://prizeforcities.org/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The World Resources Institute

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 07.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Премія для міст запрошує подання ініціатив та проектів, які 
показують, як жити та процвітати в мінливому кліматі, ви-
рішуючи як кліматичну кризу, так і міську нерівність.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Захистіть життя і засоби до існування, загрожуючі мін-
ливим кліматом
Підвищення доступності без збільшення викидів вуглецю
Інновація палива та економічна можливість без забруд-
нення побічних продуктів
Зміна традиційних моделей поведінки та щоденних 
практик
Використовуйте нові дані, знання, управління та / або фінанси
Усунення потенційно негативних наслідків кліматичної 
політики

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
250 тис дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
До участі запрошують   усі типи організацій / та фізичні осо-
би з державного, приватного та некомерційного секторів. 
Заявки можуть бути представлені для ініціатив та проектів 
у будь-якій точці світу
ініціатива чи проект - це конкретна діяльність або про-
грамно пов’язаний набір заходів у місті. Програмні зв’язки 
можуть бути замисленими, наприклад, бути частиною за-
гальної документально підтвердженої стратегії; внаслідок 
спільної фінансової підтримки, спільного нагляду або спіль-
них команд з реалізації; або задокументованою прихильні-
стю до спільних цілей. Проект може стосуватися ряду видів 
діяльності, що входять до цілого ряду категорій, включаючи 
соціальні, технологічні та / або інституційні інновації, діяль-
ність з підвищення кваліфікації чи підвищення обізнаності, 
реформування політики чи регуляторну діяльність, ство-
рення та модифікацію інфраструктури.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн



ПРОЕКТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ НАШОМУ СУСПІЛЬСТВУ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-so-
cial-impact-prize

ГРАНТОДАВЕЦЬ
iF SOCIAL IMPACT PRIZE

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 27.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Iніціатива - iF SOCIAL IMPACT PRIZE - спрямована на пу-
блікацію та підтримку проектів, які сприяють нашому 
суспільству. Опублікуйте свій проект у iF WORLD DESIGN 
GUIDE (безкоштовно), і ви автоматично змагатиметесь за 
приз! Крім того, ваш проект охопить всесвітнє дизайнер-
ське співтовариство.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Дизайнерські архітектурні проекти ,що відповідаютьть ці-
лям сталого розвитку. БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

100 тис дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Компанії, дизайнерські студії, громадські організації, фонди, 
громадські та інші організації можуть бути представлені. 
Ваш проект вже має бути створений, і ви можете подати 
заявку на один і той же проект максимум два рази.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява та анкета подаються онлайн.



ПРИЗ ДЛЯ ЗЕЛЕНИХ СТАРТАПІВ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://green-alley-award.com/apply/?fbclid=IwAR1-pKK-
TJ-YsjXHdWss9fzBExsYpToXfvsWTLTxAHcKjKaRH0TE_WGY-
CQDs

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Landbell Group Green Alley Award

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 10.06.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Ваш стартап виділяється?  Ми хочемо допомогти зробити 
ваш бізнес більш помітним - і зв’язати вас із зацікавлени-
ми сторонами в галузі та стартап-сцені.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Стартапи, які претендують на нагороду «Зелена алея», 
повинні входити в одну з наступних категорій:
Переробка
Профілактика відходів
Цифрові рішення

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
25 тис евро

УМОВИ ОТРИМАННЯ
На премію «Зелена алея» можуть претендувати лише 
стартапи, старші 5 років, які знаходяться в Європі.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка он лайн
Короткий огляд вашої ідеї
  Продукт / послуга / технології
  Клієнти та ринок
  Бізнес-модель
  Команда
  Фінанси
  Цілі та віхи
  Поточний статус
  Контактні дані



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ЄВРОПЕЙСЬКА РАДА ІННОВАЦІЙ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opport

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Європейська рада з інновацій

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
розгляд до 04.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Coronavirus  пошкодив спільноти стартапів. 
Багато засновників стартапів роздумують про наслідки 
тривалих вимикань та обмежень, і навряд чи зможуть 
триматися на плаву та утримувати своїх співробітників 
на борту. Але для тих із вас, хто може собі це дозволити, 
якщо цього ще не зробили, прийшов час приєднатися , 
допомагаючи урядам боротися з небезпечним умовами, 
які можуть легко призвести до згубної рецесії.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Комісія надіслала заклик для стартапів та малих та серед-
ніх підприємств з технологіями та інноваціями, які могли 
б допомогти у лікуванні, тестуванні, моніторингу чи ін-
ших аспектах спалаху коронавірусу, щоб терміново пода-
ти заявку на наступний раунд фінансування Європейської 
ради з інновацій.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
164 млн євро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Ви маєте бути МСП з комерційною метою, включаючи моло-
ді компанії та стартапи, з будь-якого сектору. Ви повинні бути 
зареєстровані в державі-члені ЄС або в країні, асоційованій з 
Horizon 2020
В заяві вказати короткий опис вашого проекту ідеї.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява та бланки заповнення на сайті

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

COVID-19: КОШТИ НА РЕКЛАМУ В GOOGLE 
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://support.google.com/google-ads/answer/9803410

ГРАНТОДАВЕЦЬ
GOOGLE

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 31.12.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
У цей непростий період ми хочемо допомогти малому і се-
редньому бізнесу знизити витрати і зберегти зв’язок з клі-
єнтами. Тому ми виділили 340 млн дол. США на рекламу в 
Google. Малий і середній бізнес може використовувати їх до 
кінця 2020 року. Протягом найближчих місяців в акаунтах 
Google Реклами, які активні з початку 2019 року, з’явиться 
відповідне повідомлення. Це лише частина взятих нами на 
себе зобов’язань по підтримці малого і середнього бізнесу, 
міністерств охорони здоров’я, медичних організацій та їх 
працівників під час боротьби з пандемією.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Малий і середній бізнес - головна опора економіки. Згід-
но з даними Світового банку, це 90% компаній і більше 
половини всіх працевлаштованих людей.Із через поши-
рення COVID-19 малий і середній бізнес зіткнувся з сер-
йозними труднощами. Багато компаній зазнають збитків 
і знаходяться на межі закриття, намагаючись при цьому 
захистити своїх співробітників. Надаючи кошти на ре-
кламу, ми хочемо допомогти цим компаніям знизити ви-
трати і зберегти зв’язок з клієнтами.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
340 млн дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Кошти на рекламу надаються компаніям малого і серед-
нього бізнесу, які розміщують оголошення Google в різних 
країнах (безпосередньо або через агентство) з початку 
2019 року.
Кошти на рекламу будуть надані компаніям малого і серед-
нього бізнесу, які розміщують оголошення Google з 1 січня 
2019 р дотримуються Умови використання сервісу.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покдається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Протягом найближчих місяців в акаунтах Google Реклами, 
створених для компаній малого і середнього бізнесу і актив-
них з початку 2019 року, з’явиться відповідне повідомлення.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ПРИЗ  ФОНДА ЗАЄДА ЗА СТІЙКІСТЬ 
ВІДКРИВАЄ ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА  2021 РІК

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://zayedsustainabilityprize.com/en/news/
news-folder/zayed-sustainability-prize-opens-submis-
sions-for-2021-edition

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Zayed sustainability prize

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються до 27.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Заснована у 2008 році, ця щорічна премія визнає та вина-
городжує досягнення тих, хто рухає вражаючі, інноваційні 
та надихаючі рішення щодо сталого розвитку в п’яти різних 
категоріях: Здоров’я, Харчування, Енергія, Вода 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Основні елементи кожного проекту полягають у іннова-
ційних способах, завдяки яким технологія, додатки та рі-
шення рухають позитивну трансформацію життя людей. 
Щодо категорій охорони здоров’я, продуктів харчування, 
енергії та води, організації повинні продемонструвати, 
що вони покращують доступ до основних товарів чи по-
слуг та мають довгострокове бачення покращення умов 
життя та праці. Багато рішень на основі технологій часто 
інтегруються з ефективними довгостроковими програма-
ми та механізмами, такими як навчання практичним на-
вичкам, соціальне підприємництво та розширення мож-
ливостей гендерних питань.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
100 тис дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Подання повинні демонструвати поліпшену якість люд-
ського життя в соціальному, економічному, технологічно-
му, інфраструктурному або екологічному потенціалі. Що 
стосується «Інновацій», кандидати повинні демонструва-
ти чітку та унікальну ціннісну пропозицію, бути руйнівним 
або перетворюючим, технічно та комерційно життєздат-
ним та бути прийнятим щонайменше на одному ринку. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка та форма на сайті

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

БЕЗПЕКА ЗДОРОВ’Я ТА ПАНДЕМІЯ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://solve.mit.edu/challenges/health-security-pandemics

ГРАНТОДАВЕЦЬ
MIT Solve

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються до 18.06.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) - це остання в се-
рії надзвичайних ситуацій з інфекційними захворювання-
ми, включаючи холеру, еболу, ГРВІ, Чікунгуню, ВІЛ / СНІД та 
грип. У той час як вчені та розробники ліків за підтримки 
урядів та багатосторонніх організацій поспішають виробля-
ти, випробовувати та поставляти вакцини та методи ліку-
вання, технологічні новатори також відіграють вирішальну 
роль як в найближчій перспективі, так і для запобігання та 
пом’якшення майбутньої хвороби. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Компанія MIT Solve шукає технологічні інновації, які мо-
жуть уповільнити та відстежити поширення виникаючих 
спалахів, наприклад, покращуючи індивідуальну гігієну, 
розробляючи швидку діагностику за низькими витрата-
ми, аналізуючи дані, що інформують прийняття рішень, 
та надають інструменти, які підтримують та захищають 
медичних працівників.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
10 тис дол США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Компанії наукові установи 
Компанія MIT SOLVE  поставить  вам ряд питань щодо ва-
шого рішення
Заповнити необхідну форму

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

НОВА ІНІЦІАТИВА ЕС ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.euscf.eu/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
ESCF

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються до 12.09.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
ESCF надаватиме фінансову підтримку та розвиток по-
тенціалу для розробки планів щодо масштабування пе-
ревірених нововведень соціальних служб. Очікується, що 
ці плани дадуть детальну інформацію про те, як державні 
та приватні ресурси (філантропія та / або соціальні ін-
вестиції) можуть бути об’єднані у цілий спектр співпраці, 
яка зосереджена на тій ролі, яку філантропія та соціальні 
фінанси можуть зіграти у роботі з державним сектором 
сприяти переорієнтації державних витрат у більш ефек-
тивний напрямок в інтересах європейських громадян.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Перевага буде надаватися інноваціям, які мають най-
більш надійні докази успіху та спрямовані на досягнення 
найбільш значних масштабів. Рішення щодо виділення 
грантів прийматиме консорціум благодійних організацій, 
що беруть участь у роботі ESCF.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
100 тис евро

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Додаток має вирішувати соціальні виклики хоча б в од-
ній із перелічених нижче напрямків, спрямованих на цілі 
сталого розвитку, та узгоджуватися з трьома основними 
категоріями Європейського стовпа соціальних прав: рівні 
можливості та доступ до ринку праці; чесні умови праці; 
соціальний захист та включення.
старіння, бідність та маргіналізація
бездомність, інвалідність
психічне здоров’я, міграція
сприяння гендерній рівності
недоумство, цифрова інклюзивність
зайнятість та створення робочих місць
нерівності, освіта, навчання, навички
розвиток громади
роль та місце молоді в суспільстві
міжпоколільна солідарність
екологічний та соціальний перехід

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка онлайн

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ВИКЛИК ІННОВАЦІЙ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.polskapomoc.gov.pl/Polish,Aid,160.html

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The Polish Challenge Fund 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 30.05.2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Мета Польського фонду викликів - сприяти передачі поль-
ського ноу-хау та інноваційних рішень, які б вирішили про-
блеми розвитку в Україні чи Республіці Білорусь та сприяли 
досягненню SDG.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
1. Зелені технології та інші розумні рішення
2. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Від 20 000 до 40 000 доларів США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Заявники включають суб’єкти приватного сектору (ко-
мерційні компанії), університети та науково-дослідні ін-
ститути, зареєстровані в Республіці Польща. Заявники 
зобов’язані залучати місцевих партнерів для забезпечен-
ня життєздатності в місцевих умовах та сприяння стійко-
сті та масштабованості рішення.
Заявники надають співфінансування щонайменше 20% 
від загальної вартості проекту.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на грантодавця

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява подається он-лайн на сайті.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ



ЗА ДОДАТКОВОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ
http://grantsinfo2020.site/
ел. пошта: grantsinfo2020@gmail.com 
тел.: +38 096 30 45 710


