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Ініціатива “Сади перемоги”

Для кого – усі громади в Україні.
Дедлайн – протягом року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37Dlz62  

Конкурс проектів з розширення економічних
можливостей внутрішньо переміщених жінок
Для кого – зареєстровані жіночі/феміністичні громадські
організації, що надають підтримку вразливим категоріям жінок
та дівчат і мають досвід роботи не менше двох років.
Дедлайн – 20 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3yDYSdh    

Гуманітарна солідарність: програма для
допомоги українцям
Для кого – ГО, волонтерські ініціативи, комунальні та державні
установи, що працюють у сферах охорони здоров’я та
соціального захисту.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3k9zOm5   

Пошук приміщень для облаштування в
західних та центральних областях України

Для кого – громади західних та центральних областей України.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3M54KzP     

Youth4Regions запрошує молодих журналістів
до Брюсселю
Для кого – молоді люди віком від 18 до 30 років, які мають
освіту чи досвід роботи журналістом до двох років.
Дедлайн – 11 липня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/36gBQ0v  

Розвиток громадянського суспільства   

https://bit.ly/3M54KzP


Платформа Ukraine Shelter

Для кого – українські біженці, які потребують допомоги в
пошуком житла в Україні чи за кордоном.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3M73493   

Конкурс "Посилення спроможності
молодіжного сектору щодо реагування на
потреби молодих жінок і чоловіків"
Для кого – некомерційні організації, зокрема благодійні
організації, ГО, які офіційно зареєстровані в Україні.
Дедлайн – немає.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39cjjDD  

Стипендії та "Спеціальна підтримка"

Для кого – представники громадянського суспільства й
активісти.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3uJIXrv     

Розвиток громадянського суспільства   

Можливості працевлаштування в Литві для
українських біженців

Для кого – громадяни України, які тимчасово перебувають в
Литві.
Дедлайн – діє на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3xuv0zr 

Грант на підтримку журналістики даних
Для кого –  журналісти, які переслідуються режимами, а також
транснаціональні журналістські групи, аналітики та редактори з
досвідом роботи в новинних та аналітичних виданнях та
некомерційних організаціях.
Дедлайн – 1 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3exnzgc 

https://www.ukraineshelter.com/


Діджитал-проект про цінності демократич-
ного суспільства
Для кого – особи, яким 14-18 років, проживають в Україні,
заповнили реєстраційну форму.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3u5CIyw  

Програма фінансової підтримки “Спільно”
від ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики 
Для кого – родини з 2 та більше дітьми, які постраждали через
війну.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37RibEK     

Робота для українців за кордоном

Для кого – українці, які вимушено залишили свої домівки через
війну.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Nh6FBU    

Розвиток громадянського суспільства   

UA Talents – платформа працевлаштування         
в ЄС
Для кого –  українці, які вимушено залишили свої домівки та
перемістилися до інших міст України чи за кордон.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NnC45E

Проект #BackHomeUa

Для кого – ті, хто хоче швидше повернутися в Україну, але
через війну не має куди.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wpOl41 

https://www.facebook.com/hashtag/backhomeua?__eep__=6&__cft__[0]=AZVLqXvaN8zIVnn_zuHuiXdH3KWvN7mty-JuIeLrZTK-KgH72m5uie-r3rs4cxNBkxY63eWHJ_RzSWlPui9YijMmZmrx40uJpGpJLuz4yLz5-NNClvcwTR5jthnhpIBOkfiow_GjhougOj2avimArqJq&__tn__=*NK-R


Всеукраїнський конкурс "Реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади"
Для кого – матеріали за номінаціями: онлайн-публікація, стаття
в друкованому ЗМІ, радіоматеріал та відеоматеріал.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3lrk12y  

Конкурс для молоді в рамках Дня
європейської співпраці 2022

Для кого – молодь з України та Польщі.
Дедлайн – 15 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LwleAe     

Google Ad Grants: до 10 000 USD від Google

Для кого – благодійні організації/фонди, громадські
організації, релігійні організації, міжнародні некомерційні
організації.
Дедлайн – немає.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3w1lcvX     

Розвиток громадянського суспільства   

Грант "Підтримка громадянського
суспільства та цивільного населення України
в умовах війни"
Для кого – громадські активісти; представники вразливих груп
населення; представники державних органів влади.
Дедлайн – 16 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wCZZZx

Конкурс на підтримку ГО/БО, що
допомагають ВПО
Для кого – ГО, спілки, асоціації, товариства, які зареєстровані як
неприбуткові або благодійні; державні й комунальні заклади
охорони здоров’я, соціального захисту, освіти.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LIXVDk



Проект на тему побудови миру “Youth
Advisory Boards for Peace”!

Для кого – молодіжні працівники та неурядові організації.
Дедлайн – 5 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3z7FZj7   

Грантовий конкурс "Швидка підтримка
спроможностей громадянського суспільства
України діяти в надзвичайних обставинах"
Для кого – організації громадянського суспільства.
Дедлайн – до офіційного завершення конкурсу.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LXZhKF      

Конкурс грантів "Консолідуємося заради
перемоги України"
Для кого – неприбуткові організації громадянського
суспільства.
Дедлайн – на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wZquIT 

Розвиток громадянського суспільства   



Конкурс короткострокових субгрантів для
задоволення потреб людей, які живуть з ВІЛ 

Охорона здоров'я    

Для кого – організації громадянського суспільства (ОГС).
Дедлайн – 29 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3OJm6o6  

Допомога дітям, їхнім батькам та лікарям у
боротьбі з тяжкими хворобами від
БО"КРОНА"
Для кого – лікарні, лікарі, будь-хто, хто зіткнувся з тяжкими
хворобами.
Дедлайн – діє на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cA7TbR

Індивідуальні гранти на профільне
стажування за кордоном 

Для кого – лікарі-онкологи.
Дедлайн – буде оголошено найближчим часом.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3McJFDt

III Всеукраїнський конкурс “Наркозалежність
та ВІЛ/СНІД в Україні: виклики, зумовлені
війною”

Для кого – учні 1-11 класів.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39QbEet 

Конкурс міні-грантів на надання
психосоціальної допомоги населенню
Для кого – офіційно зареєстровані українські ГО та БО, які
надають або планують надавати психосоціальну допомогу
населенню, постраждалому від війни.
Дедлайн – 8 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3x33WqA   



Програма стажування у США SABIT у галузі
чистої енергетики

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 

Допомога з покриттям орендної плати за
житло для українських екоактивістів  

Для кого – громадяни України, які працюють в екологічних
громадських організаціях і були змушені переїхати через війну.
Дедлайн – допоки наявне фінансування.
Більше ТУТ – https://bit.ly/38OP0CB  

Екологія та енергозбереження 

Для кого – директори, старші менеджери, керівники з досвідом
на керівній посаді 3-5 років.
Дедлайн – 6 червня 2022 р. 
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Nks0dY 

6-та хвиля Акселератору GCIP Ukraine

Для кого – малі та середні підприємства з терміном реєстрації
не більше 3 років, організації, творчі колективи, наукові
товариства та спілки, фізичні особи-винахідники.
Дедлайн – 12 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ny9JhP 

Післядипломна стипендія з екологічної
тематики 
Для кого – випускники ЗВО та аспіранти, які проживають в
Україні або залишили Україну; мають українське громадянство;
гарно володіють англійською та (або) німецькою мовою.
Дедлайн – до завершення набору.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3s9OVAt  



Fulbright Research and Development Program

Платформа для підтримки українських
науковців, аспірантів і студентів

Fulbright Visiting Scholar Program
Для кого – українські науковці, які проживають в Україні або
проживали до 24 лютого 2022 року.
Дедлайн – 15 жовтня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3uIRuel 

Наука та інновації  

Для кого – особи віком до 45 років з дворічним професійним
досвідом у сферах, зазначених у вимогах програми.
Дедлайн – 1 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37RRhfV 

Для кого – аспіранти та науковці з України.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3uLDSyY   

Стипендійний фонд Леді Девіс
Для кого – постдокторанти та молоді науковці, які захистили
дисертацію не пізніше останніх 5 років.
Дедлайн – постійно, листопад для Ізраїльського інституту
технологій (Техніону) або грудень для Єврейського
університету.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3KU0B1t    

Стипендіальна програма університету штату
Пенсільванія
Для кого – українські науковці та аспіранти, які були змушені
залишити Україну в результаті російської агресії проти України.
Дедлайн – з 1 травня 2022 р.; завершиться після наповнення
програми.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3w2UhOU     



Платформа Research4Life для ЗВО та
наукових установ

Вебсайт для допомоги Україні від Німецької
служби академічних обмінів DAAD

Для кого – українські студенти та науковці.
Дедлайн – немає.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Fh6SlR 

Наука та інновації  

Для кого – ЗВО та наукові установи, українські науковці.
Дедлайн – до кінця 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3vDeBHR 

Космічний конкурс: до 10 тис. євро на
спостереження за Землею

Для кого – компанії, наукові установи та повнолітні особи.
Дедлайн – 11 липня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FwT9aK  

Гранти для українських дослідників у
Фінляндії
Для кого – громадяни України.
Дедлайн – до кінця війни.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Nwu6as  

Конкурсу на здобуття щорічної Премії КМУ за
розроблення та впровадження інноваційних
технологій
Для кого – підприємства, установи та організації.
Дедлайн – 1 серпня 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3lWl4Yv  



Для кого – власники малого бізнесу.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wabhnJ

Keep Going – платформа допомоги мікро- та
малому бізнесу

Малий та середній бізнес 

“Підвищення спроможності демонстраційних
ферм на забезпечення продовольчої безпеки
України” від програми USAID AGRO
Для кого – ММСП - приватні виробники/переробники овочів,
фруктів, ягід, м’яса, молочної продукції і т.д.
Дедлайн – до 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3E6ApOA 

Український фонд стартапів

Для кого – українські стартапи.
Дедлайн – на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3kXrlTj

Проект з популяризації та використання
безпілотних та роботизованих технологій
Для кого –  виробники плодоовочевої продукції; господарства,
що спеціалізуються на вирощуванні зернових; господарства, що
вирощують окремі види олійних культур.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NHY2R8  

Підтримка підприємств, які очолюють жінки
(Help Women Agro in Ukraine)

Для кого – українські МСБ, які очолюють жінки.
Дедлайн – 30 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Mbxac3   



Малий та середній бізнес 

Волонтерська коучингова підтримка бізнесу
України
Для кого – компанії, представництва/філії яких не працюють на
території Росії.
Дедлайн – 15 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ldVXjv  

Платформа Do Business with Ukrainians
Для кого – український бізнес, посли, міжнародні партнери.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Mdu1s6

Програма Save UA Sturtups

Для кого – українські стартапи.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FGwed0 

Гранти від Фонду Google for Startups Ukraine
Support Fund
Для кого – всі стартапи, засновані в Україні до 24 лютого 2022
року, які пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену
прибутковість (продукт на ринку/пілотна версія/ранній дохід).
Дедлайн – протягом 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LWKiS2   

Spend With Ukraine – нова платформа-каталог
українських компаній, представлених у
всьому світі
Для кого – компанії, стартапи, бренди, що працюють на
західних ринках.
Дедлайн – протягом 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3PuUgMO 



Малий та середній бізнес 

Безповоротні кошти для товаровиробників

Для кого – будь-які зареєстровані підприємства, включаючи
ФОП.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NbRc65 

Грант на покриття 50 відсотків на консалтинг
для МСБ

Для кого – суб'єкти малого та середнього підприємництва.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FM9h8j

Грант від Німецького Фонду майбутнього для
органічного сільського господарства України

Для кого – українські органічні підприємства та організації у
сфері органічного с/г в Україні.
Дедлайн – 30 серпня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3N90lMM 

PUSB for #techfugees — акселератор для
українських стартапів у Польщі
Для кого – стартапи на ранніх стадіях розвитку – pre-seed та
seed, які хочуть і мають змогу тимчасово виїхати з України до
Польщі або вже це зробили.
Дедлайн – 6 червня 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3sE5tAA   

Проект з релокації бізнесу та створення West
Business Hub
Для кого – жінки-підприємиці та власниці сімейного бізнесу.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/388yZHI



Європейська культурна надзвичайна
програма для України

Центр порятунку культурної спадщини у
Львові 

Оpen call для креативної спільноти
Для кого – будь-які формати творчості: цифрове мистецтво,
ілюстрації, відеоарт, тексти, постери, фото, музика, dj-сети,
живопис, скульптура, перформанс, дописи в соціальних
мережах тощо.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/36NQVXF  

Можливість для нових та сміливих авторів

Для кого – автори, які вже працюють над текстами, а також ті,
кому варто допомогти "розписатись".
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3xQE55R   

Гранти від ALIPH Foundation
Для кого – установи, що відповідають за охорону, збереження
та популяризацію культурної спадщини; міжнародні міжурядові
та національні установи; приватні організації (фонди, НУО, БО,
БФ, асоціації і т. ін.).
Дедлайн – протягом року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LYnH79   

Розвиток культури 

Для кого – митці та культурні ініціативи в Україні.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3veCdkE   

Для кого – культурні інституції  в Україні.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3xtdmwi      

https://bit.ly/3veCdkE


Всеукраїнська літературно-мистецька премія
"Київська книга року" у 2022 році

Короткострокове волонтерство в
румунському селі

Для кого – жінки, які люблять спорт, мають досвід роботи з
молоддю, володіють німецькою, пройшли курс вакцинації від
COVID-19.
Дедлайн – 1 жовтня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/38IACfa 

EU4Culture: гранти мобільності для
українських митців
Для кого – повнолітні митці або професіонали з усіх галузей
культури, які мають статус законного резидента або виїхали за
кордон після 1 лютого 2022 року.
Дедлайн – червень 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3KMVxfm 

Розвиток культури 

Для кого – оригінальні книжкові видання видані українською
мовою протягом останніх трьох років в Україні.
Дедлайн – 1 серпня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/33qdaRj      

Для кого – молоді люди від 18 до 30 років із високим рівнем
англійської мови.
Дедлайн – 1 липня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3xvzhCN   

Довгострокове волонтерство в Німеччині для
любителів спорту

Можливості для митців від Чехії
Для кого – студенти, викладачі, українські митці разом з
сім'ями, які опинилися за кордоном. 
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3M0lI2m    



Мистецький конкурс в рамках програми
підтримки українських виставкових проєктів
за кордоном Visualise

Прийом робіт на благодійний кінофестиваль
в підтримку Збройних сил України

Для кого – усі бажаючі.
Дедлайн – 10 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/39hPT6U  

Розвиток культури 

Для кого – усі бажаючі, хто відповідає вимогам проекту. 
Дедлайн – 22 серпня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NwuDcs      

Конкурс "Країна сама себе не зробить"
Для кого – усі бажаючі, хто вболіває за долю країни. 
Дедлайн – 30 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3PBKkRK      

Підтримка музикантів з України від
засновниці Am I Jazz? фестивалю

Для кого – діячі музичної сфери. 
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3GmX6ze       



Стипендіальна програма Ернста Маха для
України

Програма стипендій для біженців з України в
Оксфордському університеті

Гранти для шкіл, що постраждали від війни
та окупації

Для кого – заклади середньої освіти, що найбільше потребують
підтримки.
Дедлайн – 10 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3LwkRWm

Професійні стажування для молоді від AIESEC
Для кого – особи віком від 19 до 30 років зі знанням
англійської мови та досвідом роботи.
Дедлайн – на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/34iItuz  

Стажування в European Central Bank

Освіта та стажування 

Для кого – українські студенти, аспіранти, докторанти,
науковці.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37IrBTk   

Для кого – для біженців з України та ВПО, які бажають
отримати ступінь Магістра.
Дедлайн – 20 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ssgTrn       

Для кого – випускники або молоді спеціалісти із ступенем
бакалавра, магістра, PhD.
Дедлайн – 3 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3MLFW0z 



The Peace Scholarship

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant
Program

20 стипендій від Уппсальського університету

Для кого – українські дослідники і дослідниці.
Дедлайн – до вичерпання грантового фонду.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3lRcWIM 

Освіта та стажування 

Для кого – українські студенти/-ки, які через війну покинули
Україну.
Дедлайн – найближчим часом, щоб могли почати навчання
восени.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3KeIRws 

Для кого – викладачі-початківці та фахівці віком до 30 років, які
спеціалізуються з лінгвістики, української літератури,
перекладацьких студій, викладання англійської мови і т. ін.
Дедлайн – 30 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3KNVIan       

Для кого – всі жінки, кому виповнилося 18 років, які здобули
принаймні базову освіту та володіють англійською мовою.
Дедлайн – 12 червня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3GzwniY   

Cтипендії для українок в естонській школі
кодування

https://securelb.imodules.com/s/1614/20/interior.aspx?sid=1614&gid=1&pgid=5848&bledit=1&sort=1&dids=7685.7211&appealcode=UA2201

