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Конкурс грантів для переміщених ЗМІ з
Криму та Херсонщини

Для кого – ЗМІ, які працювали в Криму та Херсонській області
та перемістилися на підконтрольну Україні територію.
Дедлайн – 15 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/37Dlz62  

“Територія безпеки”: програма психологічної
підтримки журналістів

Для кого – журналісти України.
Дедлайн – 1 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3znoLyq  

Грант на підтримку дата-розслідувань подій
на війні в Україні

Для кого – журналісти-розслідувачі.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Pf1D9M   

Гранти для поліпшення соціальної
інфраструктури для внутрішньо переміщених
осіб і приймаючих громад

Для кого – територіальні громади, які прийняли ВПО.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3pl35wy      

Конкурс грантів для громадянського
суспільства України
Для кого – українські організації/ініціативи громадянського
суспільства в партнерстві з одним або декількома партнерами в
інших європейських країнах.
Дедлайн – 16 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3zJSNuL  

Розвиток громадянського суспільства   



Кеш-гранти для ВПО в еквіваленті 20 євро на
1 члена родини
Для кого – домогосподарства, які мають категорії вразливості,
зазначені у вимогах конкурсу.
Дедлайн – до вичерпання грантового фонду.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3QrKH0T  

Платформа для пошуку роботи в Польщі

Для кого – українці, які виїхали до Польщі у зв'язку з війною.
Дедлайн – немає.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3o2WM0l  

Стипендії та "Спеціальна підтримка"

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

Розвиток громадянського суспільства   

Невідкладна допомога для громад
Для кого – Органи місцевого самоврядування, та утворені ними
за відповідними профілями юридичні особи; ОТГ, МТГ; ВЦА.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3C7nzR4  

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 



Конкурс на “Найактивніший Євроклуб”
Євроквізу-2022

Для кого – євроклуби з усіх куточків України.
Дедлайн – 28 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3PnD2A3   

Програма Vidnova Fellowship 

Для кого – фахівці, які мають досвід у сферах: культурний
менеджмент; неформальна освіта; захист прав людини; медіа;
екологія та охорона навколишнього середовища та інші.
Дедлайн – 10 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3CueMZE    

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

Конкурс грантів на вироблення матеріалів в
медіа про домашнє та сексуальне насильство
під час війни
Для кого –  журналісти і журналістки.
Дедлайн – 15 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Q5026N



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  

Грантова програма “ЛЮДИ для ЛЮДЕЙ: світ
рятує українські громади”

Для кого – громадські організації та благодійні фонди.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Mr7RSh     

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   

Допомога ВПО у вирішенні задач і викликів, з
якими вони стикаються в громадах, де
проживають
Для кого – ініціативні групи внутрішньо переміщених осіб або
неурядові організації, які допомагають ВПО.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NDeSRL 

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



Конкурс субгрантів в рамках проекту
EU4CSOs Emergency Actions

Для кого – організації громадянського суспільства відповідно
до вимог проекту.
Дедлайн – до 29 числа кожного місяця.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3tjGyTo   

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   

Проект Women For The Future
Для кого – українки, які втратили роботу і/або дохід внаслідок
війни.
Дедлайн – до офіційного завершення конкурсу.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Sjs5BC       

Проект Women For The Future

Для кого – організації громадянського суспільства.
Дедлайн – 12 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3AZUohZ       



Програма USAID "Справедливість для всіх" 
Для кого – українські неурядові організації, університети,
організації громадянського суспільства, міжнародні громадські
організації, організації місцевого бізнесу.
Дедлайн – 1 квітня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3eaWIcU   

Програма "Соціальні інновації громад" від
Української Освітньої Платформи

Для кого – 2 представники від громади.
Дедлайн – 15 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3eawveI  

Розвиток громадянського суспільства   



Охорона здоров'я    

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 

Health Hackathon — гібридний хакатон,
присвячений питанням сфери здоров'я

Для кого – стартапери, медики, маркетологи, розробники та всі
небайдужі до питань здоров'я.
Дедлайн – 16 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3CN9rgu 



Фінансування проектів громадських
організацій від Посольства Фінляндії

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 – юридичні особи будь-якої форми власності (органи
самоврядування, центральні та територіальні ОВВ, установи
державної, комунальної чи приватної форми власності, і т.д.).
Дедлайн – залежно від програми. 
Більше ТУТ – https://bit.ly/3cztxjk   

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 

Конкурс на здобуття премій за кращі наукові
роботи
Для кого – молоді учені і студенти закладів вищої освіти віком
до 35 років.
Дедлайн – 15 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3yqjqEo   

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

Конкурс на здобуття премій імені видатних
учених україни
Для кого – дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України; 
 окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах
вищої освіти; колективи авторів.
Дедлайн – 1 листопада 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3RgD9iI 



Всеукраїнський конкурс наукових робіт
"Інновації для відновлення України: погляд
молоді"

Інноваційні лабораторії
Для кого – консорціуми щонайменше з 3-х заявників
(бенефіціарів; не афілійованих осіб), що відповідають вимогам.
Дедлайн – 7 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NXkzJW 

Наука та інновації  

Для кого – наукові роботи студентів та аспірантів, присвячені
інноваційним ідеям відбудови країни.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Cdet5A  

Конкурс на здобуття Золотої медалі імені
В.І.Вернадського 
Для кого –  дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України,
зарубіжні вчені; окремі особи, які працюють у наукових
установах, ЗВО, на підприємствах і в організаціях.
Дедлайн – 12 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ajg1iK   

Для кого –  здобувачі вищої освіти; молоді вчені.
Дедлайн – 15 жовтня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3dDHY6f 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс "Бізнес і права
людини в Україні: проблеми та рішення під
час війни та повоєнного відновлення"

Програма для польсько-української наукової
співпраці
Для кого – вчені-докторанти, які на 24.02.2022 р. працювали в
установах, що проводять наукові дослідження в Україні, а
також вчені, які працюють в дослідницьких установах Польщі.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3QQZlz1 



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 

Проект "Безпечне економічне середовище
для жінок — безпека та мир для всіх"

Для кого – жінки-фермерки ВПО та не ВПО, які працюють в
сільській місцевості.
Дедлайн – реєстрація відкрита.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3PIS1Ex 

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  

ІІ етап грантової програми підтримки
виробників органічної продукції
Для кого – органічны оператори, виробники та переробники
органічних сертифікованих харчових продуктів з акцентом на
збут, продажі та маркетинг на внутрішньому ринку.
Дедлайн – 12 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3pJNqY2    



Малий та середній бізнес 

Грант на участь у міжнародних торговельних
заходах
Для кого – представники українського бізнесу.
Дедлайн – 25 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3StAyCE   

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   

Проект "Співдія: кар'єрне консультування та
підприємництво"

Для кого – мікро- та малий бізнес (від 2 до 20 працівників).
Дедлайн – 15 вересня 2022 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3uiE5ck 



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

Ініціатива Promotube щодо безоплатної
рекламної підтримки МСБ
Для кого – мікробізнес, що продає свої товари онлайн, бізнес,
що постраждав від російської агресії, жіночий бізнес,
креативний бізнес.
Дедлайн – 15 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wCh9FY 

Фінансування бізнесу ветеранів та членів
їхніх родин
Для кого – ветерани, члени їх сімей, члени сімей загиблих
(померлих) Захисників і Захисниць України; юридичні особи,
засновниками яких є вищезазначені особи.
Дедлайн – 5 жовтня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ToIRA1    

Програма розширення можливостей жіночого
підприємництва
Для кого – жінки (ВПО та місцеві) (Запорізька,
Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Сумська області) та
жінки-ВПО з Полтавської, Кіровоградської, Черкаської областей.
Дедлайн – залежно від конкурсу.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HaKkEp 



Малий та середній бізнес 

Грантова програма для молодих підприємців

Для кого – мікро та малі підприємства з кількістю найманих
працівників від 2 до 20 осіб.
Дедлайн – 15 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3n9Cp0K  

Гранти від держави за Програмою "єРобота"

Для кого – українці.
Дедлайн – 12 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3bJmAvo  

Проект "Допомога українським компаніям у
виході на міжнародні ринки"

Для кого – мікропідприємці крафтовики і ремісники.
Дедлайн – 20 серпня / листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3agccuL 

Державний аграрний реєстр

Для кого – українські аграрії та фермери.
Дедлайн – необмежений.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wFHaVc 

Прийом грантових заявок на реалізацію
діяльності з підтримки безперервності та
відновлення бізнесу
Для кого – українські фізичні особи-підприємці та приватні
підприємства, що відповідають критеріям.
Дедлайн – 24 липня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3zKYhXy  



Європейська культурна надзвичайна
програма для України

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі
Українки за літературно-мистецькі твори для
дітей та юнацтва за 2022 

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 – оригінальні твори і роботи, опубліковані протягом
останніх 3 років, але не пізніше ніж за півроку до їх подання.
Дедлайн – 1 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HmxbYU      

https://bit.ly/3veCdkE


Стипендійна програма для діячів культури

Cтипендія Президента України 2023 

Для кого – оригінальні твори і роботи, опубліковані протягом
останніх 3 років, але не пізніше ніж за півроку до їх подання.
Дедлайн – 1 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HjV8A8 

Можливості для митців від Болгарії,
Угорщини та Словччини
Для кого – митців, які опинились в цей час за кордоном та
шукають прихистку.
Дедлайн – залежно від конкурсу.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3MnInWf 

Розвиток культури 

Для кого – українські прозаїки, поети, драматурги, есеїсти,
перекладачі, літературні критики, що перебувають в Україні
або змушені були залишити Україну через війну.
Дедлайн – 30 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3nCDvT4      

Для кого – молоді (14-35 років) письменники і митці у сфері
музичного, театрального, образотворчого, хореографічного та
естрадно-циркового мистецтва.
Дедлайн – 1 жовтня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3bv3jOp    

Конкурс на здобуття премії Кабінету Міністрів
України імені Максима Рильського 2022 

Стипендії від Центру мистецтв
Прінстонського університету Льюїса
Для кого – композитори, хореографи, перформери, художники
образотворчого мистецтва, письменники та перекладачі.
Дедлайн – 13 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wIvZLb    

https://www.ukrinform.ua/tag-mistectvo


Програма підтримки українських митців від
канадського фонду

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 – молоді (до 35 років) громадяни України-митці, які
нещодавно стали переселенцями. 
Дедлайн – 19 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3OUgM03       

Премія імені Шолом-Алейхема
Для кого – письменники, перекладачі, сценаристи, драматурги
за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують
духовно-культурні надбання українського та єврейського
народів та створюють позитивний іміджу України в світі.
Дедлайн – 1 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Pq7FEE       

Підтримка музикантів з України від
засновниці Am I Jazz? фестивалю

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

Конкурс Art Explora – Académie des beaux-arts
European Award 2022!

Для кого – некомерційні українські культурні організації для
підтримки мистецького сектору. 
Дедлайн – 7 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wcbSFb         

https://geteml.com/ua/mail_link_tracker?hash=6oyoid1dbk43oodezi7w6uspsnsy6f3fkf5rkhtachkxmxe9488zgj77skjia1q4o4g4dfw3opd7e6abbecaa8rs4ste83e1tsd5zspboexjukh4hox3o&url=aHR0cHM6Ly93d3cub2JoZWFsLmllL2Jsb2cvY29tcGV0aXRpb24tcG9ldHJ5LWZpbG0vP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPTI3MzYzMzA5Nw~~&uid=Mzg3Mzg2NQ~~&ucs=96f0ca7f51c2d7820fad35ab0cc8767d


Міжнародний конкурс фотографії Shining a
Light

Молодіжний конкурс CENTROPA/ESJF "Місцеві
єврейські кладовища як джерело до
вивчення локальної історії"
Для кого – українські навчальні заклади середньої та вищої
освіти.
Дедлайн – 25 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NX6QT6   

Розвиток культури 

Для кого – фотографи, аматори та професіонали фотографії. 
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Q8o2WX       

Фонд підтримки українських академічних
музикантів/ок
Для кого – українські академічні музиканти (композитори,
виконавці, музикознавці).
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3n4fjJ4       

Можливості від Стабілізаційного фонду
культури й освіти
Для кого – українські культурні організації, що працюють у
галузі театру, танцю, кіно, музики, літератури, образотворчого
мистецтва, перформансу, архітектури, бібліотек і музеїв.
Дедлайн – 30 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3CnEak2   

Підтримка культурних діячів, які
залишилися в Україні
Для кого – культурні діячі та дослідники, які залишилися в
Україні. 
Дедлайн – залежно від можливості.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3tZVOFo       



Стипендії на магістратуру від уряду Великої
Британії 

Навчання в сфері IT для жінок

Освіта та стажування 

Для кого – представники будь-яких спеціальностей зі знанням
англійської мови та досвідом роботи щонайменше 2 роки.
Дедлайн – 1 листопада 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wHLvar    

Для кого – жінки, котрі знаходяться у складних життєвих
обставинах і постраждали від домашнього / гендерно
зумовленого насильства, та мріють здобути нову професію.
Дедлайн – 10 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wH1B3N     

Новий набір на участь в Єврошколах-2022

Для кого – учні середніх шкіл, ліцеїв, гімназій (9-11 класи);
студенти магістратури, або останнього курсу бакалаврату
українських ЗВО та аспіранти.
Дедлайн – 10 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3QeFh9n 

Для кого – студенти 3-го курсу різних наукових дисциплін: від
інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і
медичних наук.
Дедлайн – 22 вересня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ciq34B  

Стажування Mitacs для третьокурсників у
кращих університетах Канади

20 стипендій від Уппсальського університету

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

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


Стипендіальна програма Ернста Маха для
України

Програма "Допомога Україні від
Кембриджського університету"

Освіта та стажування 

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

Для кого – студенти/ки, докторанти/ки, дослідники/ці та інші.
Дедлайн – в залежності від можливості.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3NnIzVL        

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

The Peace Scholarship

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

