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Конкурс тревел грантів в рамках Проекту
"Голос жінок і лідерство – Україна"
Для кого – представниці жіночих/феміністичних організацій,
які послідовно діють в напрямку забезпечення прав жінок та
ґендерної рівності в Україні.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3RGYNMf  

Програма підтримки українських студій імені
І. Лисяка-Рудницького 
Для кого – зареєстровані в Україні аналітичні центри,
університети, ГО, культурні та освітні установи, ФОП, які
працюють у сфері культури, аналітики, освіти чи науки.
Дедлайн – 23 січня 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3hHQkMg  

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      

Проект фінансової допомоги $1K

Для кого – українські сім’ї, які потребують негайної допомоги.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3eKuyWy  

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  

Конкурс грантів для жіночих/феміністичних
організацій України 
Для кого – ОГС, які працюють в умовах надзвичайних ситуацій і
підтримують цивільних людей, які опинились у кризових
ситуаціях.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3rEd01K   

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  

Конкурс на підтримку проєктів
громадянського суспільства
Для кого –  громадські неприбуткові організації.
Дедлайн – 16 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3X8Wll8  



Конкурс на “Найактивніший Євроклуб”
Євроквізу-2022

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

Конкурс грантів для підтримки вимушено
переміщених жіночих та феміністичних
організацій
Для кого – проекти від вимушено переміщених жіночих/
феміністичних організацій, а також партнерські ініціативи.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3AQD7HK     

Конкурс “Жінки української енергетики”
Для кого – жінки, які працюють в енергетиці й споріднених
секторах економіки, науковиці, викладачки університетів,
журналістки і компанії сектору, які впроваджують гендерну
політику.
Дедлайн – 5 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3glJ48i      

Розвиток громадянського суспільства   

Проект Women For The Future

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   

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



Конкурс грантів "Консолідуємося заради
перемоги України"

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

Для кого – неприбуткові організації громадянського
суспільства.
Дедлайн – на постійній основі.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3wZquIT 



Охорона здоров'я    

Індивідуальні гранти на профільне
стажування за кордоном 

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

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

Грантова програма "Інформаційна кампанія
НУО щодо обізнаності прав пацієнтів"
Для кого – НУО, комерційна чи неприбуткова, офіційно
зареєстрована в Україні не менше 3 років, що працює, як
мінімум, в 5-ти регіонах України.
Дедлайн – 7 грудня 2022 року.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3hEPPm6 

Конкурс в рамках проекту USAID "Підтримка
реформи охорони здоров’я"

Для кого – Неурядові організації (НУО), юридичні особи
регіонального та національного рівнів.
Дедлайн – 12 грудня 2022 року.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3UvBxlD  



Освітня платформа для еко-стартапів
Greencubator.Academy

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 – "зелені" стартапи.
Дедлайн – 15 грудня 2022 р. 
Більше ТУТ – http://bit.ly/3Gnstvz     

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  

Фінансування від Північної екологічної
фінансової корпорації (NEFCO)

Для кого – представники приватного та державного сектора.
Дедлайн – буде оголошено найближчим часом.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3RwjPNZ  

Програма "ЕНЕРГОДІМ"
Для кого – об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ).
Дедлайн – 31 грудня 2023 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3BI9Yz0 



Програма POLONEZ BIS Національного центру
науки Польщі

Платформа для підтримки українських
науковців, аспірантів і студентів

Конкурсний відбір науково-технічних 
 розробок за державним замовленням
Для кого – проекти у сфері: ІКТ; енергоефективності;
раціонального природокористування; нових технологій
лікування захворювань; нових речовин і матеріалів.
Дедлайн – 12 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3V0omKr  

Наука та інновації  

Для кого – науковці та дослідники.
Дедлайн – 15 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FktQuA  

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 р.
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 спільних українсько-ізраїльських
науково-дослідних проектів на 2022-2023
Для кого – науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних
установ і підприємств.
Дедлайн – 15 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3ESIE2H  



Стипендіальна програма MSCA4Ukraine 

Стипендії для українських науковців від
Уряду Швейцарії 

Для кого – українські науковці.
Дедлайн – 5 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3U0SHaW 

Наука та інновації  

Для кого – аспіранти й докторанти, які є дослідниками-
переселенцями з України.
Дедлайн – не визначено.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Rr0wVB   

  Набір на оплачуване стажування в
Європейський інститут інновацій і
технологій 
Для кого –  усі, хто відповідає вимогам.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3gJBrZD   



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  

Грантовий конкурс з розвитку
підприємництва
Для кого – переміщений бізнес та бізнес, власником якого є
представник соціально-вразливих груп населення або бізнес,
де працевлаштовано 30% представників вразливих груп.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3D2BOqU     



Малий та середній бізнес 

Рекламний купон у соцмережах – Facebook
або Instagram
Для кого – зареєстровані в Україні підприємства, що керують
українською бізнес-сторінкою у Facebook і мають дійсний
рекламний обліковий запис.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3TqViKz   

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 Startups

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   

Гранти в рамках програми USAID (КЕУ)   
 "Безперервність та відновлення бізнесу"
Для кого – мікро- та малий бізнес з ІТ, моди, виробництва
меблів, текстилю, іграшок, крафтової продукції, фільмів та
аудіовізуальних матеріалів.
Дедлайн – 24 липня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3qm6VWR 

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


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

$1 000 000 на ідеї від Kyiv School of Economics

Для кого – всі, хто має ідею.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3g4G28j 

Безкоштовна програма розвитку
інноваційних рішень у сфері Agri Food
Для кого – інноваційні та технологічні стартапи з командою від
2 осіб, з рішеннями в Agri Food, які хочуть прокачати свій
продукт та презентувати його потенційним партнерам.
Дедлайн – 7 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3UjM8zI     

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 

10 млн євро від Данського інвестиційного
фонду Seier Capital 
Для кого – блокчейн-стартапи.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3TzmyHs   

Гранти від держави за Програмою "єРобота"

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

Проект UA RE: LOCATE

Державний аграрний реєстр

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

Для кого – українські ММСП, що відповідають умовам
програми.
Дедлайн – безстроково.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3U00HIS   



Європейська культурна надзвичайна
програма для України

Конкурс есе "Філософія української перемоги.
Візія Великої України"

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  

Мікрогранти для українських митців — за
промоцію демократії
Для кого – поети й письменники; художники та дизайнери;
стендап-коміки; хіп-хоп виконавці; сценаристи; журналісти.
Дедлайн – 9 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3eftRVe 

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 – молоді візіонери віком до 31 року –
військовослужбовці, студенти ЗВО, магістранти, аспіранти,
вчителі та науковці.
Дедлайн – 20 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3TAS1Zb      

https://bit.ly/3veCdkE


Гранти для культурних проєктів ZMINA 2.0

Премія Європи у сфері культурної спадщини
European Heritage Awards/Europa Nostra
Awards

Для кого – українські музиканти.
Дедлайн – 31 травня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3N5wwy1  

Всеукраїнський конкурс творчих робіт
"Національно-патріотичне становлення
молоді"
Для кого – учні, члени МАН України, студенти ЗВО, аспіранти
ЗВО та наукових установ України, інші зацікавлені особи.
Дедлайн – 6 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3TUglpu 

Розвиток культури 

Для кого – ГО, що працюють у напрямку культури; заклади
культури; ОМС, що відповідають за культуру; митці та
представники сектору культури; активісти.
Дедлайн – 24 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3OlsZMG             

Для кого – тексти, що раніше не були опубліковані англійською
мовою.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3TMRW4D      

Програма для музикантів Music Moves Europe

Конкурс рукописів "Читай українською"

Для кого – рукописи, написані українською мовою, які до
цього часу не були видані.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3Gt0evE    



УКФ об’єднує зусилля з PEN America для
підтримки митців

Конкурс видавництва "Смолоскип"

Для кого – раніше не публіковані твори, написані українською
мовою.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3gePeqM   

Розвиток культури 

Для кого – митців у секторі візуального мистецтва. 
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3BODGkV        

Підтримка культурних діячів, які
залишилися в Україні

Підтримка музикантів з України від
засновниці Am I Jazz? фестивалю

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

Грантовий конкурс із перекладу художньої
літератури
Для кого –  організації, готові перекласти, опублікувати,
поширити та прорекламувати щонайменше п’ять художніх
творів.
Дедлайн – 21 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3tNPWyA          

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

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       

Фонд підтримки українських академічних
музикантів/ок
Для кого – лідери молодіжних ОГС України, в т.ч. студенти,
вчителі, краєзнавці, знавці історії та культури місцевих громад
технологи, літератори, інші творчі особистості і не тільки.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3EOdbih        

Конкурс на індивідуальну мобільність митців
та представників сектору культури
Для кого – митці та представники сектору культури:
архітектура, культурна спадщина, дизайн, художній переклад,
музика, візуальне мистецтво, перформативне мистецтво.
Дедлайн – 31 травня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3XcpzzE    



Конкурс культурних проєктів від "Креативної
Європи"

Фотоконкурс "Family Connections"

Для кого – професійні фотографи з України та деяких інших
країн.
Дедлайн – 20 січня 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3EubHrX    

Розвиток культури 

Для кого – державні та приватні організації. 
Дедлайн – 23 лютого 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3VseWXW       

конкурс проєктів про Україну для Фестивалю
культури під час Eurovision Song Contest!
Для кого – митці, що готові працювати у співпраці з іншими
артистами та продюсерами.
Дедлайн – 12 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – https://cutt.ly/b1dIMrH        

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fb1dIMrH%3Ffbclid%3DIwAR2iPbB6bjhDLF-LF6uxrWIXGOZz75vOVXXuD6-GK_yb4Hu73J-8DgcZlyA&h=AT1tjEtQgdj98IJTWBru3fqcubjbKeR1hiefDq_m6DycOEbCRHo8IUuzSavbpn8GMS996gGkZE-LERVQzJ7TN6gDsl59UpaI2OLiEPd69ah8HonOJC8hxxS65LKMreMi67M&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Q5EerO5C_UV_ZTBsi-rFchrRZocsaCRRZB5fotycvzAmuau5Oy3-eovw8U5UPtp_pqrXqjwuKEdjD-plBOMq2H49PtBhOW499TCWFj7IJYAzVMCRmH-wH8FDK_8YGCphdRt0gZk5M2XTDh7rDD8Bf7GsgaJArvLCcq0FfPx4VH8pKg7bRFI9oDL43-gwZdoHvX4xhP7Jbkw


Конкурс за програмою Global Undergraduate
Exchange Program 2023-2024 

Стипендія на навчання University of Otago
(Нова Зеландія)

Освіта та стажування 

Для кого – студенти першого та другого курсів бакалаврських
програм українських ЗВО.
Дедлайн – 15 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3tANhYS   

Для кого – іноземні студенти, які вступають до програм
магістратури.
Дедлайн – 10 грудня 2022 р., 30 квітня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3zgNIuI       

Програма професійних стажувань (PFP)

Для кого – фахівців середньої ланки віком від 25 до 35 років,
які відповідають вимогам програми.
Дедлайн – 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3VizwKn  

Для кого – студенти бакалаврату, викладачі ЗВО, які
викладають курси з американістики, та вчителів шкіл.
Дедлайн – 12 грудня 2022 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3gb52Lk   

Конкурс на цьогорічне стажування в літніх
інститутах з вивчення Сполучених Штатів
Америки 

20 стипендій від Уппсальського університету

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



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 – молоді люди з України, хто хоче навчатися за
кордоном.
Дедлайн – не зазначено.
Більше ТУТ – https://mentorukraine.com/

Стипендія від Miami University (США)

Для кого – випускники українських університетів, які мають
дипломи магістра права, економіки, міжнародних відносин,
політології або інших суміжних дисциплін.
Дедлайн – 18 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3SUdPyx 

Стипендії Коледжу Європи на післядипломне
навчання

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmentorukraine.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G_j1HjHOZ-U1qZpMJiCEoepC-7_LsCRUE5E0CPWLNl3FGP-xJOTwgPGk&h=AT0j5agL0JyUEkLHl_JF0j6GMxpJ-BDp4_xyys17cG74_Kqcf2-2yP4eyA2UtZQN-hGTOm9hOdOcvGTcT1wY-5wLg5vdB6qaG3Pm3O4QTgwD_2dx2ffp4tupFhWXXxkIq20&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2-ROc_dTQ_hTOhigoRtiocTSgtduysSeuEKfTPsC9mB1ajnJvoqva31Or5r0ecufcm-e6Dk0L4XhupGfDA1MpPqisG8XGCL1n4DbguINtM7846hmRA1-UGn1viIPwKRgssPbO9FjyE9tul9ewgYyRhkBcWItJSvl6jl5Mj9TD1SiZcu92NmKMo0lFws3s2GhPw9XDm9wYizA
https://securelb.imodules.com/s/1614/20/interior.aspx?sid=1614&gid=1&pgid=5848&bledit=1&sort=1&dids=7685.7211&appealcode=UA2201

