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Квіз про новорічні традиції Європи
Для кого – усі бажаючі.
Дедлайн – 4 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HyLzPS   

Грантова програма "Кусаноне" на реалізацію
проектів у 2024 році
Для кого – неурядові благодійні та громадські організації,
лікарні, початкові школи, БО та інші неприбуткові організації.
Дедлайн – 28 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3YTWklW   

Конкурс "Благодійна Україна-2022" –
"Благодійність на захисті України"
Для кого – благодійники/волонтери, БО та ГО, молодіжні
об’єднання, представники медіа, соціально відповідальний
бізнес та інші, хто надавали благодійну чи волонтерську
допомогу  з 1 січня по 31 грудня 2022 року.
Дедлайн – 30 квітня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Ic7e0w    

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  

Експертна підтримка для регіональних медіа

Для кого – редакції регіональних медіа з усієї України.
Дедлайн – 15 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3ves1ZC    

Стипендії та "Спеціальна підтримка"

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

Розвиток громадянського суспільства   

Конкурс грантів на підтримку волонтерства в
умовах війни
Для кого – ОГС, а саме: БО, ГО (громадські організації,
громадські спілки), які зареєстровані як юридичні особи в
Україні та мають статус неприбуткової організації.
Дедлайн – 8 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FSe0FR  

Підтримка потреб українських ОГС

Для кого –  організації громадянського суспільства та
громадські ініціативи в Україні, які працюють над просуванням і
захистом прав людини.
Дедлайн – 16 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3jqVih7   



Конкурс на “Найактивніший Євроклуб”
Євроквізу-2022

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

Google Ad Grants: до 10 000 USD від Google

Конкурс інституційної підтримки
молодіжних громадських організацій
Для кого – національні або регіональні організації, які активно
відповідають на нагальні потреби молоді під час війни.
Дедлайн – 25 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3IqNp63      

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       

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



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

Конкурс на отримання гранту для
забезпечення профілактики вигорання
медичних працівників 
Для кого – НУО, комерційні чи неприбуткові, офіційно
зареєстровані в Україні не менше 3 років.
Дедлайн – 11 січня 2023 року.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HXB9te  



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 

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  



Конкурс проектів з виконання наукових
досліджень і розробок "Наука для відбудови
України у воєнний та повоєнний періоди"

Платформа для підтримки українських
науковців, аспірантів і студентів

Стипендії для молодих науковців на
проведення досліджень у Відні
Для кого – українські науковці, які здобувають PhD у сфері
гуманітарних або соціальних наук; або отримали PhD у сфері
гуманітарних або соціальних наук після 2017 року.
Дедлайн – 16 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3FvW5Vl 

Наука та інновації  

Для кого – колективи авторів у складі від 6 до 15 дослідників з
ЗВО та наукових установ державної форми власності. 
Дедлайн – 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3I3Y9qr 

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     

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3FvW5Vl%3Ffbclid%3DIwAR1wsYvxoLRYMwh7F6co4z45ibhMIyWNFiIVSAoKjczAdmxSqLDTJXyXEfc&h=AT1hA0PeR2XT5CJM9k3PA-nzVjx6kopkRGGXwQ1TA6e30LkbpHrIDhZInntc_qWEQ5BiTojtDNx5hAqPo_79BmmzcHfULXJHAOM4WGrivxljjpgQpdjgpAgyr0SAFCaiPBE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Dc1Qbxv9JKcM0PSuwFoKWby3Vk3fvTwlcGi9moJQ_x9lvj7Jxaknp899khe0UOWvsmeURZdrb6NlLcV2bANFWsicoLurEY4iu8aPr7Hjvxh65bvok5Xvm8nxMu4UIUfXo24evIVceu3fSreEps43_DIcDv-rByqrRYNF18_9PHHm-cqQsm8eKKAgO5Spt1ZvmOTgWWsgRDw


Набір на академічну онлайн програму
Academy4UA 

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 – українські викладачі та дослідники, що
спеціалізуються на дослідженнях ЄС .
Дедлайн – 20 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3YLgEpT 

Стипендіальна програма MSCA4Ukraine 

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

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



Для кого – всі бажаючі, хто має ідеї.
Дедлайн – до вичерпання грантового фонду.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3WnGHB8 

Гранти для талантів від Kyiv School of
Economics!

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

1000 євро та експертні консультації для
креативного бізнесу

Для кого –  представники креативного бізнесу України.
Дедлайн – 13 січня 2022 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Q7xoUb  

Грантовий проєкт “ThinkON.Ukraine” 

Для кого – українські МСП (виробничі та сервісні підприємства,
інноваційні та ІТ компанії).
Дедлайн – 12 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3hYZSCZ      

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3WnGHB8%3Ffbclid%3DIwAR05It0ueoAyomniVmJPyGVfcMEH3FSv3DhFxgAiZYWLtQ4p_u_AwSau1ZE&h=AT05K_ujAxmxQqsh59-F7LuWRHSsIi2y7kfDXnre7zwiqNija4kJZpVgpQ_WWPGb1Ui3m-_JtuTcA-UO9a6zWJ3Cpvm9kPjS_qo5Ww9-x35eSgM9W4yvi184THvrv-x0KMM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2LSyfvWkMfyKqjjhkVEiZPUXBWC4UewnrY1eKg_E37qevDUIaehsuT2pXiqiJ4Gku6gNo8bUU6f5XmhKmkWCLpcg_wlE9Kltok00ltz9tPVFgI-PmScbFtmCFbUdsQCVUg9qv92n_Ns2s35B5qrGNHU2y4Gx5no3fZeCOtedXPqBnedhbE_MbCh5txee6Cow2TK_-eI_tMVQ


Малий та середній бізнес 

Субгрантова програма USAID AGRO:
зберігання та сушка зерна
Для кого – українські суб'єкти підприємницької діяльності.
Дедлайн – 25 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3vlGtiL 

Конкурс грантів для кластерів МСП
Для кого – юридично зареєстровані та активно діючі кластери
на території України.
Дедлайн – 27 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3CcETUa 

Конкурс грантів щодо системної підтримки
МСП
Для кого – ОМС громад з діапазоном населення від 100 000 до
250 000 мешканців; неформальні мережі територіальних
громад, які сукупно мають не менш ніж 100 000 населення.
Дедлайн – 27 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Gucqvm 

Програма грантів для покриття частини
орендної плати 

Для кого – орендарі державного майна.
Дедлайн – протягом дії військового стану.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3PZblz7  

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 



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   

Програма розширення можливостей жіночого
підприємництва

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   

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 



Європейська культурна надзвичайна
програма для України

Конкурс для митців та діячів культури від
Українського культурного фонду

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  

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 – https://bit.ly/3hHQkMg 

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 – залежно від Лоту.
Дедлайн – 23  січня 2023 р. / 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3vakiMn    

https://bit.ly/3veCdkE


Грантовий конкурс для письменників
"Кентавріда"

Програма стипендій

Для кого – українські музиканти.
Дедлайн – 31 травня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3GbMwv1 

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 – всі автори, зокрема й початківці, а також
письменники з досвідом і публікаціями.
Дедлайн – 12 травня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Gk8DAZ            

Для кого – українські прозаїки, поети, драматурги, есеїсти,
перекладачі, літературні критики, що перебувають в Україні або
змушені були залишити Україну через війну.
Дедлайн – 26 лютого 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Wx4fEk      

Програма для музикантів Music Moves Europe

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   



Конкурс на індивідуальну мобільність митців
та представників сектору культури

Фонд підтримки українських академічних
музикантів/ок

Розвиток культури 

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       

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

Для кого – митці та представники сектору культури:
архітектура, культурна спадщина, дизайн, художній переклад,
музика, візуальне мистецтво, перформативне мистецтво.
Дедлайн – 31 травня 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3XcpzzE    

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


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 2023 р.
Більше ТУТ – http://bit.ly/3VseWXW       



Стипендія Lester B. Pearson, Канада

Стипендія на навчання University of Otago
(Нова Зеландія)

Освіта та стажування 

Для кого – іноземні студенти, які зараз навчаються на
останньому році середньої школи або закінчили її не раніше
червня 2022 року.
Дедлайн – 16 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3P6vgeV    

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

Програма професійних стажувань (PFP)

Для кого – фахівці    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 – британські ВНЗ, залучені до Ініціативи
побратимства між британсько-українськими університетами,
яку координує Cormack Consultancy Group (CCG).
Дедлайн – 16 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3W4ciZe    

Схема грантів Twinning R&I у Великій
Британії та Україні

20 стипендій від Уппсальського університету

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3P6vgeV%3Ffbclid%3DIwAR2Vr67wbW3vK9dgbAURk6q-KrSjwjCja_6sawffz4bd5sUQDVuaJYt6X68&h=AT3ESKrabvPGWVj9zA-za_TndgoE3cS9STjAjcob1t4pMj5B9JUdvOQNMuphrcygrT2QszOOEBgqux2ufb1oDO4zBbAp0tjo7bLts9MnMf4pi2P8BMksQ2JRLaKWFK2uftM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3tCVmtly1yjvABfyeyCKVjyUKVO39miUk3ZcrSRTCMN5LiNFaaTPtoyf9_-a46RyJzBgSFmYJ6KFJX7ML_z_45EF2JpW_gwjFC_ygH_ecvAYf2KQPWwk1vi11AQH2swckVpSuKuIYhWrEQNLWxJIDiWWNX7hS-6wSBablputCUfGfdDEW8ON4lcNqwpMkmhUNOc5AxL_fQTg


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

Стипендійний конкурс для школярів RISE

Для кого – школярі 15 - 17 років, які мають лідерські якості
Дедлайн – 25 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3HiLsIf 

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
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3HiLsIf%3Ffbclid%3DIwAR0SL9sB8cQIqziMDlonWpYd5-nRqObGpw9w0b0DfOAycg0J-qEQzdtjr-c&h=AT2W_7OPR2dplPUhWQ4jnOMYkcSuJz5NIpjKd1XZ0H0qZZasj1z_1omzJGb-ZZGHktgGt8Z_Xf4rrkfBpJjV-v9XooEhBRAgcvQVT21LMMHdJ0hIg1e9FJgl6xkncdN5yd0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0j9_u_12Fymwt93FxxhaLs7qWBLpPXGYzvNa6-ORCRJmu4T0h5Lz6lcN0V0L_22Oj9XnM1SkUh1feqGoy6JPxRvhOYDp-ET8TxGlWUWdGj3V6nq3bnmxEHsvY127VfEakcmpjtNaayWM6g18itnPM6GYVmPBLEQTGozu2v__5sOoe6aZP71L3Qsz5hNdYqbJFm03t8-OMVGg


Всеукраїнський конкурс учнівських робіт
"Історія і уроки Голокосту" ім. І.Б.
Медвинського

Стипендії для українських перекладачів

Освіта та стажування 

Для кого – учні середніх загальноосвітніх закладів України.
Дедлайн – 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3juCoGb   

Для кого – українські перекладачі, які прагнуть перекласти
канонічний текст або сучасну наукову працю.
Дедлайн – 23 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3YUhsbO        

Для кого – молоді люди, які мають ступінь бакалавра та
зараховані на денну аспірантуру.
Дедлайн – 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3Wz70Vf

Програма стажувань у світовому банку

Для кого – фахівці середньої ланки.
Дедлайн – 31 січня 2023 р.
Більше ТУТ – https://bit.ly/3G1yNqH 

Програма професійних стажувань у США

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Wz70Vf%3Ffbclid%3DIwAR22oh_eVsxG92-68iWvT0a4mM8aIaWlU_O_mpFpud4sqU5t_MOmwb-6X3E&h=AT3HwnxWGg_qxFJ6FtpXquk11QySu8npPh10NKQYMVYTk_ytyxMQez4I1v20pTKAFZGAnqwdzDKIxgTZiEUf4tvTUi7z_i5IYVAfi-t7EG70JO1jsS-872pHXvUi1Fh3A_YE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lCBB32QQYQbrhnZ48YuMOzs4hbRGLboAoW-L0fBhCkgao0idYZq2B0DqCmt-PAkf7iPmsHJeJINpsItu4vgtHNmaL4o6G3IGoONNO6j-pUaAOTJQ3sfzGjKnjODkLJm00LD3GJKCf9DgINxKQlBwLLyt6wps7zuCDnCtm4SGGdfBxDhm9NiLH6Y3qPlpDMKWOXXfC7lpX3Q

