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Регіональний розвиток



  

Онлайн-видання AgroPortal.ua у партнерстві з 
Посольством Королівства Нідерландів в 
Україні оголошує про    старт прийому      
заявок 
на участь у
Всеукраїнському 
конкурсі 

Учасники: українські села

Мета: гідна праця та економічне зростання, сталий розвиток міст і спільнот, 
пом’якшення наслідків зміни клімату, захист екосистем суші, партнерство 
заради стійкого розвитку. 

Формат: відбір проєктів за напрямами: кругове виробництво; ефективне 
управління відходами; раціональне використання ресурсів, відновлювальна 
енергетика; кооперативний рух.

Кінцевий термін подачі заявки: 31 березня 2022 року

Призовий фонд: 100 тис. грн на реалізацію проєкту від головного партнера 
— Посольства Королівства Нідерландів в Україні

 Заповнення анкети за посиланням:       https://cutt.ly/BTmfuAI 

  Детально за посиланням:  https://cutt.ly/YTmfjbq

https://cutt.ly/BTmfuAI
https://cutt.ly/YTmfjbq
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Стажування студентів в аналітичному 
центрі ГО «НОВА Енергія»

https://cutt.ly/uYcmkg2

Для кого: студенти, не старше 35 років; зацікавлені в 
аналітичних дослідженнях, з бажанням надалі працювати в 
аналітичному центрі;

Мета: залучення студентів вищих навчальних закладів до роботи 
аналітичних центрів; популяризація роботи аналітичних центрів 
та практики аналітичних  досліджень серед випускників вищих 
навчальних закладів; залучення нового покоління аналітиків до 
роботи в аналітичних центрах; популяризація практики 
стажувань студентів  на базі неурядових організацій.

Заповнення форми за посиланням: 

Електронна адреса: energiya.nova@gmail.com
Детально за посиланням:
 https://cutt.ly/NYcQpHF
Дедлайн для надсилання заявок: 28.02.2022 року.

https://cutt.ly/uYcmkg2
mailto:energiya.nova@gmail.com
https://cutt.ly/NYcQpHF


  

8 грантовий конкурс "Scholarship в 
Україні" для здобувачів вищої освіти

Для кого: всі бажаючі здобувачі вищої освіти 1-5 курсів, що навчаються на 
контрактній або бюджетній основі денної форми навчання;

Умови: для участі у конкурсі студенту слід написати аналітичну статтю на 
запропоновану тему та відправити на електронну пошту 
grant@scholarship.in.ua.

Сума гранту: Переможець, який посяде перше місце у змаганні, отримає 
грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень. Витратити свій приз студент 
зможе на освіту. Також грошова винагорода стане в пригоді при оплаті будь-
якого навчального курсу: вивчення іноземної мови, основи дизайну, 
маркетинг та інше. За друге місце передбачений приз в 4 000 грн, а третій 
фіналіст буде нагороджений 2 000 грн.

 Контакти організаторів: 

+380676226282,  grant@scholarship.in.ua

Детально за посиланням: https://cutt.ly/fYYvjlu

Дедлайн для надсилання заявок: 16.02.2022 року.

mailto:grant@scholarship.in.ua
https://cutt.ly/fYYvjlu


  

Курс «Case study: як вирішувати 
складні завдання у бізнесі та житті»

Для кого: До навчання на курс запрошується молодь без 
обмежень по спеціальностях віком 15–30 років. 
Про що:  навчання, під час якого ви дізнаєтесь як аналізувати та 
структурувати кейс, щоб побачити усі варіанти дій; генерувати 
нові ідеї та працювати з гіпотезами; шукати та критично 
оцінювати інформацію, аналізувати та робити висновки; збирати 
команду, будувати її роботу та вирішувати міжособистісні 
конфлікти; готувати презентацію та презентувати свої ідеї; 
проходити кейс-інтерв'ю та перемагати у кейс-ченатах від 
провідних компаній; думати як ТОП-менеджер — під час навчання, 
роботи та у повсякденному житті.
Важливо!: Курс безкоштовний, доступний для людей з 
порушеннями слуху та зору.
Реєстрація та деталі за посиланням: 
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/case-study/?utm_source=N
GO&utm_campaign=IREX

https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/case-study/?utm_source=NGO&utm_campaign=IREX
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/case-study/?utm_source=NGO&utm_campaign=IREX


  

Конкурс «Культура. Спільнота»
Для кого: громадські організації, 
спілки, асоціації, товариства та інші 
об’єднання, зареєстровані 
відповідно до українського 
законодавства як неприбуткові або 
благодійні організації. 
Мета: надання додаткової 
підтримки ініціативам та проєктам 
у сфері культури, які здатні 
залучати кошти від громадян 
шляхом краудфандінгу.
Аплікаційна форма: 
https://cutt.ly/NUbUdFG
Важливо:  якщо вашу заявку 
схвалено – вам потрібно залучити 
кошти від громадян на свій проєкт 
на «Спільнокошті» (партнерській 
платформі програми) або іншому 
краудфандінговому веб-сайті

• Кінцевий термін 
подачі:15.02.2022 року

• Детально за 
посиланням: 

• https://cutt.ly/gUbYXjb

https://cutt.ly/NUbUdFG
https://cutt.ly/gUbYXjb


  

Набір на Study Tours to Poland 
відкрито

●  Для кого: студенти вищих навчальних закладів від 18 до 
21 років, які мають дійсний закордонний паспорт, які ще не 
брали участі у Програмі STP для студентів.

●  Мета: участь у навчальних візитах до Польщі: 
представлення різних аспектів життя у Польщі, механізмів 
системних змін і модернізації, а також досвіду присутності 
в європейських структурах. Дуже важливим акцентом 
Програми є знайомство з неурядовим сектором та різними 
формами громадянської активності.

●  Детально за посиланням:https://cutt.ly/UILVOVr
●  Дедлайн для заявок: 11 лютого 2022 року

https://cutt.ly/UILVOVr


  

• Для кого: культурні та мистецькі організації, що мають ідею
захопливого культурного проєкту .
• Умови: описати ідею свого проєкту та розказати про свою 
команду;
до заявки додати докладний бюджет, складений у бюджетній
формі та установчі документи: статут, витяг з Єдиного Державного
Реєстру та довідку неприбутковості для громадських організацій.

• Сума гранту: від 6 000 до 7 300 євро

• Детально за посиланням: https://cutt.ly/UIiWiwx

• Дедлайн для надсилання заявок: 21.02.2022 року.

Гранти на проєкти для творчої 
молоді

https://cutt.ly/UIiWiwx


  

Екологія та енергозбереження



  

Розпочато четвертий етап конкурсу
●  Всеукраїнський конкурс стартапів «Екомрія» проєкту 

ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» – це 
екологічний захід, що проводиться для популяризації та 
підтримки екологічних ініціатив, виховання бережливого 
ставлення до природи, формування екологічної культури, 
навчальної діяльності серед учнів

● Сума гранту: до 15000 грн переможці отримають у 
негрошовому вигляді. Будуть оплачені матеріали, 
обладнання, роботи тощо, необхідні для впровадження 
замислу

● Подача заявок за посиланням: https://cutt.ly/RTrampe

● Кінцевий термін подачі заявок: 31 травня 2022 року

● Деталі конкурсу за посиланням:

 https://cutt.ly/jTraYMT

https://cutt.ly/RTrampe
https://cutt.ly/jTraYMT


  

Гранти для НДО, що оцінюють або вирішують 
питання, пов’язані з екологічно

 чистою енергетикою

● Учасники: недержавні організації, що оцінюють або вирішують 
питання, пов’язані з екологічно чистою енергетикою.

● Мета: розвинути регуляторний потенціал уряду та енергетичного 
регулятора, щоби забезпечити справедливе, експертне та 
неупереджене регулювання енергетичного сектору; забезпечити 
достатність постачання енергії від місцевих виробників і зменшення 
втрат енергії для задоволення попиту на енергію в Україні; збільшити 
міждержавну торгівлю електроенергією та газом щонайменше на 
15% обсягу ринку України.

● Подача заявок : UESPgrants@tetratech.com

● Кінцевий термін подачі заявок: 8 лютого 2022 року | 23:59

● Деталі конкурсу за посиланням: 

                       https://cutt.ly/DUbECzN

https://cutt.ly/DUbECzN


  

ПІДТРИМУЄМО КЛІМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ

● ️ Учасники: компанії малого та середнього бізнесу, які 
впроваджують або розробляють дружні до довкілля 
технології, є зареєсторованою юридичною особою 
(приватною компанією) на території України, здійснюють свою 
діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки і готові до 
співфінансування у розмірі щонайменше 25% від суми гранту.

Мета: розробка кліматичних інновацій, екологічних 
технологій, що зменшують викиди парникових газів та 
підвищують ефективність споживання енергії.

● Сума гранту: до 50 000 EUR.
● Дедлайн: 28.02.2022.
● Деталі за посиланням: https://climate.biz/

https://climate.biz/
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Кому: мікропідприємці крафтовики, ремісники, митці, фізичні 
особи, котрі бажають відкрити власну справу

На що: на виготовлення творчого продукту (прототипу)

Сума гранту: прототип або мінімальну партію прототипів Це 
Крафт зможе виготовити, якщо вартість виробництва буде до 
1000 грн

Кінцевий термін подання: постійний з щоквартальним 
оголошенням переможців. 

подавати пропозиції до 20 серпня / листопада / лютого / травня.

Детально за посиланням: https://cutt.ly/NWjvrVk 

Постійний конкурс творців 

https://cutt.ly/NWjvrVk


  

Кому: невеликі сільськогосподарські підприємства чи особисті селянські 
господарства, які займаються виробництвом / переробкою:

• фруктів, овочів та ягід; 

• риби і іншої продукції аквакультури; 

• молока і м’яса (ВРХ, свині, вівці, кози, домашня птиця (окрім курятини);

• виготовленням солодощів.

На що: допомога у розвитку своєї справи.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/usaid.agro

https://www.facebook.com/usaid.agro


  

Кому: фермерські господарства

На що: для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, 
провадження виробничої діяльності; для придбання техніки, 
обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для 
придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин, 
проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції 
(сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської 
продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих 
приміщень, для закладення багаторічних насаджень, тощо.

Сума: підтримка на конкурсних засадах на поворотній 
основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн., із 
забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення 
бюджетних коштів

Детальніше за посиланням: 
https://udf.gov.ua/index.php/finansova-pidtrymka/finansova-dop
omoha

Український державний фонд 
підтримки фермерських 

господарств

https://udf.gov.ua/index.php/finansova-pidtrymka/finansova-dopomoha
https://udf.gov.ua/index.php/finansova-pidtrymka/finansova-dopomoha


  

Для кого: малий бізнес в якості юридичної особи приватного права або 
фізичної особи – підприємця

На що: 

- придбання нових та б/в основних засобів (крім нерухомості)

- модернізація та ремонт наявних основних засобів

- будівництво, ремонт або реконструкція приміщень (крім офісних)

Строк кредитування: до 5 років

Максимальна сума кредиту: до 1,5 млн грн

Власний внесок учасника: 

 - для діючого бізнесу — від 10%    від суми проєкту

 - для новоствореного бізнесу —                    від 15% від суми проєкту

Деталі за посиланням: https://5-7-9.gov.ua/

https://5-7-9.gov.ua/


  

Програма Соціального Інвестування

Механізм доступного кредитування для соціальних

підприємств WNISEF

З метою вирішення актуальних соціальних проблем в Україні, Програма соціального інвестування WNISEF (далі ПСІ) розробила 
механізм доступного кредитування соціальних підприємств, який реалізується спільно з комерційними банками-партнерами 
(Ощадбанк і Кредобанк).

Хто може бути потенційним одержувачем пільгового кредиту:

Соціальні підприємства мають відповідати 3 основним критеріям, щоб скористатися підтримкою ПСІ:

Бути зареєстрованою юридичною особою, відповідно до чинного законодавства України, або фізичною особою-підприємцем та 
здійснювати комерційну діяльність;

Мати чітко прописану в офіційних документах соціальну (екологічну) мету своєї діяльності;

Мати чітко прописаний механізм розподілу прибутку, де буде видно скільки відсотків прибутку спрямовується на соціальну 
мету.

Фонд пропонує 3 опції для підприємств, які дозволять Програмі соціального інвестування кваліфікувати 
підприємство, як соціальне:

Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи 
населення, складає понад 50% від кількості персоналу підприємства і значна частина прибутку реінвестується у розвиток 
підприємства з метою створення нових робочих місць.

Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи 

населення, складає менше ніж 50% від загальної кількості персоналу і щонайменше 10% прибутку спрямовується на 

соціальну мету.

Щонайменше 20% прибутку спрямовується на соціальну мету.

Для участі у програмі потрібно заповнити аплікаційну форму та надіслати її на адресу vnazaruk@wnisef.org 

Аплікаційну форму можна отримати на Інтернет сторінці ПСІ: http://wnisef.org/uk/impact-investing   

mailto:vnazaruk@wnisef.org
mailto:vnazaruk@wnisef.org
mailto:vnazaruk@wnisef.org
mailto:vnazaruk@wnisef.org
mailto:vnazaruk@wnisef.org
http://wnisef.org/uk/impact-investing


  

Онлайн-курс. Розвивай свій бізнес 
гармонійно

● Для кого: жінки, власниці малого та середнього бізнесу, ТОП-
менеджери.

● Огранізатор: Ukrsibbank. BNP PARIBAS GROUP.
●  Про що: Як створити зіркову команду – залученість та 

мотивація команди; управління компанією – сучасні 
тенденції, підходи, інновації, масштабування бізнесу в нових 
реаліях; інтернет-маркетинг – чи є життя без цифрової 
мережі; вічна дилема – розвиток бізнесу чи баланс в житті 
Інтернет-маркетинг. Стратегія.

●  Важливо!: Курс безкоштовний
●  Реєстрація та деталі за посиланням: http://businesswmn.com/

http://businesswmn.com/


  

Наука та 
     інновації



  

Стипендії на наукові візити до 
Австрії

Для кого: бакалаври, магістри та аспіранти до 35 років; докторанти 
до 40 років. 

Про що:  це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом декількох 
місяців працювати над дослідженням для своєї дипломної роботи під 
наглядом викладача місцевого вишу. Програма забезпечить 
щомісячну стипендію та витрати на подорож для науковців, що 
досліджують медицину, сільське господарство, природничі, технічні, 
гуманітарні та соціальні науки, мистецтво. 

Кінцевий термін подачі заявки:
 02.03. 2022 о 00:59

Деталі за посиланням: 
https://cutt.ly/pYCzxrI

https://cutt.ly/pYCzxrI


  

Постійно діючі 
грантові конкурси

 та програми



  

Грантова допомога по проектах людської 
безпеки «Кусаноне» Уряду Японії

Щороку до 31 березня. 

Напрямки фінансування:
Охорона здоров’я (медичне обладнання) 
Незахищені верстви населення

Орієнтовний бюджет проекту – до 70 тис дол. США.

Загальна інформація/процедура, заява, хронологія 
здійснених проектів на сайті Посольства Японії в Україні: 
http://www.ua.embjapan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html 

http://www.ua.embjapan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html


  

Грантові та кредитні програми  
Північної екологічної фінансової 

корпорації «НЕФКО»

Програма «Чисте виробництво» (проекти по водоканалам, кредити в 
євро, 6% річних, сума кредиту – від 100 до 500 тис. євро).

Програма «Енергозбереження» (для муніципалітетів, кредити в грн., 
3% річних, сума від 100 до 400 тис. євро в грн. еквіваленті).

https://www.nefco.org/ 

https://www.nefco.org/


  

Програма USAID з 
аграрного і сільського 

розвитку - АГРО

Проект орієнтований на малих і середніх агровиробників і 
концентрується на таких секторах: аквакультура, фрукти та 
ягоди, овочі, молоко та м’ясо, мед, кондитерські вироби.
Проєкт надає підтримку в удосконаленні процесів 
виробництва, запровадженні кращих практик, 
підвищенні прибутковості, впровадженні SMART 
технологій, покращенні безпечності та якості 
продукції.
Деталі за посиланням:
 https://www.facebook.com/usaid.agro/

https://www.facebook.com/usaid.agro/


  

ФОНД Чарльза Стюарта Мотта. 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

www.mott.org  

Термін виконання: постійно діюча.

Орієнтовний бюджет проекту: від 15 000$. 

Учасники: неурядові українські організації (НУО). Мова – англійська.

Права людини. 

Мета конкурсу проектів  -  підтримати зусилля, спрямовані на посилення 
справедливості, рівності прав і підтримку в суспільстві.  

Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності  (філантропії) та 
громадського сектору; підвищення активності громадськості. 

http://www.mott.org/


  

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЄКТІВ 
ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ. 

ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ 

Термін виконання: постійно діюча.
Орієнтовний бюджет проекту: 5 000 $ до 24 000 $. 

Учасники: неурядові українські організації (НУО). Мова: українська, англійська.

Тематика проєктів: розвиток громадянського суспільства, верховенство права та 
реформа в галузі права, прозорість органів влади, громадська  підтримка освітніх 
ініціатив, вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві, права 
людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю та жінок, 
громадянська освіта, розвиток виборчої системи, протидія торгівлі людьми. 

Головні вимоги до проектів та правила подачі заявок  можна знайти на сайті 
Посольства США в Україні  
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/.  

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/


  

ЄБРР. ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ 

ЇХ БІЗНЕСУ
Термін виконання: постійно діюча.
Орієнтовний бюджет проекту: 10 000 €.

Учасники: бізнес. Мова: українська.

     ЄБРР допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів,  які 
здатні якісно трансформувати їх бізнес,  і надає  гранти  для часткової оплати послуг 
консультантів.  

Результати проектів,  проф.  ЄБРР,  через рік після їх завершення:                    26  
українських  малих і середніх підприємств збільшили дохід на 45%,               24% – 
збільшили продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – 
залучили фінансування в сер. на 630 тис. € кожне.  

Гранти на проект (25% до 75% вартості консалтингових  послуг), не перевищує 10 000 €. 

http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services, http://www.ebrd.com/ru/home.html 

http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services
http://www.ebrd.com/ru/home.html


  

Програма Еразмус для молодих 
підприємців 

Програма транскордонного обміну, яка дає можливість 
підприємцям навчатися у досвідчених підприємців з інших 
країн-учасниць програми ЄС COSME. 

Адресат – підприємці (час з моменту започаткування 
підприємницької діяльності – до 3-х років).

 Організатор – Європейський Союз. 

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/0TLheOR

https://cutt.ly/0TLheOR


  

Програма “Креативна 
Європа”

Програма спрямована на підтримку культурного, 
креативного та аудіовізуального секторів та проектів, 
що дають можливість подорожувати, охоплювати нові 
аудиторії, обмінюватися практичними навичками та 
вдосконалюватися. Бюджет – 1,46 мільярда EUR. 

Адресат – українські організації в сфері культури та 
креативності або кіноіндустрії, які мають статус 
юридичної особи протягом 2 років. 

Організатор – ЄС. 

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/6TLggaZ

https://cutt.ly/6TLggaZ


  

Грант від українського фонду 
стартапів

Учасники: Фізичні особи –підприємці або господарські 
товариства

Про що: сприяння створенню та розвитку технологічних 
стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою 
підвищення їх глобальної конкурентоспроможності.

Сума гранту:  $25 000 на стадії pre-seed, $50 000 на стадії seed. 

Deadline – постійно діюча.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/uTEo2Uv

https://cutt.ly/uTEo2Uv


  

Часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва

Учасники: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, основною 
діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів

Про що: використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за 
напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва”.

Сума гранту: часткова компенсація надається на техніку та 
обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, 
наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України “Про стимулювання 
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового 
комплексу”) перевищує 60 відсотків

Deadline – постійно діюча.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/aUaznSI

https://cutt.ly/aUaznSI


  

З повагою

відділ економічного розвитку, 

інвестицій та регуляторної політики

виконавчого комітету

 Каховської міської ради

Контактний 
телефон:
(05536) 4 -13 - 01
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