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Освіта, наука та інновації
1. Програма малих грантів публічної дипломатії
До – 15 липня щороку (прийом заявок протягом року). Обсяг фінансування – 40 тисяч дол.США
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/?fbclid=IwAR3uw-
yC1u_Et0QTNLD4dJgzt63Hz0wQXC1hjY0KCtHgYwTIbIyNs_lDe7Y

2. «Erasmus+ Call 2021 for EaP Countries: Erasmus Mundus Actions»
https://erasmusplus.org.ua

3. Програми Fulbright
Офіс Програми повідомляє про відкриті конкурси на 2022-2023
академічний рік:
➢ для студентів та випускників ВНЗ;
➢ для молодих викладачів та дослідників;
➢ для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців.
https://fulbright.org.ua/uk/

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/?fbclid=IwAR3uw-yC1u_Et0QTNLD4dJgzt63Hz0wQXC1hjY0KCtHgYwTIbIyNs_lDe7Y
https://erasmusplus.org.ua/
https://fulbright.org.ua/uk/


Освіта, наука та інновації

EUREKA

Мережеві проєкти «EUREKA»
https://www.eurekanetwork.org/countries/ukraine/network-
projects/

Кластерні проєкти «EUREKA»
https://www.eurekanetwork.org/countries/ukraine/clusters/

GLOBALSTARS https://www.eurekanetwork.org/countries/ukrai
ne/eurostars/

https://www.eurekanetwork.org/countries/ukraine/network-projects/
https://www.eurekanetwork.org/countries/ukraine/clusters/
https://www.eurekanetwork.org/countries/ukraine/eurostars/


Освіта, наука та інновації
Програма ЄС Erasmus+ на 2021-2027 роки

Ключові пріоритети Програми у сферах освіти, професійної підготовки, молоді
та спорту на 2021-2027 рр.: якість в освіті та підготовці, інклюзія та гендерна
рівність, зелені та цифрові трансформації, підготовка вчителів і наставників,
вища освіта, геополітичний вимір. Крім цього, продовжується підтримка
викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської
інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів і можливостей ЄС в межах напряму
Жан Моне.
Програма 2021-2027 рр. є більш «зеленою», цифровою та інклюзивною для всіх
категорій населення без вікових обмежень і популяризує активнішу участь
молоді в демократичному житті суспільства. Можливості відкриті для різних
типів організацій. Особи можуть подаватись індивідуально на конкурси грантів і
долучатися до проєктів, які виграють різні організації.



Старт-ап

IT-EUREKA

До участі запрошуються команди із ідеями ІТ проектів.
Команди можуть представляти університети, коледжі +,
навчальні центри.

Дедлайн – 18:00 20 вересня 2021 року

Детально – https://iteureka.com/procedura-ta-pravyla-uchasti/

https://iteureka.com/procedura-ta-pravyla-uchasti/


Старт-ап

USAID Competitive Economy Program

Учасники: місцеві приватні підприємства; неприбуткові та
некомерційні неурядові організації; бізнес торгові асоціації;
наукові установи

Дедлайн – 30 вересня 2021 року

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-
program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-competitive-economy-program-cep-oholoshuje-co-creation-partnership-activities


Старт-ап
Конкурс стартапів «ЕКОмрія»

Ідеї - озеленення, сортування, прибирання та вивезення сміття з
місць загального користування – парків, скверів, дитячих та
спортивних майданчиків тощо, очищення водойм, вторинне
використання речей із досягненням соціального ефекту,
ресурсо- та енергозбереження в інтересах широкого загалу

До 15 тисяч гривень

http://ng2.energyschool.org.ua/news/457

http://ng2.energyschool.org.ua/news/457


Інноваційні лаббораторії

Підтримка гравцям із різних культурних та креативних секторів, що
створюють та тестують інноваційні цифрові рішення, та які можуть мати
позитивний довготривалий вплив на індустрію. Запропоновані проєкти
мають сприяти створенню нових рішень (через інструменти, моделі та
методології), що можуть бути використані аудіовізуальним сектором,
а також принаймні ще одним сектором культурних та креативних
індустрій. Рішення повинні легко відтворюватися та мати потенціал для
проникнення на нових ринках. Немає зобов’язання терміново
застосовувати обране рішення у аудіовізуальному секторі, але воно має
потенційно бути йому корисним. Цьогоріч конкурс також має два
додаткових пріоритети, серед яких питання екологічної роботи, а
також інноваційні освітні інструменти, які використовують культурні
та креативні сектори для вирішення соціальних проблем.



Інноваційні лабораторії

• Бюджет конкурсу: 6,3 млн євро

• Максимальний розмір гранту: без обмеження, але 
не більше 60% від загального бюджету проєкту

• Дедлайн подачі заявки: 05 жовтня 2021

• Оцінка заявок: жовтень-грудень 2021

• Оголошення результатів конкурсу: січень 2022

• Підписання грантового договору: лютий 2022

• Тривалість проєкту: до 24 місяців



Культура та туризм

Програма порятунку культурної спадщини під
загрозою знищення (Фонд Принца Клауса)

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115 -
коротка інформація українською

https://princeclausfund.org/save-heritage-now -сторінка
програми

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/115
https://princeclausfund.org/save-heritage-now


Постійно діючі гранти
Горизонт 2020

Учасники: неурядові організації, засоби масової інформації

Обсяг гранту: до 25 000 доларів США
Найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із
загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро.

Пріоритети діяльності:
➢ передова наука;
➢ індустріальне лідерство;
➢ соціальні виклики;
➢ поширення передового досвіду;
➢ наука з дітьми і для суспільства;
➢ Європейський інститут інновацій і технологій (EIT).
https://h2020.com.ua/uk/

https://h2020.com.ua/uk/


Постійно діючі гранти
Міжнародний Вишеградський фонд

Учасники: ГО, НУО, місцеві органи влади, університети, приватні компанії
Обсяг гранту: від 6 000 євро
Допомога громадським організаціям, органам місцевого самоврядування, школам та університетам у
втіленні проектів, що покращують рівень життя громад.

Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської групи та їх спільного представництва в
третіх країнах.

Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності, пов'язаної із заохоченням та розвитку:
➢ культурного співробітництва;
➢ наукового, дослідницького обміну та співробітництва в галузі освіти;
➢ молодіжного обміну;
➢ транскордонного співробітництва;
➢ туризму.
https://www.visegradfund.org

https://www.visegradfund.org/


Постійно діючі гранти
Фонд Конрада Аденауера

Починаючи з 1994 року, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні
супроводжує процес політичних та економічних перетворень в Україні.

З цією метою Фонд вже реалізував понад 500 проектів. Фонд підтримує
демократичні політичні партії України та їхні молодіжні організації.

Пріоритети діяльності:
➢ підтримка демократичного розвитку;
➢ побудова громадянського суспільства;
➢ ствердження вільних ЗМІ;
➢ консолідація демократичних інститутів.
До 6000 євро
https://www.kas.de/en/home



Відділ проектної діяльності ЛНТУ
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