
ПІДТРИМКА УКРАЇНИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Підтримка України Європейським Союзом 
спрямована на розвиток:

Вільна торгівля

Розвиток приватного сектору

Енергетика

Навколишнє середовище
та клімат

Транспорт та інфраструктура

Сільське господарство
та безпека харчових 
продуктів

Демократія та права 
людини

Громадянське 
суспільство та ЗМІ

Освіта та дослідження

Культура

Кращі державні послуги

Верховенство права

Міграційна політика
та прикордонна служба

Громадське здоров’я
та соціальний захист

Близько

фінансується 
Європейським 
Союзом в Україні

ТРИ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ЄС ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА 16 ТЕМАТИЧНИХ СЕКТОРІВ:

СИЛЬНІШОЇ ЕКОНОМІКИ

СИЛЬНІШОГО СУСПІЛЬСТВА

СИЛЬНІШОГО ВРЯДУВАННЯ

СИЛЬНІША
ЕКОНОМІКА

СИЛЬНІШЕ
СУСПІЛЬСТВО

СИЛЬНІШЕ
ВРЯДУВАННЯ

150
ПРОЕКТІВ

Загальна сума підтримки

Департамент суспільних 
комунікацій КМДА 

виділено на підтримку 
реформ протягом 
наступних кількох років 

12,8
МЛРД ЄВРО



МОЖЛИВОСТІ ВІД ЄС
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Україна — пріоритетний партнер Європейського Союзу. За останні три роки ЄС виділив близько 12 млрд євро на підтримку 
ключових реформ для розвитку економіки, державного управління, суспільства і відновлення сходу країни. ЄС реалізує в Україні 
більше 150 проектів, надаючи українцям різні можливості. Детальну інформацію шукайте на ресурсах нижче.

Доступ до вигідних кредитів, консультації та тренінги
з виходу на нові ринки за ініціативою EU4Business та 
програмами COSME, Горизонт 2020. Карта можливостей ЄС 
для малого та середнього бізнесу: smemap.eu4business.eu

ПІДПРИЄМЦЯМ

Гранти для проведення наукових досліджень, 
розробки інноваційних продуктів і технологій 
за програмою Горизонт 2020: h2020.com.ua

НАУКОВЦЯМ, СТАРТАПАМ, 
ІННОВАЦІЙНОМУ БІЗНЕСУ

Волонтерство та програми обміну для молоді 
за програмою Erasmus+ через організацію 
SALTO-YOUTH: salto-youth.net/rc/eeca

МОЛОДІ, ВОЛОНТЕРАМ

Тренінги для переселенців з перекваліфікації
та підприємницьких навичок: ua.undp.org/content/
ukraine/uk/home/operations/get-involved

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Гранти, освітні програми, інструменти для роботи 
громадських організацій
– «Європейський простір» euprostir.org.ua
– Гранти для журналістських розслідувань та 
антикорупційних ініціатив euaci.eu/ua
– Грантові програми: «ЗМІ за проєвропейські зміни 
в Україні» та «Громадськість за проєвропейські 
зміни в Україні» ier.com.ua/ua/regions_for_reforms

МЕДІА ТА ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

Гранти на освітні проекти, короткострокові обміни
та магістерські програми, стажування та викладання
у європейських університетах, спільні проекти між 
університетами за програмою Erasmus+: erasmusplus.org.ua

Обмін досвідом з європейськими школами та спільні 
онлайн-проекти між школами України та країн ЄС 
за програмою eTwinning Plus: etwinning.com.ua

EU Study Days: безкоштовне навчання на сесіях Єврошколи 
по всій Україні: facebook.com/EUStudyDays

ШКОЛЯРАМ, ВЧИТЕЛЯМ, СТУДЕНТАМ, 
АСПІРАНТАМ, ВИКЛАДАЧАМ

Гранти для обміну досвідом в країнах ЄС, спільні проекти 
та можливість навчання для культурного сектору
за програмами «Культурні мости» culturebridges.eu
та «Креативна Європа» creativeeurope.in.ua

МУЗИКАНТАМ, АКТОРАМ, 
АРХІТЕКТОРАМ, ДИЗАЙНЕРАМ


