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Розвиток громадянського 
суспільства 



Конкурс грантів “Громадськість за 
проєвропейські зміни в Україні” 
• Залучення до процесів моніторингу та публічного 

діалогу з органами влади щодо секторальних реформ 
у правовій, конституційній, судовій та виборчій сферах, 
у сфері фінансування політичних партій, державного 
управління, охорони здоров’я, охорони довкілля, 
енергетики, транспорту, земельної реформи та ін. 
Адресат – неприбуткові організації громадянського 
суспільства.  

• Дедлайн – 9 квітня 2018 р.  
• Організатор – Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій у співпраці з “Європейською 
правдою” , в рамках проекту “Просування реформ в 
регіони”, який фінансується ЄС.  

• Деталі за посиланням – 
https://gurt.org.ua/news/grants/42805/ 

https://gurt.org.ua/news/grants/42805/


II Відкритий всеукраїнський 
студентсько-учнівський конкурс 

соціальних відеопроектів “Чесність 
починається з тебе” 

• Створи соціальний відеоролик, який мотивуватиме до 
відповідального, чесного навчання, відображатиме 
важливість якісної освіти у сучасному суспільстві. 
Загальний призовий фонд конкурсу – 90 000 UAH.  

• Адресат – учні та студенти закладів освіти України.  
• Дедлайн – 22 квітня 2018 р.  
• Організатор – Американські Ради з міжнародної освіти в 

рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в 
Україні (SAIUP) та Проекту формування академічної 
доброчесності в школі (SAISS).  

• Деталі за посиланням – http://www.saiup.org.ua/nashi-
novyny/ii-vidkrytyj-vseukrayinskyj-studentsko-uchnivskyj-
konkurs-sotsialnyh-videoproektiv-chesnist-pochynayetsya-z-
tebe/ 
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Громадськість за проєвропейські 
зміни в Україні  

• Посилення підтримки та тиску громадськості на 
здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом 
розширення участі та залучення широкого кола 
організацій громадянського суспільства з регіонів у 
обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та 
адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна 
– ЄС.  

• Дедлайн – 9 квітня 2018 р.  

• Організатор – Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій у співпраці з “Європейською 
правдою”, в рамках проекту “Просування реформ в 
регіони”.  

• Деталі за посиланням – 
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336


Грант “Розмаїття життя жінок” 

• Програма покликана репрезентувати розмаїття 
життя жінок та підтримку креативності у 
боротьбі з нерівністю. 

•  Адресат – жінки та дівчата, які постраждали від 
насильства, з обмеженими можливостями або ж 
представники сексуальних меншин.  

• Дедлайн подачі заявок – 30 квітня 2018 р.  

• Організатор – The Feminist Review Trust.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.gurt.org.ua/news/grants/43634/ 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43634/


Акселераційна програма 
GlobalGiving для громадських 

організацій  
 

• Мета програми – розвиток навичок, розширення 
інструментарію та донорських баз громадських 
організацій для збільшення ефективності їх 
краудфандингової діяльності.  

• Адресат – молоді активісти.  

• Дедлайн подачі заявок – 1 травня 2018 р.  

• Організатор – GlobalGiving.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43458/ 

https://www.gurt.org.ua/news/trainings/43458/


 
Розвиток культури 



Грант на проведення кіно-
фестивалів “Movies that Matter”  

 

• “Фільми, що мають значення” запрошує 
подавати заявки на різноманітні заходи 
(фестивалі кіно про права людини, про права 
ЛГБТ- спільноти, проекти мобільного кіно). 
Адресат – організації, що займаються промоцією 
кіно про права людини в усьому світі.  

• Дедлайн – 15 квітня 2018 р.  

• Організатор – Movies that Matter.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/ov
er_ons_en 

https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/over_ons_en
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/over_ons_en


Конкурс “ADAMI Медіа Приз за 
Культурне Різноманіття у Східній 

Європі 2018” 
• Премія “ADAMI Медіа Приз” присвоюється за 

кращі телевізійні програми і фільми, а також 
онлайн-програми, які висвітлюють теми міграції, 
інтеграції, а також етнічного, релігійного та 
культурного розмаїття.  

• Адресат – телекомпанії, продюсерські компанії, 
журналісти, режисери, продюсери та інші 
професіонали в галузі медіа.  

• Дедлайн – 1 червня 2018 р.  

• Організатор – Міністерство закордонних справ 
Німеччини.  

• Деталі за посиланням – https://kiew.diplo.de/ua-
uk/aktuelles/-/1505034 

 

https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/1505034


Trans Atlantic Partners 2018  

• Навчальні програми та тренінги для досвідчених 
кіно і телепродюсерів з Європи, Канади та США. 
Єдина програма у всьому світі, присвячена 
трансатлантичному спільному виробництву, 
відзначає своє 10-річчя в 2018 році! За 
програмою очікуються 2 модулі в червні та 
вересні у Європі та Канаді.  

• Дедлайн – 3 квітня 2018 р. 

•  Організатор – Erich Pommer Institut.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.epi.media/tap/ 

https://www.epi.media/tap/


“Тренінги. Медіа” від Креативної 
Європи  

• Останній прийом заявок за цією програмою. 
Серед пріоритетів: інновації у розвитку контенту 
та оповідання історії, використання цифрових та 
нових технологій, анімація, наставництво, 
розвиток талантів, молоді творці та ін. 
Доступний бюджет становить 7,5 млн. EUR.  

• Дедлайн – 26 квітня 2018 р.  

• Організатор – Креативна Європа.  

• Деталі за посиланням – 
https://gurt.org.ua/uploads/news/2018/02/05/call
_for_proposals_eacea-09-2018.pdf 

https://gurt.org.ua/uploads/news/2018/02/05/call_for_proposals_eacea-09-2018.pdf
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“Медіа. Кінофестивалі” від 
Креативної Європи 

• Щороку надається підтримка у проведенні 
більше 100 європейських фестивалів, що 
славляться своєю особливо різноманітною 
програмою європейських фільмів, із залученням 
широкої громадськості та великої кількості 
фахівців.  

• Дедлайн – 26 квітня 2018 р.  

• Організатор – Креативна Європа.  

• Деталі за посиланням – 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/support-festivals-2018_en 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
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Конкурс для журналістів на 
найкращий матеріал про 

євроінтеграцію  
• Оголошено другу хвилю конкурсу журналістських 

публікацій на найкраще роз’яснення положень і 
висвітлення результатів впровадження Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
в регіональних засобах масової інформації.  

• Дедлайн – 30 вересня 2018 р.  

• Організатор – Association4U під патронатом Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України.  

• Деталі за посиланням – 
http://association4u.com.ua/index.php/uk/2-
uncategorised/203-journ-contest 
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    Розвиток спорту 



Фонд Братів Кличко 

• КЛИЧ ДРУЗІВ - ГРАЙМО РАЗОМ! – отримай 
спортивний майданчик для школи! 

Дедлайн - до 15 квітня 

Необхідно зняти відео і показати, в яких умовах 
займаються спортом діти в школі, розказати, як 
новий майданчик може покращити інфраструктуру 
вашого села чи міста, а також представити свою 
команду, з якою ви готові боротися за мрію. 

У конкурсі можуть взять участь учні, вчителі, батьки 
та місцеві громадські активісти.  

my.klitschkofoundation.org  

 

http://my.klitschkofoundation.org/
http://my.klitschkofoundation.org/
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Освіта і стажування  



Всесвітні студії 
(WorldWideStudies)  

 

• Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними для 
подальшого розвитку України аграрні науки, 
екологію та охорону навколишнього середовища, 
публічне право, державне управління, 
альтернативну енергетику та аерокосмічну 
інженерію.  

• Адресат – громадяни України віком до 35 років.  

• Дедлайн – 15 травня 2018 р.  

• Організатор – Фонд Віктора Пінчука.  

• Деталі за посиланням – https://worldwidestudies.org/ 

https://worldwidestudies.org/


Премія ЮНЕСКО та уряду Японії 
у галузі освіти для сталого 

розвитку 
 

• Премією нагороджуються проекти організацій, 
інституцій та активістів у сфері освіти зі сталого 
розвитку. Адресат – урядові та неурядові 
організації.  

• Дедлайн – 3 травня 2018 р.  

• Організатор – ЮНЕСКО та уряд Японії.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.gurt.org.ua/news/grants/43294/ 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/43294/


Програма імені Фулбрайта  

• Програма академічних обмінів імені Фулбрайта 
надає стипендії на навчання в американських 
університетах від одного до двох років на 
здобуття ступеня магістра.  

• Адресат – студенти старших курсів, випускники 
ВНЗ.  

• Дедлайн – 16 травня 2018 р.  

• Організатор – уряд США.  

• Деталі за посиланням – 
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.
html 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


Стипендіальний проект 
Scholarship in Slovakia 

• Благодійний стипендіальний проект. Стипендія 
покриває у повному розмірі оплату за навчання 
в найбільших університетах Словаччини, а також 
місячну стипендію впродобж усього періоду 
студій.  

• Адресат – українські студенти, охочі отримати 
освіту у Словаччині.  

• Дедлайн реєстрації – 10 квітня 2018 р.  

• Організатор – фундація Penta.  

• Деталі за посиланням – 
https://scholarshipinslovakia.com/ 

https://scholarshipinslovakia.com/


Стипендійна програма 
професійного розвитку у 

Мічиганському університеті  

• В рамках програми кандидати можуть зробити 
короткі візити тривалістю від 4 тижнів до 3 
місяців для проведення наукових досліджень. 
Грант охоплює витрати на подорож в обидві 
сторони, проживання, медичне страхування, а 
також надає невеликі добові виплати.  

• Адресат – викладачі вищих навчальних закладів.  

• Дедлайн – 15 вересня 2018 р.  

• Організатор – Мічиганський університет (США).  

• Деталі за посиланням – https://lsa.umich.edu/ 

https://lsa.umich.edu/


 

Постійно діючі 
грантові конкурси 

та програми 



Програма «Активні громадяни» 

Британської ради в Україні 
• У 2017 році на Херсонщині в рамках Програми було 

підтримано 71 проект соціальної дії, реалізовані в                             
21 населеному пункті. На реалізацію ініціатив 
громадян Британська Рада в Україні надала 860 
408,14 грн., додатково активні громадяни залучили 
673 146,66 грн. на свої проекти як співфінансування. 

• Для участі у Програмі фізична особа, ініціативна 
група повинна пройти тренінг . 

• Заявки приймаються 2 рази на рік: до 1 квітня та до 
1 вересня. 

• Координатор Програми в області: фонд 
“Об’єднання”. 

http://www.fundunion.org  
 

http://www.fundunion.org/


Грантова допомога по проектах 
людської безпеки «Кусаноне» Уряду 

Японії 
• Щороку до 31 березня.  

• Покращення навчальних умов та стану охорони 
здоров’я в Україні: заміна вікон, дверей, ремонт 
даху тощо в школах та дитячих садках, 
встановлення твердопаливних котлів, закупка 
медичного обладнання для лікарень тощо. 

• 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_ind
ex.html  
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Програма Європейського Союзу            
«U-LEAD з Європою» 

• Термін виконання: 2016 – 2020 роки 
(оголошення про грантові конкурси 
публікуються на сайтах http://tsnap.ulead.org.ua/, 
http://decentralization.gov.ua/). 

• Створення нових сервісних центрів надання 
адміністративних послуг, а також модернізація 
існуючих ЦНАПів в об’єднаних територіальних 
громадах, містах малого і середнього розміру. 

• Збірник методичних матеріалів «Створення 
центрів надання адміністративних послуг» та 
детальна інформація про Програму на сайті: 
http://tsnap.ulead.org.ua/  
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Грантові та кредитні програми  
Північної екологічної фінансової 

корпорації «НЕФКО» 
 

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

 

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

 

• https://www.nefco.org/  

 

https://www.nefco.org/


Фонд малих грантів від 
Швейцарської агенції розвитку та 

співробітництва 
• Основні напрямки, за якими підтримуються малі проекти: 

охорона здоров'я; верховенство права; юстиція; місцеве 
врядування і децентралізація; сприяння розвитку торгівлі; 
розвиток малих і середніх підприємств (МСП); стале 
використання енерго- та водних ресурсів; екологія; соціальні 
послуги. 

• Бюджет зазвичай становить 100 000 – 600 000 грн., 
перевагою буде власний внесок заявника у проект — як у 
грошовій так і в натуральній формі. Витрати мають бути 
спрямовані головним чином на діяльність: придбання 
обладнання, а також ознайомлювальні поїздки, стипендії та 
благодійні заходи не будуть підтримуватися. Тривалість 
проекту може становити максимально 12 місяців. 

• Електронні копії проектних пропозицій для попереднього 
розгляду потрібно надсилати протягом року на 
адресу електронної пошти Швейцарського Бюро 
співробітництва в Україні: kyiv.sco@eda.admin.ch. 
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Проект USAID «Підтримка 
аграрного і сільського розвитку» 

• Термін виконання: до 2020 року (оголошення про 
грантові конкурси публікуються на сторінці проекту 
в ФБ https://www.facebook.com/usaid.ards/). 

•   

• Проект орієнтований на малих і середніх 
агровиробників і концентрується на таких 
секторах, як фрукти та ягоди, овочі, молоко та 
м’ясо, мед. 

• Гранти надаються на придбання нового обладнання 
(до 50% вартості запропонованого проекту), для 
збільшення доданої вартості у зазначених секторах 
виробництва. 
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Програма USAID 
«Децентралізація приносить 

кращі результати та 
ефективність» (ДОБРЕ) 

• Термін виконання: 2016 – 2020 роки.  

• Мета – підтримка ефективного управління 
об’єднаних громад; допомога конструктивній 
взаємодії громадян, громадянського 
суспільства з органами державного управління; 
прозорість та якісне надання послуг. 

• Більше інформації на сайті: 
http://decentralization.gov.ua/  
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Проект USAID «Економічні 
можливості постраждалим від 

конфлікту» 
 

• Термін виконання: серпень 2016 року – 
серпень 2018 року (оголошення про грантові 
конкурси публікуються на сторінці проекту в ФБ 
https://www.facebook.com/groups/eopac/?fref=ts). 

• Мета – розширення економічних можливостей 
ВПО та представників місцевих громад через 
створення робочих місць і підтримку мікро-
бізнеса. 
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МАЛІ ГРАНТИ.  УРЯД НІДЕРЛАНДІВ. 
ФОНД ЗАХИСТУ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ 

• https://www.government.nl/  

• Термін виконання: постійно діюча. 

• Орієнтовний бюджет проекту: до 499 000 €. 

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

• Напрямки проектних пропозицій:   

• захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної 
орієнтації;   

• участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками;   

• боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини 
(смертна кара і катування);   

• свобода думки і слова та свобода інтернету;   

• свобода віросповідання та переконань;   

• права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, 
включаючи дитячу робочу силу.  

 

https://www.government.nl/


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ДЕМОКРАТІЇ 

• Термін виконання: постійно діюча. 

• Орієнтовний бюджет проекту: 10 000 – 150 000 €.  

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

• Європейський фонд підтримки демократії (The European 
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку 
організаціям, неформальним платформам та окремим 
активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і 
зміцнення демократичного громадянського суспільства.  

• Заявки приймаються у електронній формі на формулярі, 
що міститься на сайті  
www.democracyendowment.eu/support,  
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/.   

• EED може надавати допомогу в невідкладному режимі 
(open financing cycle), без оголошення calls for proposals.  
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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 ПРОЕКТІВ 
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 проектів: 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/.   
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ФОНДУ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

 

• Термін виконання: постійно діюча. 

• Орієнтовний бюджет проекту: до 24 000 $ / до 12 міс.  

• Учасники: ЗМІ, недержавні організації. Мова: українська, 
англійська.  

• Посольство США запрошує незалежні ЗМІ (друковані, радіо, 
телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду 
розвитку українських ЗМІ.   

• Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних 
ЗМІ в Україні та на допомогу українським журналістам, медіа-
організаціям і недержавним організаціям, які працюють над 
проектами, пов’язаними з медіа. Засіб масової інформації має бути 
незалежним. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 
фінансування не підпадають. Основні вимоги програми, тематичні 
пріоритети загального конкурсу та правила подачі заявок 
знаходяться на сайті Посольства США у Україні 
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-
fund-uk/.   
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ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО 
ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД 

ФОНДУ FASEP 
Термін виконання: постійно діюча. 

     Орієнтовний бюджет проекту: 150 000 –  600 000 €. 

      Учасники:  державні органи (центр. уряд, регіон. та міська влада, техн. 
агенції тощо). Мова: англійська, французька.    

      1.FASEP «Дослідження»  –  фінансування для проведення ТЕО або 
технічної допомоги.    

Проекти, що можуть фінансуватися:  проекти інфраструктури в рамках 
стратегій   розвитку, що реалізується органами місцевої влади, та до яких 
залучать фр.  підприємства (виробники обладнання, інженери, 
розробники).   

85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають становити послуги фр. 
підприємства (інженерні  бюро, бюро досліджень, тощо).  

• 2.FASEP «Зелена інновація»  –  фінансування надається на реалізацію 
інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього 
середовища, та проектів сталого розвитку.  

• Проекти, що можуть фінансуватися:  проекти інфраструктури в рамках 
стратегій розвитку, що реалізується ОМС;  проекти в яких можуть бути 
використанні фр. «зелені» та інноваційні технології). 

• http://www.economie.gouv.fr/   

 

http://www.economie.gouv.fr/


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ 
СПРАВ ЕСТОНІЇ 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКР. 
НУО 

Термін виконання: постійно діюча. 

     Макс. сума гранту становить 15 000 євро.   

     Учасники: укр. НУО або місцеві органи влади. Мова: англійська, 
естонська. 

     Грант може становити до 100 % від загальної суми прийнятних витрат 
проекту.   

     Мета мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові 
потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та 
муніципальних установ,  а також неурядових організацій і фондів, що 
діють в громадських інтересах.   

     Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або 
англ. мовою до Посольства Естонії в Україні.   

     Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та 
гуманітарної допомоги Естонії.   

     Посольство Естонії в Києві: http://www.estemb.kiev.ua/ukr, 
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55  
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КАНАДСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ, ТОРГІВЛІ 

ТА РОЗВИТКУ 
• Термін виконання: постійно діюча. 

• Мова: українська, англійська. 

• Тематика:   

• створення робочих місць,   

• громадянське суспільство,   

• врядування,   

• розвиток управлінського потенціалу,   

• демократія та права людини.                            

• Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у 
відповідь на оголошення конкурсу.    

• Запити можуть бути відправлені в Посольство Канади в Україні 
www.canadainternational.gc.ca/ukraine/offices-
bureaux/kyiv.aspx?lang=eng#serv, http://international.gc.ca/world-
monde/funding-financement/call_proposal-
appel_proposition.aspx?lang=eng   
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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


ФОНД «МОНСАНТО»                        
(сільське господарство) 

• http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsa
nto-fund.aspx 

• Термін виконання: щорічно, 01.01.– 29.02., 01.07 – 01.08.  

• Орієнтовний бюджет проекту: до 25 000 $/до 12 міс.  

• Учасники: неурядові українські організації (НУО).  

• Мова: українська, англійська. 

• Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання 
грантів за межами США за такими напрямами:   

• - надання базової освітньої підтримки,  спрямованої на 
покращення освіти в аграрних громадах навколо світу, в тому 
числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, 
навчальних програм для фермерів та академічних програм, які 
збагачують чи доповнюють шкільні програми.  

• - забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки 
неурядових організацій, що надають допомогу  для 
продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води, 
громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб.  
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ПОСОЛЬСТВО НОРВЕГІЇ 

 http://www.norway.com.ua  
 

 

         Термін виконання: постійно діюча. 

     Мова: українська, англійська.  

     Посольство Норвегії фінансує низку проектів підтримки 
громадянського суспільства в Україні.   

     Основними галузями застосування таких фондів є 
проекти, пов’язані з правами людини та демократією.  

     Важливі сфери, такі як довкілля та енергоефективність, 
також охоплюються суттєвим внеском Норвегії до ЄБРР, 
що керується фондом E5P. Тому до таких проектів не 
виділяються додаткові гранти.  

Окрім того, низка більш масштабних грантів надаються 
напряму Міністерством закордонних справ Норвегії.  

 

http://www.norway.com.ua/


ГЛОБАЛЬНИЙ  
ЕКОНОМІЧНИЙ ФОНД (GEF) 

 

• http://www.thegef.org 

 

• Термін виконання: для кожного проекту свій дедлайн.   

• Орієнтовний бюджет проекту: для кожного проекту певне фінансування.  

• Цілі/Місія: надається допомоги в охороні довкілля, сприяння сталому 
розвитку довкілля, надання  фінансування та технічна підтримка проектам, які 
зберігають і відновлюють навколишнє середовище,  покращують добробут і  
засоби до існування людей.  

• Пріоритети:  біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація 
до зміни клімату на рівні громад, деградації ґрунтів, стале лісокористування, 
міжнародні води, хімічні речовини і відходи.  Проекти також можуть бути 
подані в рамках Програми малих грантів ГЕФ.  

• Програма малих грантів  Глобального  екологічного фонду www.sgp.undp.org 
надає  гранти  від кількох тисяч до кількох млн. дол. США.   

• Шаблони заявок: http://www.thegef.org/gef/project_types.  

• Учасники: неурядові українські організації (НУО), нац. установи, регіон. орг.-
ї.  

• Мова: українська, англійська.  

http://www.thegef.org/
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МІЖНАРОДНИЙ 
ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД (THE 

INTERNATIONAL VISEGRAD 
FUND – ІVF) 

• Термін виконання:постійно діюча 

• Орієнтовний бюджет проекту: малі - до 6 тис. €. Стандартні - від 6 тис. € і вище.  

• Учасники: ГО, НУО, місц. орг.влади, університети, приват. компанії.                      
Мова: англійська.  

• Мета конкурсу проектів - розвиток громадського суспільства у країнах Східного 
Партнерства. Напрямки проектних пропозицій, малі та стандартні гранти:  
культурна співпраця; освіта; наукові та молодіжні обміни;  транскордонна 
співпраця;  туризм.  

• Українська ГО, що подає проект, має передбачити в проектній пропозиції 
залучення ГО з усіх 4-ох країн Вишеградської четвірки (Чехія, Угорщина, Польща 
та Словаччина) до реалізації проекту. Проектна пропозиція подається ГО в он-
лайн режимі англійською. мовою.  

• Фінансовий внесок Фонду не може перевищувати 80%  від загальної вартості 
проекту. 

• http://visegradfund.org/grants/,  
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f   

•   
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Європейський інвестиційний 
банк 

http://www.eib.org/   

• Термін виконання: постійно діюча 

• Учасники: неурядові українські організації (НУО), 
урядові установи та інші. Мова: англійська  

• Орієнтовний бюджет проекту: 40 000 €/ 12 міс.  

• Подати заявку на кредит 
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm.   

• Банк працює над проектами тільки під місцеві гарантії.   

• Тематика: розвиток приватного сектора (ділове 
середовище), доступність та транспорт, створення 
робочих  місць,  захист навколишнього середовища, 
енергет. ефективність, дослідження та інновації, сільське 
та лісове господарство.  

 

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm


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 – http://platforma-
msb.org/wp-
content/uploads/2017/05/Informuvanna_Erazmus-
dlya-molodyh-pidpryyemtsiv.pdf 
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Конкурс проектних пропозицій від 
ПРООН “Громадянське суспільство 

задля розвитку демократії” 

• Покращення діалогу між організаціями громадянського 
суспільства та органами влади, який можна реалізувати 
протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН в 
обсязі не більше ніж 30 000 USD.  

• Адресат – організації громадянського суспільства 
України. Проект реалізується протягом 2017-2022 рр.  

• Організатор – ПРООН за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Данії.  

• Деталі за посиланням – 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operati
ons/projects/democratic_governance/civil-society-for-
democracy-and-rights/organizational-devt-grants/ 
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Інноваційний фонд ЮНІСЕФ  

• Надається перевага технологіям open-source. 
Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з 
технологіями для молоді до 25 років, що 
сприяють навчанню та\або участі у 
громадському житті; використанням даних у 
реальному часі для прийняття рішень; рішенням 
для збільшення доступу до інформації, зокрема 
до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.  

• Бюджет – до 100 тис. USD.  

• Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.  

• Деталі за посиланням – 
https://unicefinnovationfund.org/#/submit 

https://unicefinnovationfund.org/


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://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crea
tive-europe/about-creative-europe 
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Підпрограма “Культура” 

• Для підпрограми передбачено чотири схеми 
фінансування: у галузі європейського 
співробітництва, у галузі художнього перекладу, 
підтримка “Європейських мереж 
співробітництва” та “Європейських платформ”.  

• Адресат – українські організації, які мають 
статус юридичної особи протягом 2 років.  

• Організатор – ЄС, в рамках програми 
“Креативна Європа”.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/cre
ative-europe/culture-sub-programme 
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Підпрограма “Медіа” 

• Сприяє реалізації проектів європейського масштабу 
та розвитку нових технологій, виходу на нові ринки 
за межі національних і європейських кордонів 
фільмів та аудіовізуальних творів, у тому числі 
повнометражних художніх кінофільмів, телесеріалів, 
документальних фільмів та нових медіа. Також 
фінансуються навчання та проекти зі створення 
кінострічок, підтримка фестивалей. Адресат – 
українські організації, які мають статус юридичної 
особи протягом 2 років.  

• Організатор – ЄС, в рамках програми “Креативна 
Європа”.  

• Деталі за посиланням – 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crea
tive-europe/media-sub-programme 
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Програма “Горизонт 2020” 

• Основні умови участі у проектах програми 
“Горизонт 2020” – актуальна дослідницька тема, 
щонайменше два партнери з європейських країн 
(країни-члени ЄС або країни, асоційовані члени 
програми “Горизонт 2020”) і заявка англійською 
мовою розміром 10-15 сторінок, в залежності 
від типу проекту.  

• Адресат – освітні організації. 

•  Організатор – ЄС.  

• Деталі за посиланням – 
https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020 
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Мікрофінансування від Міністерства 
закордонних справ Естонії 

 

• Максимальна сума фінансування становить               
15 000 EUR. Грант може становити до 100% від 
загальної суми прийнятних витрат проекту. 
Фінансуються проекти у сфері освіти, охорони 
здоров’я, екологічного та економічного розвитку, 
інформування громадськості та ін.  

• Адресат – урядові установи, неурядові організації та 
фонди, що діють в громадських інтересах. 

• Організатор – МЗС Естонії.  

• Деталі за посиланням – 
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 
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Міні-грант на підтримку 
організацій громадського 

суспільства  
 

• Кошти гранту можуть бути використані на оплату 
послуг тренерів, консультантів, коучів чи 
менторів. Послуги мають бути спрямовані на 
зміцнення або основних організаційних 
спроможностей, або отримання спеціальних 
навичок, які дозволяють ОГС ставати більш 
ефективними, незалежними та життєздатними.  

• Організатор – платформа “Маркетплейс”.  

• Деталі за посиланням –                                           
http://cd-platform.org/granti 
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Інноваційні Ваучери  

• Фінансовий інструмент, що дозволяє українським 
компаніям фінансувати впровадження кліматичних 
інновацій. Інноваційними Ваучерами можуть 
користуватись різні компанії – від розробників 
кліматичних технологій до тих, хто прагне їх 
використати для скорочення свого впливу на 
довкілля чи скорочення витрат енергії.  

• Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та 
його Центр фінансування трансферу технологій зі 
зміни клімату за фінансової підтримки ЄС.  

• Деталі за посиланням – http://climate.biz/aboutprog/ 

http://climate.biz/aboutprog/


 

 

 

З питань участі у грантових конкурсах,                  
будь-ласка, звертайтеся за телефоном:                       

(0552) 26-22-56, або пишіть нам на електронну 
адресу: grantskherson@ukr.net  

 

З повагою Департамент інвестиційної та 
промислової політики Херсонської ОДА 


