
 

Перелік 

міжнародних фондів та фінансових організацій, 

які надають гранти та кредитні кошти за різними умовами співфінансування 

 

№ 

п/п 
Назва та мета проекту Умови проведення конкурсу 

Термін 

подання 

заявки на 

участь 

Фінансу-

вання 
Сайт 

Економічний розвиток, міжнародна співпраця 

 Фонд Регіонального Співробітництва Чорного моря. Транскордонні ініціативи 

1.  Транскордонні ініціативи. 

Мета конкурсу проектів - заохочення 

державної, приватної і некомерційної політики і 

суспільних об'єднань розвивати програми, які 

просувають регіональну співпрацю і стабільність. 

Напрямки проектних пропозицій: підготовка 

міжнародних діалогів серед урядових установ, 

громадських організацій і політичних інститутів, 

Спрощення обміну кращими практиками в 

економічних і урядових політичних сферах. 

Подавати проектні пропозиції можуть 

неурядові організації (НУО), державні 

структури, включаючи органи місцевого 

самоврядування, політичних інститутів, 

інших об'єднань офіційно зареєстрована. 

Проектні пропозиції приймаються тільки 

в електронному вигляді та 

опрацьовуються по мірі надходжень. 

Кінцеві рішення оголошуються протягом 

2 - 12 тижнів після надання проекту. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся постій-

но, не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим. 

5 - 75 

тис.дол., 

більшість 

грантів –  

20 - 22 тис. 

дол., 

тривалість 

– до 12 

місяців 

http://goo.gl/d8

WHxe 

2.  Східні зв'язки. 

Мета конкурсу проектів - обмін досвідом і 

інформацією, яка є важливою в просуванні 

політичного, соціального, і економічного 

розвитку для тривалої стабільності в регіоні. 

Напрямки проектних пропозицій: Створення 

зв'язків між новими членами ЄС і країнами 

Чорноморського регіону, підтримка механізмів, 

які забезпечують інформаційний обмін, 

об'єднання існуючих знань і компетенцій в 

Подавати проектні пропозиції можуть 

неурядові організації (НУО), державні 

структури, включаючи органи місцевого 

самоврядування, політичних інститутів, 

інших об'єднань офіційно 

зареєстрованих. Проектні пропозиції 

приймаються тільки в електронному 

вигляді та опрацьовуються по мірі 

надходжень. Кінцеві рішення 

оголошуються протягом 2 - 12 тижнів 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся постій-

но, не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

5 - 75 

тис.дол., 

більшість 

грантів –  

20 - 22 тис. 

дол., 

тривалість 

– до 12 

місяців 

http://goo.gl/8s

RXCF 

 

https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/d8WHxe&sa=D&usg=AFQjCNGrO-5zu125ajCItGSwFwKY5bMTdA
https://www.google.com/url?q=http://goo.gl/d8WHxe&sa=D&usg=AFQjCNGrO-5zu125ajCItGSwFwKY5bMTdA
http://goo.gl/8sRXCF
http://goo.gl/8sRXCF
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економічних реформах. після надання проекту. 

 

конкурс є 

постійно 

діючим. 

 Конкурс проектів у рамках Програми "b-solutions" Європейської комісії 

3.  Зайнятість. Охорона здоров'я. Транспорт. 

Багатомовність. Співпраця установ. 

Європейська комісія оголосила конкурсний набір 

пілотних проектів у сфері ліквідації 

прикордонних бар'єрів. 

Проекти можуть стосуватися, наприклад, 

уніфікації правових норм або подолання 

адміністративних перешкод, пов'язаних із 

зайнятістю, охороною здоров'я, транспортом, 

багатомовністю або співпрацею установ. Вибрані 

проекти стануть основою для дослідження 

інноваційних шляхів вирішення проблем, 

пов'язаних з кордонами. Їхні результати будуть 

узагальнені у фінальному збірнику, який буде 

поширюватись у широких колах. 

Проект може тривати до 15 місяців. 

Заявниками можуть бути державні 

установи, а проекти повинні 

здійснюватися у партнерстві. Комісія 

вибере щонайбільше 20 пілотних 

проектів. 

Дедлайн - 

30 квітня 

2018 року 

20 000 євро https://www.pb

u2020.eu/ua/ne

ws/456 

 

https://docs.wix

static.com/ugd/

8f68c1_0b60e5

da33784e48b43

fcecee95aa8c7.

pdf 

 

 Фонд ЄЕЗ та Норвегії 

4.  Інновації. Соціальна інтеграція. 

Навколишнє середовище. Енергетика. 

Культура. Права людини. Юстиція. 

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток 

регіональної співпраці. Грантове фінансування 

можуть отримати проекти з транскордонного 

співробітництва, а також міжнародні проекти, 

покликані дати відповіді на загальноєвропейські 

виклики. 

Пріоритетні сектори 

Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро підтримує 

співпрацю у формі обміну знаннями, обміну 

найкращою практикою та налагодження 

потенціалу у всіх пріоритетних секторах гранту 

ЄЕЗ та Норвегії на 2014-2021 роки: 

 

Передбачена співпраця між суб'єктами 

як мінімум у трьох країнах. 

Підтримувані проекти повинні мати 

регіональний транскордонний або 

транснаціональний характер, включати в 

себе декілька партнерів та діяльність в 

різних країнах. Прийнятні суб'єкти 

повинні подати заявку в якості 

консорціуму, який складається з 

суб'єктів господарювання з мінімум 

трьох країн. 

 

Суб'єкти в таких країнах мають право 

на фінансування: Болгарія, Хорватія, 

Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Греція, 

Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, 

Дедлайн - 

1 липня 

2018 року 

Загальний 

бюджет 

проекту 

повинен 

бути не 

менше 

1 млн. євро 

http://www.gurt

.org.ua/news/gr

ants/43171/ 

 

https://eeagrants

.org/The-EEA-

and-Norway-

Grants-Fund-

for-Regional-

Cooperation 

 

https://www.pbu2020.eu/ua/news/456
https://www.pbu2020.eu/ua/news/456
https://www.pbu2020.eu/ua/news/456
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8f68c1_0b60e5da33784e48b43fcecee95aa8c7.pdf
http://www.gurt.org.ua/news/grants/43171/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/43171/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/43171/
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
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 Інновації, дослідження, освіта та 

конкурентоспроможність; 

 Соціальна інтеграція, працевлаштування 

молоді та скорочення бідності; 

 Навколишнє середовище, енергетика, 

зміна клімату та низько-вуглецева 

економіка; 

 Культура, громадянське суспільство, 

належне врядування, основні права та 

свободи; 

 Юстиція та внутрішні справи. 

Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія та Албанія, 

Білорусь, Боснія і Герцеговина, 

Македонія, Молдова, Чорногорія, Росія, 

Сербія, Туреччина та Україна. 

 Фонд Східна Європа 

5.  Економічний та соціальний розвиток. 

Партнерство. 

Місія Фонду Східна Європа – сприяти 

соціальному та економічному розвитку України, 

мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та 

підтримуючи партнерство громади, влади та 

бізнесу. Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає 

громадянам будувати власне майбутнє, 

мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та 

сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу. 

Більшість грантів ФСЄ надає через 

конкурсні програми, які Фонд регулярно 

ініціює. 

Інформація про нові конкурсні 

програми публікується в рубриках 

«Новини» та “Конкурси”, де до 

оголошення додаються рекомендації та 

вимоги з підготовки проекту та бюджету. 

Оголошенн

я про 

конкурси 

оновлюють 

систематич

но. 

Суми 

грантів 

різні у 

межах 

кожної з 

програм 

 

http://eef.org.ua

/ 

 

 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

6.  Гранти малим та середнім підприємствам. 

ЄБРР допомагає підприємствам залучати 

висококваліфікованих консультантів, які здатні 

якісно трансформувати їх бізнес, та надає гранти 

(безповоротну фінансову допомогу) для часткової 

оплати послуг консультантів. Фінансування надає 

Європейський Союз та країни-донор. 

Гранти надаються на такі види 

консультацій: 

• Стратегія. 

• Маркетинг. 

• Бізнес-планування. 

• Організаційна і операційна діяльність 

• Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій. 

• Інженерно-технічні рішення. 

• Впровадження стандартів серії ISO 

та інших галузевих стандартів. 

• Фінансовий аналіз та планування, 

перехід на МСФЗ. 

Конкурс є 

постійно 

діючим 

7 000,0 

тис.євро 

e-mail: 

knowhowukrain

e@ebrd.com 

 

 

сайт: 

www.ebrd.com/

knowhow 

 

http://eef.org.ua/
http://eef.org.ua/
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
http://www.ebrd.com/knowhow
http://www.ebrd.com/knowhow
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• Енергоефективність та екологічний 

менеджмент та ін. 

 Грант Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» для ОТГ 

7.  Аграрний та сільський розвиток. 

Проект USAID «Агросільрозвиток» надає грант 

недержавному підприємству або організації, що 

здійснює діяльність у сфері землеустрою та 

планування території та продемонструють своє 

лідерство та можливості підвищити спроможність 

ОТГ здійснювати управління земельними 

ресурсами в межах об’єднаних територіальних 

громад та залучати додаткові інвестиції для 

впровадження проектів місцевого розвитку на 

основі партисипативного лідерства та державно-

приватного партнерства. 

Проект «Агросільрозвиток» надасть 

грант українському недержавним 

підприємству чи організації, які 

здійснюють діяльність у сфері 

землеустрою та планування території та 

відповідають кваліфікаційним вимогам, а 

саме: 

 досвід виконання подібних робіт із 

землеустрою; 

 досвід виконання робіт із розробки 

економічних профілів та техніко-

економічних обґрунтувань для 

проектів місцевого розвитку; 

 наявність у складі персоналу 

сертифікованих інженерів-

землевпорядників та  економістів; 

 наявність обладнання та ресурсів для 

виконання робіт, передбачених 

завданням. 

Дедлайн - 

10 квітня 

2018 року. 

Проект 

«Агросільр

озвиток» 

планує 

надати 1 

(один) 

грант, що 

не 

перевищує 

19 млн. 

грн., в 

рамках 

цього ЗПЗ. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44066/ 

 

  Світовий банк  

8.  Банк розробляє стратегії допомоги для кожної 

зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з 

державними органами, неурядовими 

організаціями й приватним сектором. 

Представництва Банку в різних країнах світу 

займаються реалізацією його програм, 

підтримують зв’язок з урядом і цивільним 

суспільством і сприяють більше глибокому 

розумінню проблем розвитку. 

Подавати заявки можуть уряд, 

громадські організації, приватний сектор. 

Діє на 

постійній 

основі 

Суми різні http://www.wor

ldbank.org/uk/c

ountry/ukraine 

 

 United States Agency for International Development, USAID 

Агентство США з міжнародного розвитку 

9.  Економічне зростання. Охорона здоров’я. 

Гуманітарна допомога. Демократія. 

Подавати заявки можуть урядові та 

неурядові організації. 

Конкурс є 

постійно 

Суми 

грантів 

https://www.usa

id.gov/uk/ukrai

https://gurt.org.ua/news/grants/44066/
https://gurt.org.ua/news/grants/44066/
https://gurt.org.ua/news/grants/44066/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
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Основні напрями роботи Агентства включають 

в себе підтримку торгівлі, сільського 

господарства, економічного зростання, охорони 

здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, 

сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку 

демократії. 

діючим різні для 

кожної 

програми. 

ne 

 

 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION 

ФОНД ЧАРЛЬЗА СТЮАРТА МОТТА 

10.  Напрямки роботи: громадянське суспільство, 

навколишнє середовище, освіта. 

Україна є у фокусі роботи фонду. 

Спочатку Ви заповнюєте форму про 

організацію та проект, який подаєте на 

фінансування. За місяць отримуєте 

відповідь щодо подальших кроків. 

Подавати заявки можуть урядові та 

неурядові організації. 

Конкурс є 

постійно 

діючим, 

заявки 

приймають

ся 

впродовж 

року 

Суми 

грантів 

різні 

https://www.mo

tt.org/ 

 

 Програма розвитку ООН 

11.  Відбудова і миротворення. Демократія. 

Екологія. Енергетика. 

Підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на 

сталий людський розвиток та економічне 

зростання, а саме: відбудова і миротворення, 

демократичне врядування, екологія та енергетика. 

Подавати заявки можуть урядові 

установи, організації громадянського 

суспільства. 

Конкурс є 

постійно 

діючим 

Суми 

грантів 

різні 

http://www.ua.u

ndp.org/content

/ukraine/uk/ho

me/operations/p

rojects/overvie

w.html 

 

Охорона здоров’я 

 Швейцарське агентство розвитку та співробітництва, 

Фонд малих грантів 

12.  Охорона здоров'я. 

Неінфекційні захворювання. Психічне здоров'я. 

 

Зниження рівня захворювань та смертності, 

поліпшення рівня здоров'я населення України. 

 

Партнер – World Health Organization 

Проект, який подається на розгляд, 

повинен залучати місцеві ініціативи та 

враховувати потреби громади і питання 

рівноправної участі, а також вивчати і 

просувати нові ідеї та підходи у 

відповідній галузі. 

Кандидати повинні бути 

01.10.2013 - 

31.05.2019 

CHF 

3'805'000 

(3 508,0 

тис.євро) 

kyiv@eda.admi

n.ch 

 

https://www.mott.org/
https://www.mott.org/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/overview.html
mailto:kyiv@eda.admin.ch
mailto:kyiv@eda.admin.ch
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зареєстрованими українськими 

неурядовими організаціями з 

відповідною організаційною структурою 

і мати підтверджену здатність до 

управління фінансовими ресурсами. У 

виняткових випадках можуть також бути 

розглянуті пропозиції від комерційних, 

урядових і міжнародних організацій. 

 

 Уряд Нідерландів. Фонд захисту людських прав 

13.  Здоров’я. Наука. 

Метою проекту є стимулювання місцевого 

(клінічного) науково-дослідницького потенціалу 

через науково-дослідницьку діяльності в країнах, 

що розвиваються; підвищення обізнаності про 

нові продукти для запобігання ВІЛ-інфекції. 

Подавати проектні пропозиції можуть 

неурядові організації (НУО) 

2015-2020 

роки 

70 000,0євр

о 

https://www.go

vernment.nl/top

ics/grant-

programmes/do

cuments/leaflets

/2015/02/03/inf

ormal-

information-

session 

 Швецьке державне агентство SIDA 

14.  Охорона здоров’я. 

Контроль розповсюдження ВІЛ/СНІД у 

південному регіоні України. 

Партнери – Pingst FF (PMU InterLife) Swe 

Pentecostal mission 

Швецька організація підтримки – Stockholm, 

Filadelfiaforsamlingen 

Місцева організація по реалізації – Christian 

Rehabilitation Centres Association, Ukraina 

 

Контроль розповсюдження ВІЛ/СНІД у 

південному регіоні України. 

01.04.2015 -

31.12.2018 

315,3 

тис.євро 

http://cso.sida.s

e/Project/Index/

83452 

 

Освіта 

 Посольство Франції 

15.  Стипендії для навчання у магістратурі 

Вищої адміністративної школи 

Вища адміністративна школа пропонує: 

Цикл вищих європейських студій 

(CHEE) розрахований на різні кадри 

(високопосадовців, депутатів, робітники 

Конкурс є 

постійно 

діючим 

- http://www.ena.

fr/index.php?/e

n/formation/Inte

http://www.pingst.se/
http://www.pingst.se/
http://cso.sida.se/Project/Index/83452
http://cso.sida.se/Project/Index/83452
http://cso.sida.se/Project/Index/83452
https://www.google.com/url?q=http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles&sa=D&usg=AFQjCNHJ2b1kg_GS346KSfAYybwgKzwUWA
https://www.google.com/url?q=http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles&sa=D&usg=AFQjCNHJ2b1kg_GS346KSfAYybwgKzwUWA
https://www.google.com/url?q=http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles&sa=D&usg=AFQjCNHJ2b1kg_GS346KSfAYybwgKzwUWA
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1. Короткострокові освітні програми 

(інтенсивні сесії підвищення кваліфікації від 1 до 

4 тижнів за певною конкретною тематикою) – 

«Спеціалізований міжнародний цикл навчання 

держслужбовця» (CISAP), здебільшого ці курси 

проходять у Парижі. 

2. Довгострокові освітні програми (від 8 до 16 

місяців), загальні чи спеціалізовані, ці курси 

проходять у Страсбурзі: 

- Міжнародний довгостроковий цикл (CIL – 16 

місяців), який можливо доповнити однією з таких 

магістерських програм: 

- магістерська програма професійного 

спрямування з загального державного 

адміністрування; 

- магістерська програма професійного 

спрямування «Зв'язки з громадськістю у 

державних установах»; 

- магістерська програма професійного 

спрямування «Державна діяльність у Європі». 

- Міжнародні програми циклу підвищення 

кваліфікації (CIP - 8 місяців), який можливо 

доповнити магістерською програмою «Державне 

адміністрування», за спеціальністю 

«Адміністрування та міжнародні справи» або 

«Адміністрування та державні кошти». 

- Міжнародні програми в регіональних 

інститутах адміністрації (CiIRA - 8 місяців). 

 

підприємств) тривалістю у 9 місяців, які 

дають можливість продовжувати свою 

професійну діяльність. 

Спеціалізована магістерська програма 

«Попередження ризиків та їх 

територіальне управління» (MPGTR) має 

на меті надавати освіту «Ризик-

менеджера» у державному та приватному 

секторах. 

rnational-cycles 

 Премія ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти зі сталого розвитку 

16.  Оголошено прийом заявок на здобуття Премії 

ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти зі 

сталого розвитку. Премією нагороджуються 

проекти організацій, інституцій та активістів у 

сфері освіти зі сталого розвитку. 

 

Урядам всіх держав-членів, а також 

неурядовим організаціям (НУО) в 

офіційному партнерстві з ЮНЕСКО 

пропонується номінувати до трьох осіб, 

установ або організацій. 

Дедлайн - 3 

травня 2018 

року 

US$ 50,000 https://gurt.org.

ua/news/grants/

43294/ 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/43294/
https://gurt.org.ua/news/grants/43294/
https://gurt.org.ua/news/grants/43294/
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 Гумбольдт-Клуб Україна 

17.  Стипендії на дослідження. 

Фінансова підтримка наукових досліджень 

 

Фонд має на меті розвиток 

академічного співробітництва між 

вченими з Німеччини та з інших країн. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

Розміри 

грантів 

різні 

www.humboldt.

org.ua 

 

 

 Рамкова Програма ЄС для досліджень та інновацій ГОРИЗОНТ 2020 

18.  Дослідження. Інновації. 

Є ініціативою ЄС, що виділяє кошти на 

конкурсній основі на підтримку розвитку і 

впровадження інновацій, в тому числі у 

підприємництві і промисловості. 

Горизонт 2020 це найбільша 

європейська програма із досліджень та 

інновацій із приблизним бюджетом у €80 

мільярдів, які будуть використані на 

протязі 7 років (2014 до 2020) – плюс 

приватні інвестиції, які притягне цей 

проект. Подавати проекти можуть 

громадські організації та органи 

державної влади. 

Програма 

діє у 2014-

2020 рр. 

 http://ec.europa.

eu/programmes/

horizon2020/ 

 

 

 Науково-технічна програма EUREKA 

19.  Наука. Дослідження. 

EUREKA мережеві проекти є 

транснаціональними, включають в себе ринкові 

механізми інноваційних науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, EUREKA і за 

підтримки з боку державних установ і закладів 

державного фінансування, які представляють 

EUREKA в кожному зі своїх 40+ країн-членів. 

Подавати заявки можуть громадські 

організації та органи державної влади. 

конкурс є 

постійно 

діючим 

 http://www.eure

kanetwork.org 

 

http://www.humboldt.org.ua/
http://www.humboldt.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/
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Культура 

 Фонд Елізабет Гріншилдс (Elizabeth Greenshields Foundation) 
20.  Допомога і заохочення художників-студентів, 

художників-скульпторів. 

Кошти Фонду будуть використовуватися для 

допомоги талановитим людям в їхні роки 

становлення з метою придбати необхідну 

підготовку, навички та компетенцію в межах 

традиційних художніх прийомів. 

Кандидати повинні бути на початковій 

стадії розвитку їхньої кар'єри, роботи в 

образотворчому стилі живопису, графіки, 

скульптури або гравюри. Кандидати 

повинні бути не молодше 18 років на 

момент подачі заяв. Фонд не приймає 

заявки від комерційних художників, 

дизайнерів та ілюстраторів; фотографів; 

карикатуристів; аніматорів; відео 

художників, кінематографістів. 

Гранти надаються безпосередньо 

бенефіціарам, а не через інші організації. 

Фонд залишає за собою право 

розподіляти кошти в цілому або по 

частинах, якщо визнає це доцільним. 

Одержувачі грантів не можуть отримати 

більше трьох грантів в їхньому житті. 

Гранти присуджуються на основі 

виключно інформації, що міститься у 

заявці і підтверджуючої документації та 

матеріалів. Фонд не проводить особистих 

інтерв'ю. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

Перші 

гранти у 

розмірі  

$ 15,000 

кожен. 

Наступні 

гранти у 

розмірі  

$ 18,000 

кожен. 

https://elizabeth

greenshieldsfou

ndation.org/ 

 

 Creative Twinning: конкурс проектів на розвиток культурного сектору 

21.  Розвиток культурного сектору. 

Оголошено конкурс грантів Creative Twinning 

для організацій, які працюють у сфері креативних 

індустрій. Проект повинен реалізуватися у 

партнерстві з творчими або культурними 

організаціями з Нідерландів. 

Ключовим компонентом творчих 

проектів Twinning є співпраця, оскільки 

ця програма зосереджена на підвищенні 

довіри та покращенні комунікації між 

Нідерландами та сусідніми з ЄС 

країнами. Як наслідок, ваша організація 

повинна брати участь у альянсі, щоб 

мати право на субсидію Twinning. 

 

Дедлайн - 

31 серпня 

2018 р. 

Від 

€ 600,000 

до 

€ 1,400,000 

http://www.gurt

.org.ua/news/gr

ants/42853/ 

 

http://www.elizabethgreenshieldsfoundation.org/
https://elizabethgreenshieldsfoundation.org/
https://elizabethgreenshieldsfoundation.org/
https://elizabethgreenshieldsfoundation.org/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42853/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42853/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42853/
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 Гранти для міжнародної культурної мобільності 
22.  Culture Bridges надає гранти українським 

культурним діячам для відвідування ЄС на період 

до чотирьох тижнів для участі в конференціях, 

заходах, резиденціях або форумах, пов'язаних з 

культурою та / або творчими галузями, або на 

підтримку співпраці з культурними / творчими 

організаціями ЄС. 

Грант надається особам та 

організаціям, що знаходяться в ЄС та 

Україні. 

Кошти гранту можна витрачати 

на: 

 Міжнародні подорожі 

 Візи 

 Трансфери з аеропорту 

 Проживання 

 Харчування (згідно з тарифами, 

встановленими в документації 

заявки) 

 Місцеві поїздки в країні 

перебування 

 плату на учать у конференції. 

  

Дедлайн – 

12 квітня 

2018 року 

Від 2250 

євро до 

4000 євро  

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44016/ 

 

http://www.briti

shcouncil.org.u

a/en/culture-

bridges/internati

onal-mobility-

grants 

 

 Грант від Міжнародного фонду культурного різноманіття (IFCD) 

23.  Регіональні культурні індустрії 

Міжнародний фонд культурного різноманіття 

(IFCD) оголошує конкурс на фінансування 

проектів. Фонд заохочує проекти, що 

підтримується культурне багатомаїття. Мета 

грантової підтримки – сприяння сталому розвитку 

та зниженню рівня бідності у країнах, що 

розвиваються. IFCD інвестує в проекти, які ведуть 

до структурних змін через зміцнення 

інфраструктури, підтримують регіональні 

культурні індустрії та ринки у країнах, що 

розвиваються. 

Заявки приймаються англійською 

та французькою мовами. 

Критерії прийнятності заявника: 

 Державні органи влади та установи з 

країн-претендентів (країни, що 

розвиваються, Сторони Конвенції 

2005 року). 

 Неурядові організації (НУО) з країн-

претендентів: неурядові організації, 

які згідно з їхніми національними 

правилами є недержавними та 

некомерційними. 

 Міжнародні неурядові організації, 

зареєстровані в країнах-учасницях 

Конвенції 2005 року. 
 

Дедлайн – 

16 квітня 

2018 року 

100 000 

доларів 

США. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

43947/ 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44016/
https://gurt.org.ua/news/grants/44016/
https://gurt.org.ua/news/grants/44016/
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
http://www.britishcouncil.org.ua/en/culture-bridges/international-mobility-grants
https://gurt.org.ua/news/grants/43947/
https://gurt.org.ua/news/grants/43947/
https://gurt.org.ua/news/grants/43947/
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Соціальна політика, демократія, права людини 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні 
24.  Здоров’я. Місцеве самоврядування та 

децентралізація. Розвиток торгівлі, розвитку 

малих та середніх підприємств (МСП). Стала 

енергетика, вода, навколишнє середовище, 

містобудування. Соціальні послуги. 

Реагування на наслідки конфлікту. Законності, 

справедливості. Культурні заходи.  

Швейцарське бюро співробітництва в Україні 

представляє Швейцарську агенцію розвитку та 

співробітництва (SDC) та підтримує малі проекти, 

орієнтовані на діяльність громадських 

організацій. Запропоновані проекти повинні 

залучати місцеві ініціативи та враховувати 

потреби громади на умовах залученості, а також 

просувати нові ідеї та підходи у відповідних 

регіонах. 

Для того щоб мати право на 

підтримку, проектна пропозиція, мусить 

виконати наступні умови: 

- бюджет у діапазоні 100 000 – 600 000 

грн.; 

- заявник повинен робити також 

власний внесок у грошовій чи 

натуральній формі. 

- концентруватись на витратах 

пов’язаних з переважно з діяльністю: 

придбання обладнання, а також 

ознайомчі поїздки, стипендії та 

благодійні акції не підтримуються; 

- терміни реалізації максимально 12 

місяців: діяльність проекту має бути 

реалізовано і остаточна звітність повинна 

бути доставлена в цей час. 

Схеми малих проектів можуть 

підтримувати громадські організації 

лише один раз. 

Гранти 

надаються 

постійно. 

100 000 – 

600 000 

грн. 

https://www.ed

a.admin.ch/cou

ntries/ukraine/u

k/home/vertretu

ngen/kooperatio

nsbuero.html 

 

http://gurt.org.u

a/news/grants/4

0193/ 

 

 Європейський фонд підтримки демократії  

(The European Endowment for Democracy, EED) 
25.  Демократія. 

Заявки приймаються на фінансування проектів, 

мета яких - розвиток і зміцнення демократичного 

громадянського суспільства у країнах, охоплених 

Європейською політикою сусідства. 

 

 

 

 

 

Подавачі – організації, неформальні 

платформи та окремі активісти. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

від 10 000 

до 150 000 

євро 

https://www.de

mocracyendow

ment.eu/support

/ 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
http://gurt.org.ua/news/grants/40193/
http://gurt.org.ua/news/grants/40193/
http://gurt.org.ua/news/grants/40193/
https://www.democracyendowment.eu/support/
https://www.democracyendowment.eu/support/
https://www.democracyendowment.eu/support/
https://www.democracyendowment.eu/support/
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заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

 Конкурс в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»  

(фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)) 
26.  Громадська активність. 

Конкурс   проводиться в рамках Програми 

сприяння громадській активності «Долучайся!», 

що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та реалізується 

Міжнародною організацією Пакт. Метою 

Програми є підвищення обізнаності та рівня 

участі громадян у громадській діяльності на 

національному, регіональному та місцевому 

рівнях. 

Заходи та види діяльності можуть 

включати наступні сфери (не 

обмежуючись ними): 

- реагування на непередбачувані 

виклики під час розробки політик; 

- міжрегіональні обміни; 

- організація заходів та участь у 

заходах; 

- ініціативи громад та мобілізація 

громадян для участі у заходах; 

- заходи спрямовані на боротьбу з 

корупцією; 

- молодіжні ініціативи та студентське 

самоврядування. 

До подання проектних пропозицій 

запрошуються офіційно зареєстровані 

організації громадянського суспільства з 

усіх регіонів України. 

Критерії відбору: 

- відповідність вказаним цілям цього 

конкурсу; 

- стійка організаційна структура; 

- потенційна спроможність 

налагоджувати контакт з громадами і 

громадянами; 

- потенційна спроможність досягати 

сталих результатів, які триватимуть після 

закінчення проекту. 

Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 

місяців. 

Кінцевого 

терміну 

подання 

проектних 

пропозиції 

немає. Цей 

конкурс є 

безстроков

им. 

до $20,000 http://www.gurt

.org.ua/news/gr

ants/40828/ 

 

 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
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 Democracy Small Grants Program General Competition (Embassy of the USA) 

Малі гранти посольства США 

27.  Права людини. 

Проекти на тему людських прав, розвитку 

громадянського суспільства, боротьби з 

корупцією, рівності (меншин, жінок, етносів), 

економічних реформ. 

Подавати заявки можуть неурядові та 

неприбуткові організації. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок  

 

$5,000 - 

$24,000 

https://ukraine.u

sembassy.gov/p

rograms-

grants/current-

programs-and-

grants.html 

 

 

 Конкурс грантів «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» 

28.  Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій у співпраці з 

«Європейською правдою», в рамках проекту 

«Просування реформ в регіони», який 

фінансується ЄС оголошують нову хвилю грантів 

«Громадськість за проєвропейські зміни в 

Україні». 

Мета конкурсу – зростання залучення 

організацій громадянського суспільства до 

процесів моніторингу та публічного діалогу з 

органами влади щодо секторальних реформ у 

відповідності до виконання Угоди про асоціацію в 

таких секторах як правова, конституційна, судова 

та виборча реформи, фінансування політичних 

партій, реформа державного управління, охорона 

здоров’я, охорона довкілля, енергетика, 

транспорт, земельна реформа, технічні бар’єри в 

торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки 

продуктів харчування. 

 

До участі у конкурсі запрошуються 

неприбуткові організації громадянського 

суспільства, які мають: 

статус неприбутковості та офіційно 

зареєстровані в Україні не менше 1 року; 

спроможність впроваджувати грантові 

проекти та звітуватися за ними 

(включаючи фінансове звітування); 

запланували у бюджетах своїх 

проектів участь одного (двох) 

представників своєї організації у кожній 

з 2-денних конференцій, які припадають 

на період виконання проекту (перелік і 

дати запланованих конференцій див. 

нижче). 

веб-сайт організації та/або сторінку у 

фейсбуці. 

Дедлайн - 9 

квітня 2018 

року. 

Максима

льний 

розмір 

гранту – 

750 000 

гривень 

(оптимальн

ий бюджет 

проекту 

300 000 – 

500 000 

гривень). 

http://www.gurt

.org.ua/news/gr

ants/42805/ 

 

 

https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/42805/


 14 

 Допомога вразливим і незахищеним верствам населення в рамках захисту прав людини  

(Посольство США) 
29.  Допомога вразливим і незахищеним 

верствам населення. 

Фонд сприяння демократії Посольства США 

запрошує українські неурядові організації подати 

на фінансування свої проекти, які мають на меті 

розвиток і захист прав людини в Україні. Конкурс 

прагне пітримати як новостворені, так і досвідчені 

правозахисні організації у їхньому прагненні 

захистити фундаментальні свободи та права 

людини. 

Заохочуються організації подавати заявки на 

фінансування проектів, які стосуються вразливих 

або соціально незахищених осіб, а саме: жінок, 

жертв торгівлі людьми та домашнього насильства, 

ЛГБТ, осіб з фізичними та розумовими вадами, 

ветеранів, осіб похилого віку, дітей, молоді з груп 

ризику, етнічних і релігійних меншин, внутрішньо 

переміщених осіб, а також осіб з ВІЛ/СНІДом. 

 

Усі заявки будуть прийматися 

винятково в електронній формі на 

адресу: KyivDemGrants@state.gov. В темі 

листа вкажіть «Тематичний конкурс з 

прав людини» 

Дедлайн - 

13 квітня 

2018 року. 

25 000 дол. 

США. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44256/ 

 

https://ua.usem

bassy.gov/uk/ed

ucation-culture-

uk/democracy-

grants-uk/ 

 

 Фонд Фрідріха Еберта 

30.  Демократія. 

Підтримка демократії та громадянського 

суспільства. 

Ключовою діяльністю політичного 

Фонду є втілення в життя 

основоположних ідеалів та цінностей 

соціал-демократії: свободи, 

справедливості, солідарності. Фонд 

працює в тісному зв’язку з соціал-

демократами та організаціями вільних 

профспілок. Як некомерційна установа, 

Фонд організує свою діяльність на 

принципах самостійності та 

незалежності. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

Розміри 

грантів 

різні 

www.fes.kiev.u

a/n/cms 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44256/
https://gurt.org.ua/news/grants/44256/
https://gurt.org.ua/news/grants/44256/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
http://www.fes.kiev.ua/n/cms
http://www.fes.kiev.ua/n/cms
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 Фонд Конрада Аденауера 

31.  Демократія. 

Підтримка демократичних політичних партій. 

Починаючи з 1994 року, 

Представництво Фонду Конрада 

Аденауера супроводжує процес 

політичних та економічних перетворень 

в Україні. З цією метою Фонд вже 

реалізував понад 500 проектів, 

спрямованих на підтримку 

демократичного розвитку, побудову 

громадянського суспільства, 

ствердження вільних ЗМІ та 

консолідацію демократичних інститутів. 

Фонд підтримує демократичні політичні 

партії України та їхні молодіжні 

організації. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

 www.kas.de/ukr

aine/ 

 

 

 Фонд Ганса Зайделя 

32.  Демократія. 

Прагне ініціювати стабільний розвиток на 

основі демократії, миру і соціального ринкового 

господарства. 

Фонд Ганнса Зайделя здійснює свою 

діяльність в Україні в трьох основних 

сферах: 

  

• Внутрішня безпека 

Зміцнення потенціалу правоохоронних 

органів у боротьбі з міжнародною 

злочинністю. 

Поліпшення професійної підготовки 

поліцейських кадрів. 

  

• Державне управління 

Сприяння підвищенню 

функціональної ефективності державних 

органів і органів місцевого 

самоврядування. 

Поліпшення професійної підготовки 

державних службовців і посадовців 

місцевого самоврядування. 

  

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

терміну 

подачі 

заявок – 

конкурс є 

постійно 

діючим 

 www.hss.kiev.u

a 

 

http://www.kas.de/ukraine/
http://www.kas.de/ukraine/
http://www.hss.kiev.ua/
http://www.hss.kiev.ua/


 16 

• Розвиток громадянського суспільства 

Сприяння демократичним процесам в 

суспільстві і формуванню нового 

покоління політично активної молоді. 

  

Щорічно Представництво Фонду 

Ганнса Зайделя в Україні у рамках своєї 

діяльності проводить до ста 

різноманітних заходів з різноманітними 

партнерськими організаціями. 

 BES-12-2014 - запобігання конфліктів і побудова миру в розділі 1: Посилення громадянського запобігання 

33.  Побудова миру. 

Дана програма направлена на розширенні 

можливостей ЄС для здійснення запобігання 

конфліктам і миробудівництва втручання за 

допомогою стійких, всеосяжних і інноваційних 

цивільних засобів. 

Подавати заявки можуть громадські 

організації та органи державної влади. 

Програма 

діє у 2014-

2020 рр. 

EUR 51 361 http://cordis.eur

opa.eu/project/r

cn/194904_en.h

tml 

 

 Глобальний дитячий фонд 

34.  Конкурс: «Надання послуг вразливим 

групам дітей». 

Мета – підтримка інноваційних локальний 

організацій, що працюють з вразливими групами 

дітей. Сфери інтересів: жертви торгівлі дітьми, 

діти-біженці, дитяча робоча сила; молодь та 

підлітки (вразливі групи); професійно-технічна і 

початкова освіта; ВІЛ/СНІД; Інваліди. 

Подавачі – громадські організації. 

Спершу в режимі он-лайн подається лист 

зацікавленості (на офіційному сайті). В 

разі відповідності проекту пріоритетам 

фонду, буде надіслана аплікаційна форма 

для детального опису проекту. 

Лист 

зацікавлено

сті можна 

надсилати 

протягом 

усього року 

від $25,000 

дo $75,000 

http://www.glo

balfundforchildr

en.org/ 

 

 Глобальний фонд для жінок 

35.  Права жінок. 

Фонд вкладає кошти в боротьбу за права жінок, 

надаючи фінансову підтримку жіночим 

організаціям, які борються за справедливість у 

своїх спільнотах. Для того, щоб допомогти 

жіночим організаціям будувати сильні рухи за 

права жінок, Глобальний фонд для жінок надає 

гранти на операційну і програмну підтримку, а 

Для подачі заявки організація повинна 

відповідати всім нижчепереліченим 

критеріям: 

- знаходитися за межами США; 

- демонструвати чітке прагнення до 

рівності і забезпечення прав жінок, і ці 

цінності мають бути відображені в 

діяльності організації. Не фінансуються 

Конкурс 

триває 

впродовж 

року 

 

Від $10 000 

до 

$30 000  

https://www.glo

balfundforwom

en.org/informati

on-for-

applicants-

rs/?lang=ru#.W

W3xj9SLTWc 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194904_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194904_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194904_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194904_en.html
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.WW3xj9SLTWc
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також малі гранти на поїздки і організацію 

заходів. 

організації, метою яких є створення 

доходів для членів цієї організації або 

надання благодійної допомоги; 

- є об'єднанням жінок, які працюють 

разом. Не приймаються заявки від 

приватних осіб (включаючи запити на 

стипендію), а також заявки на 

поліпшення становища окремих осіб; 

- керівництво організації має бути 

надано жінкам. Жінки займають все або 

більшість керівних позицій в організації і 

очолюють ділянки роботи організації, 

пов'язані з прийняттям рішень 

(включаючи, але не обмежуючись 

самими вищими посадами). 

 

 

 Фонд Mama Cash 

36.  Права жінок. 

Mama Cash – перший міжнародний жіночий 

фонд у світі. Сьогодні Mama Cash фінансує і 

підтримує ініціативи щодо захисту прав жінок, що 

кидають виклик глибинним причинам гноблення 

по всій планеті. Наша робота будується на 

переконанні у тому, що соціальні зміни 

починаються з рівноправності статей і поваги до 

прав будь-якої людини. 

Інформація про наступний раунд з 

прийому заявок на здобуття грантів від 

Mama Cash буде надана на початку 2018 

року. 

  http://www.ma

macash.org/ru/

%D0%BF%D0

%BE%D0%B4

%D0%B0%D0

%B9%D1%82

%D0%B5-

%D0%B7%D0

%B0%D1%8F

%D0%B2%D0

%BA%D1%83-

%D0%BD%D0

%B0-

%D0%B3%D1

%80%D0%B0

%D0%BD%D1

%82/ 

 

 

http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
http://www.mamacash.org/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82/
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 Український жіночий фонд 

37.  Права жінок. 

Український жіночий фонд підтримує проекти 

жіночих організацій, спрямовані на: 

- розвиток жіночих організацій з регіонів 

України з метою підвищення їх ролі та створення 

сприятливого клімату для активної участі жінок у 

суспільному житті; 

- підвищення активності жіночої молоді у 

суспільному житті України, виховання / 

підготовку майбутніх лідерок та сприяння 

формуванню молодої хвилі жіночого руху; 

- розширення економічних можливостей для 

жінок, розвиток жіночого підприємництва і 

зменшення жіночого безробіття; 

- обмін інформацією та поширення успішного 

досвіду серед жіночих організацій, що сприятиме 

розвитку та формуванню інформаційних мереж 

громадських організацій, які займаються 

жіночими та гендерними питаннями. 

Кожного року за результатами 

опитувань жіночих організацій УЖФ 

визначає пріоритетні напрямки грантової 

програми. Конкурси грантів 

оголошуються в середньому 2-3 рази на 

рік. 

За 

оголошенн

ям нових 

конкурсів 

слідкуйте 

на сайті 

Суми 

грантів 

різні 

http://www.uwf

.org.ua/competit

ions 

 

 Грант «Розмаїття життя жінок» 

38.  Права жінок. 

The Feminist Review Trust запрошує подавати 

заявки на участь у грантовій програмі на 2018 рік. 

Програма покликана репрезентувати розмаїття 

життя жінок та підтримку креативності у боротьбі 

з нерівністю. 

 

Особлива увага приділятиметься  тим 

проектам, яким складно отримати 

фінансування з інших джерел. 

Дедлайн – 

30 квітня 

2018 року. 

Максималь

ний обсяг 

гранту 15 

000 фунтів 

стерлінгів 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

43634/ 

 

 Гранти для жіночих організацій від Maypole Fund 

39.  Ненасильство. Запобігання конфліктам та 

війни. 

Якщо ви маєте ідею проекту, що пов'язаний з  

антимілітаризмом, протидією торгівлі зброєю, 

формування  культури миру та ненасильства, 

запобігання конфліктам та війнам – то ця грантова 

можливість саме для вас. Maypole Fund надає 

Критерії подачі: 

 молоді жіночі групи; 

 діяльність або проекти ще не 

розпочаті; 

 жінки, які не мають доступу до інших 

джерел фінансування; 

 образотворча діяльність; 

Дедлайн – 

30 червня 

2018 року 

 https://gurt.org.

ua/news/grants/

43767/ 

 

http://www.may

polefund.org 

 

http://www.uwf.org.ua/competitions
http://www.uwf.org.ua/competitions
http://www.uwf.org.ua/competitions
https://gurt.org.ua/news/grants/43634/
https://gurt.org.ua/news/grants/43634/
https://gurt.org.ua/news/grants/43634/
https://gurt.org.ua/news/grants/43767/
https://gurt.org.ua/news/grants/43767/
https://gurt.org.ua/news/grants/43767/
http://www.maypolefund.org/
http://www.maypolefund.org/
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фінансуванням жіночим організаціям, що діють у 

сфері окреслених проблем. 

 індивідуальні та дрібні жіночі групи. 

Право 

 Конкурс інновацій у праві Innovating Justice Challenge 

40.  Новаторство у праві. 

Гаагський Інститут Інновацій  у Праві (HiiL) 

пропонує гранти та бізнес підтримку для 

новаторів у праві. 

Зокрема, заохочуються подачі, які будуть 

зосереджені на п’яти головних проблемних 

сферах: правосуддя у сфері зайнятості, у сфері 

сім’ї, проекти повязані із правами на земелю,  

злочинністю і правозастосуванням, а також 

проекти направлені на допомогу малому та 

середньому бізнесу. Заявки загального “лігал тек” 

характеру також приймаються. 

Критерії відбору включають наступне: 

- інновації мають бути пов’язані з 

правосуддям, а також 

- мати життєздатну бізнес модель, 

- можливість масштабування, 

- здатність створювати соціальний 

вплив 

- також оцінюється команда та 

унікальність проекту. 

 

Дедлайн - 

30 травня 

2018 року. 

Найкраща 

інновація 

виграє 

тижневий 

курс 

навчання в 

Гаазі, грант 

до 20 тис. 

Євро, а 

також 

доступ до 

мережі 

наставників 

і 

потенційне 

фінансуван

ня в 

майбутньо

му. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44435/ 

 

Екологія та природні ресурси 

 The Global Environment Facility (GEF) 

41.  Навколишнє середовище. 

GEF - незалежний міжнародний фінансовий 

суб'єкт, чия діяльність реалізується через 

Програму розвитку ООН, Програму охорони 

навколишнього середовища ООН, і Світовий 

банк. ГЕФ надає гранти на здійснення проектів у 

таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, 

міжнародні води, деградація земель, захист 

Концепції повномасштабних та 

середньомасштабних проектів можуть 

бути розроблені урядами, неурядовими 

організаціями, громадами, приватним 

сектором, або іншими структурами 

громадянського суспільства. 

Заявки на 

загальний 

конкурс 

приймають

ся 

постійно, 

не існує 

кінцевого 

від кількох 

тисяч до 

кількох 

мільйонів 

доларів 

https://www.the

gef.org/ 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44435/
https://gurt.org.ua/news/grants/44435/
https://gurt.org.ua/news/grants/44435/
https://www.thegef.org/
https://www.thegef.org/
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озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. терміну 

подачі 

заявок  

 Conservation International (Міжнародний фонд охорони природи) 

42.  Охорона та захист природи. 

Метою є збереження біорізноманіття рослин, 

тварин і ландшафтів у всьому світі. Особлива 

увага приділяється так званим «гарячим точкам 

біорізноманіття», тобто зонам з особливою 

різноманітністю видів на суші і на морі по всьому 

світу. 

  

Подавати заявки можуть урядові та 

неурядові організації. 

конкурс є 

постійно 

діючим 

Суми 

грантів 

різні 

http://www.con

servation.org/Pa

ges/default.aspx 

 

 Конкурс пропозицій з підвищення екологічності популярних українських фестивалів goGreeen 

43.  Обізнаність щодо питань екології. 

Інклюзивність. 

Метою програми є підтримка ініціатив 

громадських організацій, що спрямовані на 

підвищення обізнаності населення щодо питань 

екології та інклюзивності, а також формування 

більш інклюзивних та дружніх до довкілля 

суспільних реалій. 

Метою цього запиту є підтримка 

ініціатив неприбуткових організацій або 

організаторів масштабних фестивалів, 

що зосереджуються на підвищенні 

інклюзивної та / або екологічної 

обізнаності громадян, забезпеченні більш 

доступної та / або екологічно 

відповідальної інфраструктури 

фестивалів та позитивному впливу на 

поведінку відвідувачів. Ці ініціативи 

також повинні включати в себе ідеї 

інклюзії соціально уразливих груп 

населення, боротися з негативними 

гендерними та ЛГБТ стереотипами, 

охоплювати недостатньо залучені 

верстви населення, такі як люди з 

інвалідністю та вимушені переселенці, 

заохочувати громадян до прийняття 

більш екологічно чистого способу життя. 

 

Дедлайн - 6 

квітня 2018 

року 

Пакт 

планує 

підтримати 

до 7 

фестивалів. 

Максималь

на сума 

фінансуван

ня цього 

ЗНП 

становить 

200 000 

доларів 

США. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44122/ 

 

http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://gurt.org.ua/news/grants/44122/
https://gurt.org.ua/news/grants/44122/
https://gurt.org.ua/news/grants/44122/
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Медіа 

 Media Development Fund General Competition (Embassy of the USA) 

Фонд розвитку ЗМІ (посольство США) 

44.  Підтримка розвитку вільного і незалежного 

медіа в Україні. 

Подавати заявку мають право медіа 

організації, неурядові та неприбуткові 

організації. 

 

Кінцевого 

терміну 

подачі 

немає, на 

постійній 

основі. 

$24,000 https://ukraine.u

sembassy.gov/p

rograms-

grants/current-

programs-and-

grants.html 

Технології 

 Національний конкурс IT-проектів Open Data Challenge 

45.  Використання відкритих даних. 

Конкурс покликаний залучити розробників, 

стартаперів, дизайнерів, дослідників та 

громадських активістів до використання 

відкритих даних для розробки сервісів та 

продуктів, які сприятимуть вирішенню проблем 

українського суспільства. 

Критерії відбору: 

 Використання відкритих даних.  

 Інноваційність рішення. 

  Антикорупційний та соціальний 

вплив.  

 Перспективи розвитку. Чітке 

розуміння власної аудиторії та 

ринку, демонстрація потенціалу 

проекту, конкретних можливостей 

для зростання і розвитку стійкої 

бізнес-моделі послуги чи сервісу, 

можливість його масштабування на 

всю країну. 

 Сильна та натхненна команда. 

Проекти будуть оцінені за рівнем 

зацікавленості команди своєю 

справою, здатністю реалізувати ідею 

та розвивати її протягом всього 

життєвого циклу, а також 

різномантістю умінь/знань, які 

можна застосувати. 
 

 Призовий 

фонд 

складає 2 

500 000 

гривень. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

43419/ 

 

https://odc.in.ua

/ 

 

https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://ukraine.usembassy.gov/programs-grants/current-programs-and-grants.html
https://gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://gurt.org.ua/news/grants/43419/
https://odc.in.ua/
https://odc.in.ua/
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Підтримка ОТГ 

 Гранти на запобігання та розв’язання конфліктів у громадах 

46.  Запобігання та розв'язання конфліктів. 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує 

конкурс грантів «Запобігання та розв'язання 

конфліктів у громадах через використання 

інструментів медіації та розвиток місцевої 

демократії». Мета конкурсу - запобігання та 

сприяння розв’язанню конфліктів на рівні громад, 

які можуть виникати/виникають при реалізації 

реформи місцевого самоврядування, медичної 

реформи та реформи освіти тощо. 

До участі у конкурсі запрошуються 

громадські організації, громадські 

спілки, органи самоорганізації населення 

(ОСНи) та благодійні фонди, які мають 

щонайменше трирічний досвід 

практичної роботи у сфері розвитку 

місцевої демократії та / чи медіації 

конфліктів у громадах. 

Проектна діяльність може 

реалізовуватися як на території ОТГ, так 

і у громадах, які не проходили процес 

об’єднання. 

Дедлайн - 

10 квітня 

2018 року. 

до 400 тис. 

грн. 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44322/ 

 

http://www.irf.u

a/grants/contest

s/konkurs_zapo

bigannya_ta_ro

zvyazannya_ko

nfliktiv_u_grom

adakh_cherez_v

ikoristannya_in

strumentiv_med

iatsii_ta_rozvito

k_mistsevoi_de/ 

 

Розвиток мобільності та нетворкінгу 

 Гранти Фонду співпраці Центральноєвропейської ініціативи 

47.  Центральноєвропейська ініціатива приймає 

заявки від організацій громадського та приватного 

секторів, зареєстрованих у країнах ЦЄІ (включно 

з міжнародними та регіональними організаціями) 

на підтримку проектів, спрямованих на розвиток 

мобільності та нетворкінгу. 

Усі державні та приватні організації, 

зареєстровані в країнах-членах ЦЄІ, а 

також міжнародні/регіональні організації 

можуть подати заявку. Фізичні особи не 

можуть подати заявку. Всі заявники 

мають посилатися на їх правовий статус 

у формі заявки, посилаючись на 

відповідне законодавство. Неурядові 

організації та організації громадянського 

суспільства, а також приватні організації 

додають офіційне підтвердження 

реєстрації до форми заявки з перекладом 

на англійську мову. Ця вимога є 

обов'язковою. 

Дедлайн - 8 

травня 2018 

року 

до 15 000 

євро 

https://gurt.org.

ua/news/grants/

44158/ 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44322/
https://gurt.org.ua/news/grants/44322/
https://gurt.org.ua/news/grants/44322/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_rozvyazannya_konfliktiv_u_gromadakh_cherez_vikoristannya_instrumentiv_mediatsii_ta_rozvitok_mistsevoi_de/
https://gurt.org.ua/news/grants/44158/
https://gurt.org.ua/news/grants/44158/
https://gurt.org.ua/news/grants/44158/
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