АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ МТД
Фінська недержавна організація Crisis Management Initiative (CMI)
https://ua-innovationchallenge.org/background
Запрошуємо вас взяти участь у конкурсі ідей «Виклик: інновації
для вирішення конфлікту». (англ. «Innovations for Conflict
Challenge»).
Метою конкурсу є пошук інноваційних підходів та креативних ідей, які
допоможуть вирішити конфлікти в українському суспільстві.

10 000 доларів
11.01.2018
Українська

Пропозиції учасників конкурсу мають сприяти посиленню соціальної
згуртованості та зростанню рівня довіри, зокрема – через створення
Активна група
умов для діалогу між різними спільнотами та започаткування нових
партнерств на місцевому і національному рівню. Перевага
надаватиметься креативним ідеям, які можуть бути масштабовані та реалізовані в інших громадах та
регіонах України.
Згідно з умовами конкурсу, учасники можуть запропонувати освітні, урбаністичні або арт-проекти,
концепції інформаційної кампанії (включно із соціальною рекламою), нові методики ведення
перемовин, проекти діалогових майданчиків, а також проекти з ІТ-складовою.
Особливістю конкурсу є те, що у ньому братимуть участь гендерно збалансовані команди у складі
мінімум 3 осіб, які до 11 січня 2019 року мають надіслати невелику відео презентацію своєї ідеї із
супроводжувальною запискою.
У фінал вийдуть 10 команд, які зможуть доопрацювати свої ідеї під час дводенного інкубатора.
Визначення переможця за підсумками публічних презентацій та церемонія нагородження відбудуться
22 лютого 2019 року. Переможець отримає грант у $10 000 на реалізацію проекту.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ФІНАЛІСТІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ НАГОРОДИ
 Інноваційність. Ідея просуває нові, неординарні способи інклюзії та сприяє реалізації порядку
денного з вирішення конфліктів та безпеки.
 Вплив. Запропоноване рішення залучає до вирішення конфлікту учасників (особливо – жінок),
які традиційно відсторонені від цього процесу.
 Масштабування та відтворюваність. Ідея може бути масштабована чи протестована в
контексті (в інших громадах та регіонах України).
 Сприяння залученню громад.
 Співпраця. Запропоноване рішення передбачає можливість реалізації та впровадженння у
співпраці з органами місцевої та регіональної влади.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ
ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ
СТОРІНКА В Facebook

Фонд демократії ООН
https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding
Фонд демократії ООН (UNDP) запрошує організації громадянського
суспільства подавати заявки на фінансування проектів,
спрямованих на просування та підтримку демократії.
Проектні пропозиції можуть бути подані в режимі он-лайн англійською
або французькою мовами, двома робочими мовами ООН, з 15 грудня
2018 року до 15 січня 2019 року.

До 300 000
доларів
15.01.2018
Англійська,
французбка

UNDEF підтримує дворічні проекти, які розширюють можливості
громадянського суспільства, сприяють дотриманню прав людини та
заохочують участь усіх груп у демократичних процесах.

МСБ

Переважна більшість коштів UNDEF надходить до місцевих організацій громадянського суспільства.
Таким чином, UNDEF відіграє чітку роль у доповненні іншої роботи ООН - роботі з урядами - для
зміцнення демократичного врядування у всьому світі.
Це тринадцятий раунд, який надає гранти на суму до 300 000 доларів США на проект. З 2006 року
UNDEF підтримала понад 780 проектів у більш ніж 120 країнах на загальну суму майже 190 мільйонів
доларів США.
Пропозиції підлягають дуже суворому процесу відбору з меншим, ніж два відсотки пропозицій,
вибраних для фінансування.
UNDEF підтримують проектні пропозиції, що охоплюють одну або більше з восьми
тематичних областей:
 Гендерна рівність та громадська активність
 Верховенство права та права людини
 Залучення молоді
 Посилення взаємодії громадянського суспільства з урядом
 Медіа та свобода інформації
 Інструменти для знань
 Виборчі процеси
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ
ПОДАТИ ЗАЯВКУ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ UNDEF на англійській мові (PDF)

USAID
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/12/RFA-09-Fruits_-2018_final.pdf
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)«Підтримка
аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що
здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує малі і
середні агропідприємства подавати заявки на одержання гранту,
спрямованого на поліпшення існуючих або створення нових
сучасних потужностей для переробки фруктів.
Мета гранту: pозширення ринків та обсягів збуту фруктів та продуктів їх
переробки зі збільшеною доданою вартістю.

До 3 000 000
гривень
18.01.2018
Українська
МСБ

Очікувані результати
Грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні трьох з п’яти зазначених
нижче результатів:
1. створення доданої вартості як результат впровадження сучасних або покращення існуючих
технологій;
2. збільшення частки продукції, що експортується щонайменше на 30%;
3. впровадження міжнародних стандартів НАССР; (Проект надасть допомогу у впровадженні
міжнародних стандартів через залучення консультантів, що підготують компанію до
сертифікації, компанія в свою чергу бере на себе зобов’язання самостійно пройти та оплатити
сертифікацію протягом року);
4. залучення додаткових інвестицій (власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної
підтримки та місцевих бюджетів; донорського співфінансування, крім коштів USAID), лізингу
або кредитів для придбання нового обладнання для покращення переробки фруктів у розмірі
не менше 50% загального бюджету проекту;
5. залучення не менше 20 малих і середніх підприємств (МСП) та не менше 100 домогосподарств
– учасників маркетингового ланцюга.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПОВНИЙ ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
ФОРМА БЮДЖЕТУ
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЕКТ «АГРОСІЛЬРОЗВИТОК»

Програми «U-LEAD з Європою»
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Pravyla-ta-umovy-uchasti-u-vidbori_Raund3_15.11.2018-.pdf
Учасники отримають підтримку у створенні та модернізації ЦНАП у
своїй громаді. Фаза Впровадження реалізується у чотири раунди,
до 150 учасників у кожному.

Інституційна та
матеріальна
допомога
31.01.2019

У Раунді 3 Програми можуть брати участь органи місцевого
самоврядування:
Українська
1. об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) чисельністю від 5
000 до 50 000 мешканців, в яких відбулись перші вибори - для
ОТГ
отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги;
2. ОТГ з чисельністю від 5 000 до 50 000 мешканців, в яких не
відбулись перші вибори - для отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги
(окрім мобільного ЦНАП);

3. територіальних громад з чисельністю мешканців від 5 000 до 50 000, які згідно з
перспективним планом є адміністративним центром майбутньої ОТГ - для отримання
інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП);
4. ОТГ з чисельністю мешканців понад 50 000 - для отримання інституційної та матеріальної
підтримки створення територіальних підрозділів ЦНАП та/або віддалених робочих місць у
населених пунктах довкола адміністративного центру ОТГ та інституційної підтримки ЦНАП
адміністративного центру ОТГ;
5. територіальних громад (без обмежень щодо чисельності населення), які є ініціатором
співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг відповідно до Закону
України «Про співробітництво територіальних громад» (за умов: зареєстрованого у Мінрегіоні
відповідного договору; та співробітництва територіальних громад, які мають суміжні межі) - для
отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП).
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА САЙТІ

Greencubator
http://climate.biz/rules/
Greencubator розпочав прийом заявок на участь в програмі
«Кліматичні Інноваційні Ваучери». Українські приватні компанії, що
працюють на ринку не менше одного року, можуть подавати заявки до 1
лютого 2019 року включно. Однак п’ята, додаткова хвиля, відрізняється
від попередніх етапів.
Програма, як і раніше, реалізується за принципом співфінансування:
грант покриває більшу частину (до 80%) витрат на впровадження
кліматичної розробки згідно поданого проекту. Це означає, що компаніяотримувач ваучеру також здійснює частину необхідних інвестицій у
розмірі не менше 25% від суми гранту. При цьому, сам грант для
переможців п’ятої хвилі становитиме не більше 20 000 євро.

До 20 000 євро
01.02.2018
Українська
МСБ

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ВАУЧЕРІВ

Посольство Королівства Нідерландів
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/12/RFA-09-Fruits_-2018_final.pdf
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)«Підтримка
аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що
здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує малі і
середні агропідприємства подавати заявки на одержання гранту,
спрямованого на поліпшення існуючих або створення нових
сучасних потужностей для переробки фруктів.
Мета гранту: pозширення ринків та обсягів збуту фруктів та продуктів їх
переробки зі збільшеною доданою вартістю.

До 3 000 000
гривень
25.02.2018
Українська
МСБ

Очікувані результати
Грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні трьох з п’яти зазначених
нижче результатів:
1. створення доданої вартості як результат впровадження сучасних або покращення існуючих
технологій;
2. збільшення частки продукції, що експортується щонайменше на 30%;
3. впровадження міжнародних стандартів НАССР; (Проект надасть допомогу у впровадженні
міжнародних стандартів через залучення консультантів, що підготують компанію до
сертифікації, компанія в свою чергу бере на себе зобов’язання самостійно пройти та оплатити
сертифікацію протягом року);
4. залучення додаткових інвестицій (власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної
підтримки та місцевих бюджетів; донорського співфінансування, крім коштів USAID), лізингу
або кредитів для придбання нового обладнання для покращення переробки фруктів у розмірі
не менше 50% загального бюджету проекту;
5. залучення не менше 20 малих і середніх підприємств (МСП) та не менше 100 домогосподарств
– учасників маркетингового ланцюга.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПОВНИЙ ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
ФОРМА БЮДЖЕТУ
БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЕКТ «АГРОСІЛЬРОЗВИТОК»

Європейський Союз
Проект WikiInvestigation
https://www.wikiinvestigation.org/
Проект WikiInvestigation, який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку
(IDF) за фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує
конкурс грантів на розслідування.
Проект “Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань
шляхом залучення громадськості на місцевому рівні (WikiInvestigation),
який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) разом із партнерами за
фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс на
проведення грантових громадських антикорупційних розслідувань.
Перевага надаватиметься розслідуванням, направленим на припинення
системної корупції або на викриття корупційного злочину із сумою збитку
понад 500 000 гривень.

500 євро
Не вказано
Українська
Журналіси, ЗМІ

З вимогами до проведення розслідування та публікації його на сайті з метою отримання
гранту можна ознайомитись ТУТ
https://docs.google.com/document/d/1PGRcjubIqw7kXs8vZlrTFmipOdQi9Plxx_WV_8J3msI/edit
договір публічної оферти про отримання гранту за проведене розслідування корупційних
злочинів можна прочитати ТУТ
https://docs.google.com/document/d/1aIuU09J3FN4lIAXEWBes6ruziEOd2kuQ2FSihjcXCfg/edit
ОГОЛОШЕННЯ
ОНЛАЙН ЗАЯВКА

USAID
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/04/APS-02_ARDS.pdf
У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект USAID
«Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»),
що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк»., надаватиме
гранти на впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних
проектів в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Додаткові залучені інвестиції (власні кошти, зовнішні інвестиції,
державна підтримка та програми місцевого бюджету, донорське
співфінансування, крім фондів USAID), лізинг чи кредити (у тому числі
для придбання нового технологічного устаткування та модернізації їх
виробництва) повинні складати не менше 30% від загального обсягу
проекту.

Від 270 000 до
675 000 гривень
29.03.2019
(оцінка кожного
місяця)
Українська
ОТГ

Мета, завдання і очікувані результати програми:
У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток», планує підтримати ініціативи з розвитку
інвестиційних проектів у:
 Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській,
Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях
 Категорія 2: ОТГ, які підписали Протоколи про наміри з проектом «Агросільрозвиток» з інших
областей, або ОТГ, на території яких розташовані та здійснюють діяльність підприємства, які
підписали Протокол про наміри з Проектом «Агросільрозвиток»
Завдання:
1. Розвиток несільськогосподарського бізнесу, в тому числі вдосконалення надання комунальнопобутових послуг (як приклад, розвиток туризму і гостинності, поводження із твердими
побутовими відходами, швейні майстерні тощо).
2. Розвиток аграрної маркетингової інфраструктури (як приклад, створення та/або оновлення
потужностей для переробки місцевої сільськогосподарської продукції, виробництва місцевих
продуктів харчування, створення та управління оптово-роздрібними та локальними ринками
для збуту місцевої сільськогосподарської продукції, переробка відходів сільського
господарства (зокрема, переробка відходів на тваринницьких фермах і комплексах) тощо).
3. Впровадження енергоефективних технологій на території ОТГ (як приклад, розвиток зеленої
енергетики, виготовлення альтернативного палива (пілети, брикети), застосування новітніх
технологій (автоматизація виробництва, контроль використання ресурсів і ін. тощо).
Проект «Агросільрозвиток» в першу чергу, підтримає пропозиції, які направлені на впровадження
декількох місцевих інвестиційних проектів, які можуть бути використані для реплікації в якості
найкращих моделей місцевого розвитку.
АДРЕСА для надсилання концепцій: м. Київ, 01032, б-р Тараса Шевченка, буд. 35, корпус 2, 6-й
поверх, Проект USAID «Агросільрозвиток», ел.пошта: grants@ukraineards.com
У разі виникнення додаткових запитань щодо цього конкурсу, просимо надсилати ваші запитання
Ігорю Цимбалістому, менеджеру грантів, на електронну адресу: grants@ukraineards.com.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПОВНИЙ ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»
https://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnugrantovu-programu-2/
Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що
Від 250 000 до
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
810 000 гривень
оголошує про початок прийому концепцій реалізації грантових
Постійно до
проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства
27.03.2019
у процесі реформування судової системи, у тому числі від організацій
громадянського суспільства (тут і надалі – «ОГС»), які співпрацюють з
Українська
судами та установами судової, виконавчої та законодавчої гілок влади у
впровадженні реформи.
Грантова програма покликана сприяти досягненню таких цілей:
НУО
 Залучення ОГС до процесу зміцнення суддівської незалежності
та самоврядування.
 Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні прозорості та підзвітності судової
влади перед суспільством і зміцненні верховенства права.
 Участь громадянського суспільства в процесі удосконалення судового адміністрування.
 Залучення ОГС до процесу підвищення якості правничої освіти.
 Посилення ролі громадянського суспільства у покращенні доступу до правосуддя та захисту
прав людини.
Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати до 30 грантів на загальну суму близько
18 000 000 грн.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ ТА ДОДАТКИ

USAID
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в
Україні «ВзаємоДія!» оголошує грантову програму на підтримку
ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії
корупції.
Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до
подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми
"Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!»
за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).

Від 10 000 та
150 000 доларів
Постійно до
17.06.2019
Українська,
англійська
НУО

Це РПО зосереджуватиметься, проте не обмежуватися, на таких
першочергових сферах:
 Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції,
забезпечення прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному
рівні, а також прийняття та реалізація положень;
 Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю уряду та до поширення передового
досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності
щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та
доброчесності через існуючі державні та недержавні канали;
 Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції;





Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, запобігання корупції, ставлення та
чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці;
Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подолання
корупції.
Особливий інтерес в межах РПО становлять ініціативи, які пов’язані з поточною діяльністю
установ-партнерів Проекту «ВзаємоДія!»: Секретаріату Кабінету Міністрів, Державного
агентства з питань електронного урядування, Міністерств інфраструктури та охорони здоров’я,
а також Сумської обласної державної адміністрації та міської ради міста Дрогобич.


Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких
результатів вищого рівня:
 Розроблено та прийнято комплексну нормативно-правову базу щодо протидії корупції;
 Вдосконалено систему поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі
з корупцією;
 Підвищено залучення громадян до боротьби з корупцією;
 Підвищено розуміння громадськістю корупції та її вартості;
 Молодь все більше заперечує корупцію як соціальну норму.

Критерії відповідності вимогам
До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського
суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові
установи, а також інформаційні агентства).
Концепції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв:
 Відповідність вимогам: Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлені РПО.
 Актуальність: Концепція повинна відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.
 Досяжні цілі: Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція
повинна демонструвати, як діяльність призведе до досягнення цілей проекту, і як такі цілі
будуть вимірюватися.
 Чіткий та логічний підхід до реалізації: Концепція повинна чітко та логічно описувати
пропоновану діяльність, як вона буде реалізовуватися, і кого буде залучено до реалізації.
Концепція повинна надавати часові рамки та графік реалізації.
 Сталість: Концепція повинна описувати, як проект продовжуватиметься після завершення
періоду фінансування за грантом Проекту «ВзаємоДія!».
 Обґрунтованість витрат: Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.
 Ключовий персонал: Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні
досвід та кваліфікацію.
 Кваліфікація організації Заявника: Організація Заявника повинна мати достатній досвід та
кваліфікацію для реалізації пропонованого проекту;
 Інноваційність: Пріоритет надаватиметься проектам, які передбачають інноваційні та творчі
види діяльності.
Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланку, який
надається в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу концепції не
повинен перевищувати 5 сторінок. Бланк концепції також можна отримати електронною поштою,
надіславши запит на адресу: valeria.sorokina@msiworldwide.com.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ
GRANT_CONCEPT_PAPER_FORM_.docx 41.1 КБ
BLANK_KONTSEPTSIYI_GRANTU_.docx 41.9 КБ

ІСАР Єднання Платформа "Маркетплейс"
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній
основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського
суспільства» (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується
завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
Розгляд заявок Відірковою Комісією відбувається щомісяця.
Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись
на сайті ІСАР Єднання або на цьому порталі.

Не вказано
Постійно діючий.
Розгляд
пропозицій
щомісяця
Українська

Для того, щоб подати заявку на грантовий конкурс, вам необхідно
зробити такі кроки:

НУО

1. Зареєструвати свою організацію за посиланням та дочекатись
відповіді адміністратора, яка надійде на поштову скриньку,
вказану при реєстрації. Будь ласка, не забувайте перевірити скриньку зі спамом, інколи листи
потрапляють туди.
2. Дочекатися модерації облікового запису адміністратором, зазвичай це потребує декількох
годин протягом робочого дня. Повідомлення про активацію облікового запису надійде на
електронну скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до профайлу організації необхідно буде
внести доповнення або виправлення, ви отримаєте лист із відповідними рекомендаціями.
3. Після активації облікового запису потрібно зайти до робочого кабінету та здійснити самооцінку
рівня розвитку своєї організації за допомогою "Інструменту самооцінки та планування розвитку
організаційного потенціалу". Не забудьте зберегти отриманий результат. Ви також можете
завантажити фінальний документ для локального використання.
4. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс». У цьому
розділі ви також можете дізнатись про максимальну суму кожного виду гранту в гривнях (вона
змінюється відповідно до курсу долара), а також дату найближчого засідання Відбіркової
Комісії та останнього дня подачі заявок на нього.
5. Якщо під час реєстрації у вас виникатимуть технічні запитання (збій або помилка, не вдається
завантажити файл тощо) - просимо писати на електронну скриньку support@ednannia.ua Якщо
ж складнощі з’являються під час здійснення самооцінки або заповнення заявки, необхідно
звертатись до грантових менеджерів ІСАР Єднання через портал (у робочому кабінеті
організації у розділі «Мої повідомлення» іконка у вигляді конверта на панелі задач).
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ
ПЛАТФОРМА МАРКЕТПЛЕЙС
ЗАПРОШЕННІ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ГРАНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОГС

ПРООН
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-societyfor-democracy-and-rights.html
У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство
задля розвитку демократії та прав людини в Україні», ПРООН за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії
щороку підтримуватиме проекти та ініціативи організацій
громадянського суспільства за результатами запрошень до
подання проектних пропозицій.

До 30 000
доларів
постійно
(до 31.03.2022)
українська

Пріорітетні пропозиції:
 Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих
НУО
методів діалогу між організаціями громадянського суспільства та
органами влади (наприклад, спрямовані на підвищення участі
громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі формування та
використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої
демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку інноваційних
інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ на
регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні;
 Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для
діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків;
 Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в
існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
ПРО ПРОЕКТ

USAID
https://pactworld.app.box.com/s/bndux6y0zujzrj4rs1dlbvwfb2w1mdt8?utm_source=Departament_z_p%D1%
96dvishennja_konkurentospromozhnost%D1%96_reg%D1%96onu_KhODApromo&utm_medium=email&utm_campaign=Departament_z_p%D1%96dvishennja_konkurentospromozhn
ost%D1%96_reg%D1%96onu_KhODA&utm_content=247134455
Конкурс заявок Об’єднання, адвокація, співпраця: підтримка
50 000 доларів
коаліцій ОГС заради реформ (Підтримка секторально-цільових
ініціатив на національному, субнаціональному та місцевому рівнях) Цей
Постійно діюча
конкурс на отримання гранту (надалі – конкурс) є частиною Програми
сприяння громадській активності «Долучайся!» (ENGAGE), що
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
Англійська
реалізується Міжнародною організацією Пакт.
НУО
Метою цього конкурсу є підтримка ініціатив організацій громадянського
суспільства (надалі - ОГС) по зміцненню горизонтальних багаторівневих
мереж та коаліцій для більш ефективного залучення громадян до
процесу впровадження демократичних реформ на національному, субнаціональному та місцевому
рівнях.

Тематичні пріоритети. У рамках цього конкурсу програма «Долучайся!» в першу чергу приділяє
увагу підвищенню обізнаності громадськості щодо реформ та здійсненню моніторингу реалізації
реформ. Окрім того, заохочується співпраця між різними зацікавленими сторонами для досягнення
спільних результатів, включаючи створення механізмів співпраці між громадянським суспільством та
державними структурами, а також створення багаторівневих мереж та коаліцій для сприяння
реформам.
Пріоритетність реформ, що охоплюються даним конкурсом:
 антикорупційна діяльність – продовження громадянського нагляду та контролю за
проходженням антикорупційних реформ в Україні;
 судова реформа – посилення незалежного моніторингу суддів з боку громадянського
суспільства;
 євроінтеграція – побудова загальнонаціональної підтримки необхідних змін в політиці; 2 залучення громадськості до реформи системи надання адміністративних послуг в регіонах
внаслідок децентралізації;
 забезпечення прав ЛГБТ-спільноти, людей з обмеженими можливостями та інших вразливих
груп – нарощення попиту на фундаментальні європейські цінності;
 Інші реформи, зокрема пенсійна, медична, освітня.
Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):
 розробка та адвокація необхідних змін в політиці;
 підвищення обізнаності громадськості про реформи та прогрес у їхній реалізації;
 громадська участь у процесі реформ;
 залучення та спілкування між різними зацікавленими сторонами у процесі реформ;
 створення та зміцнення коаліцій ОГС, які підтримують та контролюють хід реформ;
 контроль та моніторинг прогресу реформ;
 ініціативи громад, спрямовані на сприяння реформам;
 сприяння політичному діалогу на засадах плюралізму думок для забезпечення інклюзивності в
процесі реформ, включаючи вразливі групи та молодь;
 стратегічна комунікація та адвокаційні кампанії на підтримку реформ.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОЩЕННЯ, ФОРМА ЗАЯВКИ, БЮДЖЕТУ, ДОДАТКИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
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 на фінансування проектів, мета яких – розвиток і
зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах,
охоплених Європейською політикою сусідства. На гранти EED можуть
претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та
представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без
огляду на розмір їх структури та формальний статус.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПІДТРИМКА EED
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

від 10 000 до
150 000 євро
Постійно діюча
Англійська
Фіз. Особа,
Громадська
організація,
ЗМІ

Глобальний Фонд для жінок
https://www.globalfundforwomen.org/
Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на
поліпшення становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за
межами США.
Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на
загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на реалізацію
конкретних проектів, отже заявки можна подавати будь-коли, адже
конкретного дедлайну немає.
Об’єднання мають відповідати наступним вимогам
діяльності:
 Розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;
 Поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;
 Сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
 Забезпечення економічної та екологічної справедливості;
 Підвищення доступу до освіти;
 Розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

від 500 до
20 000 доларів
Постійно діюча
Англійська
НУО

щодо

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
САЙТ ФОНДУ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

РАДА ЄВРОПИ
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на
отримання грантів від Європейської молодіжної фундації.
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те,
що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів буде
приділена пілотним проектам українських громадських організацій або
європейськими громадськими організаціями, які мають бажання
співпрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених
сферах.

10 000 євро
Постійно діюча
Англійська
НУО

Запропоновані пілотні проекти:
 повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути
спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
 діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні;
 повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто
міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ КОНКУРСУ

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН
http://www.un.org/democracyfund/apply-funding
Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню ролі
громадянського
суспільства,
підтримують
права
людини,
заохочують участь усіх соціальних груп в демократичних
процесах.
Проекти повинні працювати в одній з цих сфер:
 Права та розширення прав жінок / Гендерна рівність
 Громадська активність
 Верховенство права та права людини
 Залучення молоді
 Зміцнення потенціалу громадянського суспільства для взаємодії з урядом
 ЗМІ та свобода інформації
 Інструменти для знань

До 300 000 грн.
Постійно діюча
Англійська
НУО

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОНЕННЯ НА САЙТІ UNDEF
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
КОРИСНІ ПОРАДИ ТА УРОКИ МАЙБУТНІХ ЗАЯВНИКІВ

ЄБРР
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
ЄБРР пропонує гранти підприємствам для зростання їх бізнесу.
ЄБРР допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих
консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти
(безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг
консультантів.

10 000 євро
Постійно діюча
Українська

Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх
Бізнес
завершення: 26%українських малих і середніх підприємств збільшили
дохід на 45%, 24%-збільшили продуктивність на 30%, 15%–розширили
асортимент продукції, 13%- залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне.
Гранти на проект, що становить від 25% до 75% вартості консалтингових послуг, не перевищує 10 000
євро.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
САЙТ ЄБРР
СТОРІНКА НА ФЕЙСБУКЕ

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядов
організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння
демократії.
Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та
побудові громадянського суспільства в Україні.

Від 5 000 до
24 000 доларів
Постійно діюча
Українська,
Англійська

Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним
пріоритетам Фонду:
 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

НУО

Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і
зареєструватися в системі Sam.gov. Щоб взяти участь у конкурсі необхідно заповнити та надішлати
електронну заявку.
Також до заявки необхідно додати копії реєстраційних документів організації, резюме основних
виконавців проекту (з контактною інформацією та телефонами), форму SF424.
Надсилайте пакет документів на адресу: KyivDemGrants@state.gov.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ДОСТУПНІ ВИТРАТИ ПО ГРАНТУ
СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду
NCAGE

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
Посольство США запрошує незалежні засоби масової інформаціїї
(друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.
Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну.
Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом
преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду
спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу
українським
журналістам,
медіа-організаціям
і
недержавним
організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа.

До 24 000
доларів
Постійно діюча
Українська,
Англійська
НУО, ЗМІ

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
1. Підвищення якості журналістської освіти шляхом:
 проведення практичних тренінгів для студентів факультетів журналістики;
 організації стажувань для студентів у провідних національних та регіональних ЗМІ;
 залучення студентів до міжрегіональних студентських обмінів;
 відкриття та оновлення радіо- і телевізійних тренінгових центрів, які функціонують на
базі факультетів журналістики;
 створення навчальних посібників для студентів факультетів журналістики.
2. Покращення професійних стандартів серед журналістів шляхом:
 надання тренінгової допомоги молодим журналістам (від 1 до 3 років професійного
досвіду);
 надання групових та індивідуальних грантів на поїздки для журналістів з метою
відвідання міжнародних конференцій, семінарів та стажувань за кордоном;
 підтримки проектів, спрямованих на проведення журналістських розслідувань,
створення аналітичних матеріалів та покращення якості новин.
3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом:
 сприяння розвитку свободи преси та проведення моніторингу порушень професійних
прав журналістів, особливо на регіональному рівні;
 проведення освітніх заходів для редакторів та персоналу ЗМІ з питань законодавства,
яке забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики;
 впровадження у медіа-середовище новітніх технологій, в тому числі використання
Інтернету як джерела новин та інформації та створення, або оновлення веб-сайтів
існуючих ЗМІ в рамках ширших проектів.
4. Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями шляхом:
 встановлення відкритого діалогу між ЗМІ, недержавними організаціями та урядовими
структурами через проведення спільних семінарів, робочих зустрічей і круглих столів;
 проведення тренінгів для представників урядових прес-служб;
 сприяння розвиткові міжрегіонального медіа-партнерства.
Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і
зареєструватися в системі Sam.gov. Щойно Ви отримаєте номер DUNS, будь-ласка зареєструйтеся
на сайті: https://www.sam.gov
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ДОСТУПНИМИ ВИТРАТАМИ ПО ГРАНТУ
СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду
NCAGE

Посольство Японії в Україні
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з
метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих
організацій.
Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із
новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на добробут
суспільства.

10 000 євро
Постійно діюча
Українська
Бізнес

СФЕРА ПРОЕКТІВ
Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак
особлива увага буде приділятися у таких сферах:
 медична допомога
 освіта
 спорт
 допомога
 надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
 суспільний добробут
 навколишнє середовище
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ

