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АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ МТД 
Мінрегіон 

Європейський Союз 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6324  

Мінрегіон інформує про проведення конкурсного відбору проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про 
фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка 
регіональної політики України. 

Основними умовами відбору проектів регіонального розвитку є: 

1) відповідність проекту: 
— завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 
серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 
1966), 
— плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 
р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року”(Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752), та — одній із 5 програм 
регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 
821: 

 інноваційна економіка та інвестиції; 
 сільський розвиток; 
 розвиток людського потенціалу; 
 розвиток туризму; 
 загальноукраїнська солідарність. 

2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, 
зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок 
власних коштів; 

3) мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності 
реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі 
наявності) за результатами оцінки, проведеної комісією. 

Документи для реєстрації проектів подавати в паперовій та електронній формі на адресу: 
01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9; 
e-mail: minregion@minregion.gov.ua; ProkopenkoHP@minregion.gov.ua. 
Контактні телефони: (044) 278-49-52 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ МІНРЕГІОНУ  
СЕКТОРАЛЬНА БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ЄС (САЙТ МІНРЕГІОН)  
ПРОГРАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
 

 

Відповідно до 

програм РР 

 

27.09.2017 

 

українська 

 

Ініціатори ОДА. 

Замовники:  

центральний 

або місцевий 

орган 

виконавчої 

влади, КП/ДП 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6324
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/385-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/385-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-2015-%D0%BF
mailto:minregion@minregion.gov.ua
mailto:ProkopenkoHP@minregion.gov.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6324
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/sektoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Programi-regionalnogo-rozvitku_do-postanovi-KMU_821.pdf
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Фонд Роберта Боша 

Німецький Фонд Маршала 

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/index.asp  

Фонд Роберта Боша спільно з Чорноморським фондом регіонального 
співробітництва Німецького Фонду Маршала (BST) продовжують спільне 
фінансування ініціативи на підтримку дій, спрямованих на зміцнення 
довіри неурядових секторів Південного Кавказу, України, Молдови та сусідніх 
країн. 

Ця ініціатива має на меті заохотити грантоотримувачів дослідити нові шляхи, 
методи та підходи, що сприяють розвитку взаєморозуміння. 

Проекти, які працюють у таких областях: 

 побудова чи зміцнення місцевих, обласних та національних 
можливостей, спрямованих на підтримку співвіснування та реінтеграцію; 

 закордонні ініціативи для молоді 

 громадянська освіта та активне громадянство 

 історичний досвід примирення та його передача молодому поколінню 

 мистецтво та культурна робота, спрямована на примирення та мирне життя 

 роль ЗМІ у подоланні стереотипів 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ФОНДУ  
ЗАЯВА  
ФОРМА БЮДЖЕТУ  
ПІДСУМКОВІ ЗВІТИ  
 
 

EaP PLUS 

https://www.eap-plus.eu/object/call/89  

Проект EaP PLUS має на меті сприяти науково-дослідницькій та 
інноваційній співпраці між країнами Європейського Союзу (ЄС) та 
країнами Східного партнерства (EaP) та ефективно використовувати 
існуючі можливості такої співпраці. 

Схема грантів EaP PLUS (2017) призначена для посилення 
партнерських відносин у сфері дослідницької та інноваційної діяльності 
в рамках EU–EaP через співпрацю кластерів та організацій, схожих за 
своєю структурою на кластери (далі – кластероподібні організації). 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 
посиланням: 
ДЖЕРЕЛО 
 
 
 
 
 
 

 

Близько 

23 000 доларів 

 

29.09.2017 

 

англійська 

 

НУО 

 

Не вказано 

 

30.09.2017 

 

англійська 

 

Кластери, 

бізнес 

асоціаціїї, 

торгівельні 

палати 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/index.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/index.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/index.asp
http://www.gmfus.org/files/application-form-bst-boschdoc
http://www.gmfus.org/files/budget-form-bst-boschxls
http://www.gmfus.org/initiatives/application-and-reporting-forms
https://www.eap-plus.eu/object/call/89
https://www.eap-plus.eu/object/call/89
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НАІУ 

UCP Wheels for Humanity 

USAID 

http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatok-konkursu-na-

otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/  

Конкурс на отримання міні-грантів для відкриття власної справи 
від НАІУ, який проводиться в рамках Міжнародного проекту «Тренінги, 
розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги 
медичної/фізичної реабілітації», що реалізується в Україні UCP Wheels 
for Humanity (США) спільно з Українською асоціацією фізичних 
терапевтів та Всеукраїнським громадським об’єднанням  «Національна 
Асамблея людей з інвалідністю України» Проект фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку USAID. 

Конкурс направлений на підтримку зайнятості та працевлаштування, 
розширення економічних можливостей осіб з інвалідністю, зокрема  
внутрішньо переміщених осіб,  які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України та членів їх 
сімей  шляхом відкриття власного бізнесу (ФОП) та підтримки діючих суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

Запрошуємо до участі у конкурсі: 

 фізичні особи-підприємці з числа цільової групи проекту, в т.ч. які отримали міні-гранти в 
рамках проекту ТЕАМ; 

 фізичні особи з інвалідністю з числа цільової групи проекту; 

 підприємства громадських організацій людей з інвалідністю. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ НАІУ  
ФОРМА ЗАЯВКИ ПО ПРОЕКТУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  
 

Академія розвитку філантропії в Польщі (ADPP) 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта 

http://www.localsolutionsfund.org/european-grant-competition/regulations/  

Академія розвитку філантропії Польщі оголошує конкурс грантів на 
підтримку розвитку громад та вирішення глобальних викликів на 
місцевому рівні. 

Програма Вирішення глобальних проблем на місцевому рівні 
фінансується спільно з Фондом Чарльза Стюарта Мотта. Прийнятні 
проектні пропозиції містять заходи, які заплановано завершити в термін 
не більше шести місяців (з 1 листопада 2017 року по 30 квітня 2018 
року). Допомога буде надаватися одним траншем. Заявки приймаються 
від благодійних організацій та фондів, які призначені об’єднувати 
пожертвування для вирішення питань соціального розвитку відповідної 
місцевої громади. 

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

 

До 1000 доларів 

 

30.09.2017 

 

українська 

 

Фіз.особи 

цільової групи, 

ФОП 

 

До 15 000 

доларів  

 

30.09.2017 

 

англійська 

 

НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatok-konkursu-na-otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/
http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatok-konkursu-na-otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/
http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatok-konkursu-na-otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/
http://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/forma-zayavky-1.docx
http://www.localsolutionsfund.org/european-grant-competition/regulations/
http://www.localsolutionsfund.org/european-grant-competition/regulations/
http://www.localsolutionsfund.org/wp-content/uploads/2017/07/GCLS_Grant_Round_Application_Form.docx
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Вишеградський фонд 

http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/  

 

Вишеградські гранти пропонують фінансування для організацій з 

країн Вишеградської четвірки (V4) та у всьому світі, які направлені 

на сприяння регіональному співробітництву у сфері інновації та 

сталого розвитку в Центральній та Східній Європі. 

 

Сума гранту залежить від розміру та масштабу проекту. Середня 

грантова підтримка проекту, що підтримується, у 2016 році склала 

близько 20 000 євро. 

 

Проекти повинні бути спрямовані на: 

 Культура та загальна ідентичність 

 Освіта та розвиток потенціалу 

 Інновації, підприємництво 

 Демократичні цінності та засоби масової інформації 

 Державна політика та інституційні партнерства 

 Регіональний розвиток, довкілля та туризм 

 Соціальний розвиток 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ФОНДУ 
ФОНРМА ЗАЯВКИ 
 
 

Європейської молодіжної фундації (EYF) 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home  

Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання 

фондів для молодіжної діяльності, що популяризують права людини, 

демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість 

голосу в політичному та демократичному житті, а також необхідні 

знаряддя для ефективного функціонування у сучасному суспільстві. 

Проекти повинні бути спрямовані на: 

 зміцнення миру і співробітництва; 

 сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 

 заохочення обміну інформацією; 

 стимул взаємодопомоги. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ФУНДАЦІЇ 
ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАЯВКА 
 
 

 

Близько 

20 000 євро 

 

01.10.2017 

 

01.02.2018 

01.06.2018 

 

англійська 

 

Організації/уст

анови 

 

Не вказано 

 

01.10.2017 

 

англійська 

 

НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/
http://visegradfund.org/wp-content/uploads/downloads/program_docs/ivf_program_grants_application-form-sample.pdf
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/forms-guidelines
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Міжнародна організація «Internews» 

ГО «Інтерньюз-Україна» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtnANQe7tG52XUZwolPhH66-

lrtcfSaAUUUGFDFMwMctd9A/viewform  

Міжнародна організація «Internews» та ГО «Інтерньюз-Україна»  за 

підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних справ 

Канади оголошують набір на VII хвилю Програми малих грантів на 

створення медіа-матеріалів про людей, на яких вплинув конфлікт на 

сході України. 

 Відбір проходить на конкурсній основі. Аплікант (ЗМІ чи 

журналіст) надсилає онлайн-форму заявки з описом ідей, 

формату, героїв для матеріалу, а також зазначаючи бюджет та 

період виконання роботи. 

 Проект триває два роки та фінансується Урядом Канади. Гранти 

надаються для створення журналістських матеріалів, які стосуються соціального виміру 

конфлікту в Україні. 

 Сума гранту за проект (серія матеріалів) може становити до $1000 за умови виконання усіх 

описаних у заявці умов. 

 Одна хвиля проекту триває 1,5 місяці. За цей час мають бути вироблені та опубліковані усі 

матеріали від ЗМІ-аплікантів, які пройдуть відбір. Один журналіст або ЗМІ може подати до 

відбору до 5-ти матеріалів. 

 Відбір учасників здійснюватиме Конкурсна комісія (незалежні експерти) за критеріями, 

вказаними нижче. 

 

КРИТЕРІЇ ДО УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ТА ВИМОГИ ЯКОСТІ ДО МАТЕРІАЛІВ: 

 Перед тим, як подати заявку журналіст/медіа має зробити попереднє дослідження і викласти в 

аплікаційній формі бачення матеріалу – “story pitch” (хто, де, коли, чому, навіщо). 

 Медіа має чітко і зрозуміло викласти тему матеріалу, що відповідатиме запитам конкурсу і 

проекту; 

 Видання мають дотримуватися всіх журналістських стандартів (достовірність, збалансованість, 

відокремленість фактів від думок та оцінок автора, точність і повнота інформації); 

 Розробники матеріалів обов’язково мають залучати декілька експертних думок (для 

аналітичних матеріалів); 

 Матеріали мають бути побудовані з урахуванням гендерного балансу (представлення думок, 

історій як чоловіків, так і жінок) 

 Великою перевагою буде використання мультимедійних інструментів: фото, відео, інфографіки 

тощо або створення лонгрідів. 

 

Додаткову інформацію можна отримати у координатора Програми: Юлія Бабко, 

e-mail:  jbabko@internews.ua, (063) 710 13 96 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОНЛАЙН-АНКЕТА 
 
 

 

До 1 000 доларів 

 

02.10.2017 

 

українська 

 

ЗМІ, 

журналісти 

http://www.compet.kh.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtnANQe7tG52XUZwolPhH66-lrtcfSaAUUUGFDFMwMctd9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtnANQe7tG52XUZwolPhH66-lrtcfSaAUUUGFDFMwMctd9A/viewform
http://bit.ly/smallgrants7wave


Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону 

Харківської обласної державної адміністрації 
 

www.compet.kh.gov.ua 
 

6 

National Endowment for Democracy (NED) 

http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0

%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-

%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-

%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/  

 

Громадська спілка «Громадські ініціативи України» оголошує 
конкурс малих грантів. Цей конкурс є частиною проекту «Підтримка 
місцевих НУО і громадянських ініціатив» який реалізується за 
підтримки Національного фонду на підтримку демократії. 
 
Мета конкурсу: Активізація громад через реалізацію соціальних міні-
проектів, які б мали безпосередній вплив на місцеві спільноти, включали 
участь у проекті місцевих жителів, а також були реалізовані у співпраці з 
організацією або ініціативною групою з інших регіонів України. 
Пріоритет надаватиметься проектам, які спрямовані на: 

 розвиток громадської активності в громадах та об’єднання зусиль 
мешканців для вирішення проблем громади \ або ж спільної роботи над розвитком громади; 

 передбачають максимальне залучення до реалізації проекту жителів територіальних громад 
та співпадають з цілями громади; 

 сприяють формуванню навиків спільної реалізації заходів; 
 матимуть довготривалі результати; 
 запровадять нові форми співпраці з членами громади, громадськими та благодійними 

організаціями, органами влади, бізнесом; 
 беруть на себе забезпечення просвітницької діяльності для соціально вразливих груп 

громадян, активістів місцевих громад і ініціативних громадських груп. 
 Залучають до співпраці партнерів з інших областей України* ; 
 Ініціативи, що передбачають створення партнерств, коаліцій, мереж, (у тому числі 

міжрегіональних) для їх виконання 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 
ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

ПРООН 

https://kinghamadaward.com/general-terms-and-conditions  

Запрошуємо взяти участь у Конкурсі грантів Короля Хамада з розширення можливостей 
молоді задля досягнення цілей сталого розвитку, що проводить 
ПРООН в Королівстві Бахрейн. 

Конкурс відкритий для учасників зі всіх країн-членів ООН та має на меті 
привернути світову увагу до унікальних молодіжних експериментів з тим, 
щоб імплементувати найцікавіші з них в інших країнах. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 
посиланням: 
САЙТ КОРОЛЯ ХАМАДА  
 
 
 

 

До 25 000 

гривень 

 

05.10.2017 

 

Українською 

 

НУО 

 

До 25 000 

 

10.10.2017 

 

англійська 

 

Молодь, 

молодіжні НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96/
http://ngonetwork.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/forma_zajavky_2017.doc
https://kinghamadaward.com/general-terms-and-conditions
https://kinghamadaward.com/general-terms-and-conditions
https://kinghamadaward.com/general-terms-and-conditions
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Асоціація музеїв космонавтики України 

http://www.amcos.org.ua/?page_id=138  

ГО «Асоціація музеїв космонавтики України» оголошує грантову 

програму «КУЛЬТУРА в WEB». 

Мета програми – розширення доступу організацій культурної сфери до 

всесвітньої мережі інтернет, підвищення цифрової присутності шляхом 

створення та підтримки власних інтернет-сайтів організацій. 

Учасники програми: 

 українські музейні заклади незалежно від форми власності; 

 установи та організації, які працюють в галузі культури незалежно 

від форми власності; 

 громадські організації культурного, освітнього, молодіжного та 

дитячого напрямку. 

Програма передбачає покриття 50% витрат на створення власного 

інтернет-сайту учасника. Власний внесок учасника становить 50% від 

вартості проекту та може покриватися як з власних коштів, так і за 

рахунок залучення стороннього фінансування або фінансування в 

рамках інших грантових програм. 

Максимальна підтримка, яка може бути надана учаснику програми, не може перевищувати 50 000 грн. 

(відповідно загальна вартість проекту не повинна перевищувати 100 000 грн.). Перевага 

надаватиметься проектам загальною вартістю від 10 000 грн. до 40 000 грн. 

Для подання заявки на участь у програмі необхідно надіслати заповнену анкету на 

адресу amkosua@gmail.com. 

Питання щодо програми можна надсилати на адресу amkosua@gmail.com. 

Результати відбору після кожного етапу повідомляються на інтернет-сайті Асоціації протягом 14 днів 

після завершення терміну прийому заявок відповідного етапу. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Від 10 000 до 

40 000 гривень 

 

ІІ етап 

23-31.10.2017 

 

ІІІ етап  

22-31.01.2018 

ІV етап 

23-30.04.2018 

V етап 

23-31.08.2018 

VI етап 

22-31.10.2018 

 

Українська 

 

ГО, установи та 

організації 

сфери 

культури, музеї 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
mailto:amkosua@gmail.com
mailto:amkosua@gmail.com
http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
http://www.amcos.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
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 Німецького товариства  міжнародного співробітництва (GIZ) 

http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/Internationales/Leipzig-Preis-

2017/auslobung.html 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 

та Міністерство навколишнього середовища, охорони природи, 

будівництва та ядерної безпеки Федеративної Республіки 

Німеччина (BMUB) за підтримки Німецького 

товариства  міжнародного співробітництва (GIZ) оголосили про 

початок всеукраїнського конкурсу «Лейпцизька премія 

інтегрованого розвитку міст-2017». 

 

Тема цьогорічної «Лейпцизької премії» — комфортні для життя міста 

в Україні.Участь у конкурсі можуть взяти українські міста та громади, адміністративно-територіальні 

одиниці, спілки, комунальні підприємства, комерційні підприємства, громадські організації, які мають 

цікаві проекти інтегрованого міського розвитку за даною темою, що були реалізовані протягом 

останніх чотирьох років. 

 

Необхідний пакет документів для участі у конкурсі: 

 Формуляр з описом проекту та перспективи реалізації наступних його фаз (українською та 

англійською мовами); 

 Плакат проекту: проект, що подається на конкурс необхідно наглядно зобразити з 

використанням фотографій, планів, ескізів з короткими описами або інших графічних 

зображень — вертикальний плакат формату DIN A0 (висота 118.9 см, ширина 84.1 см). 

 Кошторис. Кошторис має описувати основні позиції використання коштів за їх видами 

(персонал, товари, друк, та ін.) для реалізації наступної фази проекту. 

 Зменшений плакат проекту. Формат: DIN A3 (42 см x 29,7 см). 

 

Усі матеріали для участі у конкурсі можна надіслати на адресу: 

Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ) ГмбХ / 

Офіс проекту політики інтегрованого розвитку міста (БМУБ) 

«ЛЕЙПЦИЗЬКА ПРЕМІЯ», пан Юрій Арнаутов 

вул. Крутий узвіз, 5 01004, Київ. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ НА САЙТІ ПРОЕКТУ «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ» 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ МІНРЕГІОНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 650 000 до 

3 000 000 грн. 

 

01.11.2017 

 

Англійська 

 

МСБ 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/Internationales/Leipzig-Preis-2017/auslobung.html
http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/Internationales/Leipzig-Preis-2017/auslobung.html
http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/DE/Grundlagen/grundlagen_node.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-viznachatimut-naykrashhi-proekti-z-pidvishhennya-komfortu-dlya-zhittya-u-mistah-partshaladze/
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Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5706  

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою» оголошує 

спеціалізований конкурс грантів для асоціацій роботодавців та 

професійних спілок в Україні. 

 

Мета конкурсу – залучити асоціації роботодавців та професійні 

спілки України до процесів просування та моніторингу реформ у сфері 

соціальної політики та ринку праці , забезпечення рівних можливостей 

в цих сферах відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про 

асоціацію з ЄС. 
 

Проекти, подані на спеціалізований конкурс «Запровадження європейських норм та практик 

на ринку праці. Спеціальний конкурс для асоціацій роботодавців та професійних спілок в 

Україні», повинні: 

 виконуватись асоціацією роботодавців або профспілкою; 

 мати вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні; 

 сприяти зростанню підтримки суспільства реалізації реформ, які пов’язані із впровадженням 

Угоди про асоціацію з ЄС; 

 стосуватись питань, пов’язаних із Главою 21 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС; 

 мати регіональне охоплення; 

 передбачати аналітичний компонент (наприклад, аналіз відповідності умов на місцевому 

ринку праці зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, моніторинг дій влади 

щодо імплементації Угоди в сфері соціальної політики тощо); 

 передбачати проведення результативної адвокаційної компанії (Примітка: результативна 

адвокаційна компанія передбачає, що вона завершується підписанням спільного документу 

між представниками влади та громадськості щодо співпраці або має документально 

підтверджене внесення пропозицій громадськості до порядку денного органу влади). 

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту 

та його результати (у тому числі, через проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій 

успіху). 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ІЕДПК 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

ДОДАТОК А. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 

ДОДАТОК Б. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (рекомендації з підготовки бюджету проекту)  

ДОДАТОК С. СТАНДАРТНА ГРАНТОВА УГОДА 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК 

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 

 

 
 

 

Від 300 000 

до 500 000 грн. 

 

06.11.2017 

 

Українська 

 

асоціації 

роботодавців 

та профспілки 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5706
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5706
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5706
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/Instructions28Apr2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/Instructions28Apr2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20A%20-%20Application%20form%20Media%2018Apr2017.doc
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20A%20-%20Application%20form%20Media%2018Apr2017.doc
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/AnnexB_21Aug2017.xls
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/Recommendations_11May2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20C%20Media%20%20-%20Grant%20Agreement%20with%20Media%20template%208Aug2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20C%20Media%20%20-%20Grant%20Agreement%20with%20Media%20template%208Aug2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/Methods_of_assessing_grant_applications_21Jun2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
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Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5705  

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою» оголошує 

спеціалізований конкурс грантів для організацій 

громадянського суспільства. 

 

Мета конкурсу – збільшення залучення організацій громадянського 

суспільства до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами 

влади щодо питань виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

 

Моніторинги сфер діяльності та/або оцінка реалізації законів та 

підзаконних актів, пов’язаних з Угодою про асоціацію, на обласному 

(регіональному) рівні мають стосуватись однієї з наступних тем: 

 Дотримання прав людини; 

 Забезпечення конкуренції в сфері державних закупівель; 

 Вплив фіскальної децентралізації на якість життя; 

 Реалізація заходів з енергоефективності; 

 Використання альтернативних джерел енергії; 

 Управління відходами; 

 Охорона культурної спадщини. 

 
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ІЕДПК 
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

ДОДАТОК А. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 
ДОДАТОК Б. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ (рекомендації з підготовки бюджету проекту)  
ДОДАТОК С. СТАНДАРТНА ГРАНТОВА УГОДА 
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК 
КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 
 

ІСАР «Єднання» 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта 

http://ednannia.ua/images/CF_grant_announcement_2016.pdf  

 
ІСАР «Єднання» оголошує конкурс на отримання грантів в межах 
програми «Школа фондів громад», що впроваджується за 
фінансування від Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США. 
 
Мета конкурсу – сприяння розвитку місцевої філантропії через 
посилення спроможності фондів громад (ФГ) в Україні. 
 
ВИДИ ГРАНТІВ: 
 

 Стартові гранти 
Підтримка організацій, які прагнуть працювати як ФГ, на початку 
діяльності. 

 Гранти на підвищення спроможності ФГ 
Сприяння підвищенню організаційної або функціональної спроможності ФГ (організаційний розвиток, 
посилення мереж, адвокація, управління інтелектуальними ресурсами, управління проектами). 

 Гранти для участі в навчальних заходах 

 

Від 300 000 

до 500 000 грн. 

 

06.11.2017 

 

Українська 

 

НУО 

 

Від 1 000 до 

5 000 доларів 

 

Постійно діюча 

Реалізація до 

15.12.2017 

 

Українська 

 

НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5705
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5705
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5705
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/Instructions28Apr2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20A%20-%20Application%20form%20Media%2018Apr2017.doc
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/AnnexB_21Aug2017.xls
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/Recommendations_11May2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/Annex%20C%20Media%20%20-%20Grant%20Agreement%20with%20Media%20template%208Aug2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/Methods_of_assessing_grant_applications_21Jun2017.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%961.pdf
http://ednannia.ua/images/CF_grant_announcement_2016.pdf
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Просування ідей та зміцнення інституту ФГ в Україні, підвищення рівня професійної кваліфікації ФГ 

шляхом участі у навчальних заходах - тренінгах, семінарах, конференціях тощо, стажування в 

українських та іноземних ФГ. 

 Гранти на адміністрування конкурсу проектів 

Сприяння підвищенню впливу ФГ на вирішення актуальних проблем у громаді шляхом організації 

грантодавчої діяльності. 

 Гранти, що передбачають дольову участь 

Сприяння підвищенню впливу ФГ на якість життя в громаді та покращенню іміджу ФГ шляхом 

вирішення актуальних місцевих проблем через співпрацю з населенням, бізнесом, владою. Такий 

грант є корисним інструментом для прискорення процесів збору коштів і може бути додатковим 

стимулом для спільноти місцевих донорів. 

 Гранти на досягнення загальних цілей 

Сприяння підвищенню інституційної спроможності ФГ, які планують розвивати інноваційні практики 

організаційного та програмного менеджменту, розробляти програми для досягнення значних 

соціальних змін у громаді, використовувати на постійній основі системи моніторингу та оцінки 

ефективності як власної діяльності, так і програм, що виконуються. 

 Гранти на поїздки 

Сприяння розвитку партнерських відносин між ФГ. 

 
Контакти 
Т. 044-201-01-60, E-mail: community@ednannia.ua, support@ednannia.ua 
 
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС  
РЕЄСТРАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

USAID 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0 

 

Триває річна програма грантів проекту USAID "Підтримка аграрного 

і сільського розвитку" на збільшення доданої вартості у 

плодоовочевому та м’ясомолочному секторах, впровадження нових 

технологій переробки та післяврожайної обробки продукції, 

впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 

посиланням: 

УМОВИ УЧАСТІ  
ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Від 650 000 до 

3 000 000 грн. 

 

27 грудня 

2017 року 

 

Українська 

 

МСБ 

http://www.compet.kh.gov.ua/
mailto:community@ednannia.ua
mailto:support@ednannia.ua
http://ednannia.ua/images/CF_grant_announcement_2016.pdf
http://ednannia.ua/reestratsiya
https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg
https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  

У СПІВПРАЦІ З «ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПРАВДОЮ» 

http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 
співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту 
«Просування реформ в регіони», який фінансується Європейським 
Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського 
суспільства в Україні» оголошує постійний конкурс грантів 
«Громадськість за проєвропейські зміни в Україні». 

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

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ  
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
СТАНДАРТНА ГРАНТОВА УГОДА 
 

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. 

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

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 

 

до 750 000 

гривень 

 

30.09.2018 

 

Українська 

 

НУО 

 

Не вказано 

 

Постійно діючий. 

Розгляд 

пропозицій 

щомісяця 

 

Українська 

 

НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/Annex%20A%20-%20Application%20form%20NGO%20NEW%2029Dec2016.doc
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_Media1_2016/5wave/AnnexB_Project_budget_template10Mar2017.xls
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2016/RFR/Grant_NGO1_2016/Annex%20C%20-%20Grant%20Agreement%20with%20NGO%20template.pdf
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia
http://ednannia.ua/reestratsiya
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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://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication  

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. 

Пріорітетні пропозиції: 
 Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих 

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. 

З додатковими питаннями, звертатись до п. Олени Урсу електронною поштою olena.ursu@undp.org 
або +38-044-253-59-65. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
УМОВИ ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА  
ПРО ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 

 

До 30 000 

доларів 

 

постійно 

(до 31.03.2022) 

 

українська 

 

НУО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
mailto:support@ednannia.ua
http://ednannia.ua/reestratsiya
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/attachments/article/1284/Call_for_proposals_MARKETPLACE.doc
http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication
mailto:olena.ursu@undp.org
http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication
https://issuu.com/undpukraine/docs/booklet-p
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БРИТАНСЬКЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecd-_KyTNJnepqqKdQ2Wis-

VJmpIWmIYriwFbzETsNKxo1kQ/viewform?c=0&w=1 

Проект «Стимулювання створення робочих місць для ВПО». 

Проект осуществляет Чешская негосударственная организация 

«Человек в беде» (People in need). 

Цей проект створений з метою стимулювання діючого малого та 

середнього бізнесу, який має потенціал до розширення та створення 

нових робочих місць для громадян України, що мають статус ВПО та 

постійно проживають на територіях Донецької області. 

Стійкість та довгостроковість робочого місця що створюється – 

одні з найважливіших його параметрів, що мають вирішуюче значення 

для шукачів роботи які є кінцевими вигодо набувачами нашого проекту. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ УЧАСТІ ТА ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ 
 

USAID 

https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li  

 

Конкурс заявок в рамках програми «Відкриті двері» для підтримки 
короткострокових ініціатив організацій громадянського 
суспільства. Цей 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. 
 
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

ДОДАТКИ. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА. ФОРМА БЮДЖЕТУ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

до 152 000 

гривень 

 

Не вказано 

 

Українська 

 

Бізнес 

 

до 20 000 

доларів 

 

Постійно діюча 

 

Українська 

 

Бізнес 

http://www.compet.kh.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecd-_KyTNJnepqqKdQ2Wis-VJmpIWmIYriwFbzETsNKxo1kQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecd-_KyTNJnepqqKdQ2Wis-VJmpIWmIYriwFbzETsNKxo1kQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecd-_KyTNJnepqqKdQ2Wis-VJmpIWmIYriwFbzETsNKxo1kQ/viewform?c=0&w=1
https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li
https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li/1/18641179163/134752339838/1
https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li/1/18641179163/134752339838/1
https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li/1/18641179163/134752339838/1
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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. 

Тривалість проектів та суми грантів визначаються індивідуально. 

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 
 
 

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД МАМА КЕШ 

http://www.mamacash.org/ru 

 

Фонд фінансує і підтримує ініціативи в області прав жінок по 

всьому світу, які кидають виклик корінним причинам 

несправедливості. Mama Cash підтримує амбітні організації 

феміністських і жіночих прав та ініціатив. 

Розмір гранту Mama Cash коливається від € 5.000 до € 50.000 на рік. 

Середній розмір гранту складає від € 20,000 до € 30,000 на рік. 

Заявки приймаються протягом всього року. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 

посиланням: 

КРИТЕРІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ 
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ГРАНТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 10 000 до 

150 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

Фіз. Особа, 

Громадська 

організація, 

ЗМІ 

 

Від € 20,000 до 

€30,000 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

ГО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
https://www.democracyendowment.eu/ru/support/
https://www.democracyendowment.eu/ru/support/
http://www.mamacash.org/ru
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%82/418-2/%D1%87%D1%82-%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC/
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%82/418-2/%D1%87%D1%82-%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC/
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%82/418-2/%D1%87%D1%82-%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC/
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Глобальний інноваційний фонд GIF 

http://www.globalinnovation.fund/what-type-and-amount-funding-should-i-apply  

Глобальний інноваційний фонд є незалежною глобальної 
некомерційною організацією, яка інвестує в соціальні інновації, які 
спрямовані на поліпшення життя і можливості мільйонів людей в 
країнах, що розвиваються. Завдяки своїй програмі грантів вони 
шукають інноваційні рішення глобальних проблем в галузі розвитку, 
особливо для бідних і уразливих груп населення. GIF підтримує команди 
з соціальних підприємств, комерційних фірм, некомерційних організацій, 
державних установ і дослідників у всіх відповідних секторах. 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 
посиланням: 
УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ 
 

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. 

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 
 

WannaBiz 

http://wannabiz.com.ua/ 

Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі. 
Основний мотив WannaBiz -розвиток IT-підприємництва та формування 
стартап-екосистеми в Україні. Мета: допомагати інноваційним і 
перспективним IT-проектам стати компаніями світового рівня. Проекти 
по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати найбільшу 
підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у сферах електронної 
комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології. WannaBiz надає: 

 Фінансування в розмірі до $ 50 000; 

 Інфраструктуру; 

 Менторську і організаційну підтримку; 
в обмін на 5-15% компанії. 
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
УМОВИ НА САЙТІ WANNABIZ 

 

Від £30 000 до 

£10 000 000 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

Бізнес, Органи 

влади, НУО 

 

10 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

НУО 

 

Індивідуально 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

ГО, Науковці, 

ВНЗ, Соціальні 

підприємства 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.globalinnovation.fund/what-type-and-amount-funding-should-i-apply
http://www.globalinnovation.fund/what-type-and-amount-funding-should-i-apply
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://wannabiz.com.ua/
http://wannabiz.com.ua/
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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 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОНЕННЯ НА САЙТІ UNDEF  

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
КОРИСНІ ПОРАДИ ТА УРОКИ МАЙБУТНІХ ЗАЯВНИКІВ   
 
 
 

FASEP 

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

FASEP «Дослідження» – фінансування надається для проведення 

техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або технічної допомоги. 

Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках 

стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до 

яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники 

обладнення, інженери, розробники, тощо). 

FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на реалізацію 

інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього 

середовища, та проектів сталого розвитку. 

Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що 

реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть бути використанні французькі «зелені» та 

інноваційні технології. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ НА САЙТІ FASER 

 

 

 

До 300 000 грн. 

 

Постійно діюча 

 

Англійська 

 

НУО 

 

Від 150 000 до 

600 000 євро . 

 

Постійно діюча 

 

Англійська, 

Французька 

 

Органи влади 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.un.org/democracyfund/apply-funding
http://www.un.org/democracyfund/apply-funding
http://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/UNDEF%20Project%20Proposal%20Guidelines%202016%20EN_4.pdf
http://www.un.org/democracyfund/node/190
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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МЗС ЕСТОНІЇ 

http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii   

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади. 

Максимальна сума гранту становить 15 000 євро. Грант може становити 

до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. 

Мета мікрофінансування — швидко реагувати на короткострокові 

потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та 

муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що 

діють в громадських інтересах. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 

посиланням: 

САЙТ МЗС ЕСТОНІЇ 

 

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. 

Фінансування надає Європейський Союз та країни-донори. Результати 

проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх завершення: 

26%українських малих і середніх підприємств збільшили дохід на 45%, 

24%-збільшили продуктивність на 30%, 15%–розширили асортимент продукції, 13%- залучили 

фінансування в 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Англійська, 

Естонська 

 

НУО 

 

10 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Українська 

 

Бізнес 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii
http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii
http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
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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. 

аявки 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 5 000 до 

24 000 доларів 

 

Постійно діюча 

 

Українська,  

Англійська 

 

ГО 

http://www.compet.kh.gov.ua/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/DUNS.pdf
https://www.sam.gov/portal/SAM/
mailto:KyivDemGrants@state.gov
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-ukr2012.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-eng2012.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf
http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf
http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf
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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, науково-

досліджувальним 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. 

 

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 

 

 

 

 

 
Департаментом в щотижневому режимі проводиться розсилка електронного 

інформаційного дайджесту з повідомленнями про гранти, стипендії, проекти та програми 
міжнародної технічної допомоги. 

Актуальну інформацію та заявку на підключення до розсилки можна знайти на 
офіційному веб-сайті Департаменту в розділі МОНІТОРИНГ МТД “ДАЙДЖЕСТ МТД” 

 
Використані джерела для формування Дайджесту: 

 Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні 

 Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів 

 Офіційні сайти програм/проектів міжнародної технічної допомоги 

 Ресурсний центр ГУРТ (який є реципієнтом проекту USAID «Українська ініціатива з 
підвищення впевненості 

 

10 000 євро 

 

Постійно діюча 

 

Українська 

 

Бізнес 

http://www.compet.kh.gov.ua/
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/granti-ta-programi/daidzhest-mtd
http://www.gurt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/

