Департамент економічного розвитку
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД
КОНКУРС CIVIL PITCH 2.0: ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У
ПРОЄКТІ ТА СТВОРИ КІНО, ЩО ЗМІНЮЄ
Проєкт Civil Pitch 2.0 триватиме два роки та розпочнеться як конкурс
ідей, що згодом трансформується в лабораторію документального кіно.
На першому етапі ми оберемо дванадцять проєктів, які візьмуть участь у
воркшопі під керівництвом міжнародних фахівців і будуть представлені
на пітчінгу під час Docudays UA у березні 2022 року. У результаті
пітчингу чотири проєкти-переможці отримають фінансування на
виробництво короткометражних документальних фільмів (тривалість 8–
15 хвилин).
Аби взяти участь у конкурсі, заповнюйте анкету за посиланням
Детальніше про Civil Pitch 2.0, умови участі та тонкощі подачі
заявок читайте у за посиланням
Якщо маєте додаткові запитання, звертайтеся до команди проєкту за
адресою civilpitch@docudays.ua.

Обсяг
фінансува
ння

210 000
гривень, а
також менторс
ька
підтримка від
провідних
міжнародних
професіоналів

Дедлайн

18.02.2022

Заявники

режисерів,
правозахисн
иків і
громадських
активістів

ОНЛАЙН-КУРС «ЄВРОПЕЙСЬКІ ГРАНТИ ДЛЯ
КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ПРОЕКТІВ»
Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою пояснює кожен етап подачі на
грант «Креативної Європи» — програми ЄС, в рамках якої українські
організації можуть отримати до 2 000 000 євро на культурні й креативні
проекти. Учасники дізнаються, як обрати конкурс для себе, знайти
міжнародних партнерів, заповнити заявку і скласти звітність
Заявкники: представники маркетингової агенції, рекламної компанії, дизайн-студії, дизайнпродакшену, музею, креативного хабу; організатор культурних заходів; працівник ІТ або геймдевіндустрії, кіновиробництва,
театральної індустрії.
Більш детально можна ознайомитись за посиланням.
Дедлайн: 01.04.2023 (о 23.59 за київським часом)

ПРОГРАМА РОЗШИРЕННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Вже третій рік Естонська рада у справах біженців у співпраці з Гараж48
та Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» запрошує
жінок зі східної України розпочати свою мандрівку в світ
підприємництва, щоб стати підприємницею. 60 нових бізнес-ідей та 30
існуючих бізнесів отримають шанс вивести свої бізнеси на новий рівень.
Програма розширення можливостей жіночого підприємництва
проводиться для жінок, які проживають у Донецькій, Луганській,
Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях – живуть
вздовж контактної лінії, є внутрішньо переміщеними особами, мають
інвалідність чи членів родин з інвалідністю або належать до інших
вразливих груп населення.
У програмі можуть взяти участь індивідуальні бізнес-заявки та жіночі
команди (де більшість складають жінки) з новими мікро- та сімейними
бізнесами або вже існуючими бізнесами. Буде проведено дві окремі
програми: одна для нових бізнесів та одна для існуючих бізнесів.
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Реєстрація на відкриті воркшопи для всіх бажаючих за посиланням:
https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/registration-2022
Реєстрація бізнес-заявок для участі в програмі підприємництва буде відкрита 19 лютого 2022 року.
Якщо у Вас є питання щодо участі, будь ласка, зв’яжіться із Запорізьким благодійним фондом
«Єдність» за майбутнє» за електронною адресою: zm.ednist2021@gmail.com або зателефонуйте:
Дніпропетровська область: 068-221-22-80 (Лідія).
Програма
підприємництва
для
нових
бізнесів:
https://fb.me/e/2XX16kJ85
Програма підприємництва для існуючих бізнесів: https://fb.me/e/29IubN8Xb

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЄКТАХ
ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ
«КУСАНОНЕ»
Обсяг
до 90 000
фінансува
дол. США
ння

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науководослідним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
Реалізація
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.
2023 рік
проєкту
Сфера проєктів
1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування
28 лютого
за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких
Дедлайн
2022 року
сферах:
• медична допомога
• освіта
• спорт
• допомога
• надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
• суспільний добробут
• навколишнє середовище
Також, особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-корисної діяльності.
Детальніше за посиланням

ПРОЄКТ «EU4USOCIETY»
―EU4USociety»‖ – це спільний 4-річний проєкт Міжнародного фонду
―Відродження‖ та Європейського Союзу, спрямований на посилення
залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського
громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх,
регіональних та глобальних викликів.
Загальний бюджет проєкту ―EU4USociety‖ складе 4,8 млн євро, з яких
90% складатимуть кошти Європейського Союзу, а 10% – кошти
Міжнародного фонду ―Відродження‖.
Проєкт ―EU4USociety‖ оголошуватиме грантові конкурси для організацій
громадянського суспільства.

Обсяг
фінансува
ння
Дедлайн
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подачі
заявки
Заявники

проєктне
2020 –
2023
Українськ
а
–

Види діяльності в рамках грантової програми:
- ―людяність і взаємодопомога‖: гуманітарна ініціатива на протидію пандемії COVID-19
(здійснюється за підтримки Європейського Союзу з квітня 2020 року);
- посилення демократичних інституцій і практик;
- стійкість та сталість громадянського суспільства;
- цифрова трансформація, заснована на правах людини;
- реагування на зміни клімату;
- громадська підтримка інтегрованого управління кордонами та транскордонної співпраці між
Україною і ЄС.
Критерії відбору. Фонд не надаватиме підтримки проєктам, що не відповідають пріоритетам Фонду,
мають комерційний характер, з гуманітарної допомоги, поданим від фізичних осіб, політичних партій
або релігійних громад.
Як подавати заявку? Заявки надаються на за формами фонду, вказаним у кожному конкурсі
Контакти: тел. (044) 461 97 09, факс (044) 486 76 29, e-mail: irf@irf.ua

ПРОЄКТ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ДЛЯ СТАЛОСТІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ”
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського
почину ―Єднання‖ (скорочено ІСАР ―Єднання‖) у співпраці з
Європейським
Союзом
продовжує
реалізовувати
проєкт
―Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в
Україні‖ (презентація – тут).
Загальною метою проєкту є посилення стійкості ОГС (організацій
Обсяг
громадянського суспільства – громадських і благодійних організацій фінансува
конкурсне
України) до викликів та надзвичайних ситуацій, подолання можливих
ння
негативних впливів та забезпечення безперервного виконання
Дедлайн
2021 – 2022
власних місій.
Мова
Англійська/
Із особливостями подання заявок на такі види грантів, як ―Швидка
подачі
українська
необхідна підтримка‖, ―Дофінансування залучених ресурсів‖ тощо
можна ознайомитись за посиланням.
Заявники
ОГС
Організація може подати будь-яку кількість заявок на конкурси,
оголошені ІСАР Єднання в межах проєкту ―Європейський Союз для посилення сталості
громадянського суспільства в Україні‖ за одним чи різними напрямами, проте підтримана може бути
лише одна заявка, що набере найбільше балів при розгляді Конкурсною комісією.
Термін реалізації проєктів за конкурсами складатиме від 3 до 12 місяців.
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги:
- бути офіційно зареєстрованими відповідно до Закону України ―Про громадські об'єднання" та
Закону України ―Про благодійну діяльність та благодійні організації‖ зі статусом юридичної особи;
- мати статус неприбутковості (виключно коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або
0048);
- мати команду з відповідною кваліфікацією та досвідом для виконання запропонованої в проєктній
заявці діяльності.
Умови конкурсу грантів, їх типи та проєктна документація для отримання фінансової підтримки:
―Швидка необхідна підтримка‖ (тут) від 64 000 до 480 000 грн (стійкість організацій перед викликами,
спричиненим пандемією COVID-19);
―Дофінансування залучених ресурсів‖ (тут) від 64 000 до 320 000 грн (розвиток місцевої філантропії
та посилення спроможностей ОГС у налагодженні стосунків з місцевими громадами, місцевими
органами влади, приватним сектором з метою розвитку здатності громад реагувати на виклики).
Контакти: тел. +38 (044) 201-01-60 (61), e-mail: grant@ednannia.ua для питань щодо грантів,
відкритих грантових конкурсів і заповнення аплікаційних форм. Прийом проєктних пропозицій
триває постійно.

КОНКУРС ГРАНТІВ «КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Від 50 000
Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту ―EU4USociety‖ у
гривень –
Обсяг
співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс ―Краудфандінг
фінансування
до200 000
для соціального підприємництва‖.
гривень
Мета
конкурсу –
зміцнити
діючі
соціальні
підприємства,
15.02.2022
популяризувати соціальне підприємництво та створити позитивну
Дедлайн
15.05.2022
практику залучення соціальними підприємствами коштів спільноти.
15.09.2022
Пріоритети конкурсу – залучення коштів громади для підтримки
створення нових або розширення діючих соціальних підприємств.
Мова подачі
українська
Учасники конкурсу – громадські організації, спілки, асоціації,
за умовами
товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до
Заявники
конкурсу
українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.
Процедура конкурсу
Крок 1. Подання концептуальної заявки шляхом заповнення аплікаційної форми
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6Od5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u.
Крок 2. Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити кошти від громадян на свій проєкт на
«Спільнокошті» (партнерській платформі нашої програми) або іншому краудфандінговому веб-сайті.
Термін підготовки та проведення кампанії – не більше 6 місяців від повідомлення від Фонду про
партнерство.
Крок 3. Якщо краудфандінг завершився успішно – Фонд фінансує проєкт громадської організації у
сумі, яка дорівнює зібраній шляхом краудфандінгу (але не більшій, ніж підтверджена Фондом сума
дофінансування). Просимо звернути увагу, що для отримання дофінансування від Фонду, необхідно
буде після успішного завершення краудфандінгової кампанії зареєструвати повну аплікаційну
форму та бюджет проєкту у системі «Електронний конкурс» Міжнародного фонду «Відродження».
Зверніть увагу!
Кінцева дата реалізації проєктів у межах конкурсу EU4Usociety – 16 жовтня 2023 року. Усі гранти,
надані на дофінансування успішних краудфандінгових кампаній, повинні бути завершені до цієї дати.
Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000
євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety» (2020-2023 рр).

ГЛОБАЛЬНИЙ ФОНД ДЛЯ ЖІНОК

межами США.

Фонд підтримує жіночі групи (громадські організації), чия діяльність
спрямована на поліпшення становища
Від 500 до 20
Обсяг
жінок і дівчаток у світі та ведеться за фінансування
000 доларів

Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на
загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на реалізацію
конкретних проєктів, отже заявки можна подавати будь-коли, адже
конкретного дедлайну немає.

Дедлайн

Постійно
діюча

Мова подачі

Англійська

Заявники

НУО

Об’єднання мають відповідати наступним вимогам щодо
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.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
Сайт фонду https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
Аплікаційна форма https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants

ПЛАТФОРМА “УКРАЇНСЬКА БІРЖА БЛАГОДІЙНОСТІ”
Продовжує працювати перша українська благодійна фандрайзингова
онлайн-платформа dobro.ua.
Засновником та ініціатором створення МБФ «УББ» став Фонд Віктора
Пінчука, який започаткував платформу як інвестицію в онлайнфілантропію з метою підтримки та розвитку благодійності в Україні
шляхом активного залучення її громадян, розвитку культури масової
благодійності.
Проєкти на сайті підтримало понад 1,2 млн благодійників (фонди для
фондів), а партнерами стали більше 200 компаній, серед яких потужні
представники бізнесу такі як Київстар, WOG, Winner, Monobank, Danon,
Vodafone, Bayer, Amway, Нова Пошта, Кураж, Дата Груп, Coca-Cola та
багато інших.

Обсяг
фінансування

проєктне, грн

Дедлайн

постійнодіюча

Мова подачі

Українська
БФ,
благодійники

Заявники

(юр. та
фіз.особи,
громадські
організації)

Види діяльності в рамках грантової програми:
персональний фандрейзинг,
від медицини до підтримки ініціатив місцевих громад.
Як подавати заявку? Для збору коштів заявки подаються різними шляхами, зокрема через:
операторів допомоги (перевірені благодійні фонди-партнери) платформи,
кампанії – персональні проєкти благодійників.
Контакти: тел. (044) 465 90 55 (Пн-Пт, 10:00 – 18:00), листування: 01023, Київ, Мечникова, 2,
e-mail: operator@ubb.org.ua

ВОЛОНТЕРСЬКА ПІДТРИМКА ВІД “КОРПУС МИРУ США В
УКРАЇНІ”
Корпус миру є незалежною агенцією виконавчої гілки Уряду США, фінансується Урядом США.
Програма Корпусу миру в Україні була започаткована згідно Угоди між
волонОбсяг
Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки від 6 травня 1992
терська
фінансування
р.
допомога
Термін реалізації: 01.04.2013 – 31.12.2022, бюджет – 5,0 млн дол. США
постійноДедлайн
Цілями організації в Україні є:
діюча
- допомога громадянам України шляхом надання компетентних
Мова подачі
англійська
спеціалістів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації;
- сприяння кращому розумінню американців українцями;
МОВВ, ГО,
Заявники
- сприяння кращому розумінню українців з боку американців.
БО, ДУ, КУ
Види діяльності в рамках грантової програми: волонтерська допомога за такими напрямами:
проєкт «Викладання англійської мови як іноземної» (TEFL) для розвитку навичок англійської мови
українських студентів та викладачів – від приймаючою сторони необхідне виділення місця
проживання (супровідний лист, анкета для запрошення волонтера);
проєкт «Економічний розвиток громади» – допомога для розвитку громади (опис проєкту, заявка на
волонтера проєкту «Розвиток громад», анкета приймаючих родин);
проєкт «Молодіжний розвиток» – забезпечити українську молодь із малозабезпечених громад
знаннями та навичками, необхідними для здорового та змістовного життя в українському суспільстві
та їх успішної інтеграції у світову спільноту (супровідний лист, анкета на запрошення волонтера).
Заявки подаються окремо за кожним проєктом. Отримувачами допомоги можуть бути місцеві органи
виконавчої влади, громадські та благодійні організації, інші зацікавлені державні та комунальні
установи. Корпус миру виплачує волонтерам щомісячну стипендію та покриває витрати на їх медичне
обслуговування. Співпраця американських волонтерів з представниками українських організацій
здійснюється протягом 2 років.

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ (USF)
це державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України.
Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на
ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної
конкурентоспроможності.
USF фінансує стартапи на ранніх стадіях їхнього розвитку (pre-seed та
seed) у сумі $25 000 на стадії pre-seed, та $50 000 на стадії seed. Таким
чином, один стартап, який зростає може отримати сукупно до $75 000.

до 25 тис.$
(pre-seed),
до 50 тис.$
(seed)
постійнодіючий

Обсяг
фінансування
Дедлайн
Мова подачі
заявки

Українська

комерційні
Види діяльності в рамках грантової програми:
Заявники
організації
агротехнології, штучний інтелект (AI), доповнена реальність (AR/VR),
великі дані (BigData), блокчейн, освітні технології (EdTech),спосіб життя
(Lifestyle), енергетика та екологія, фінансові технології (Fintech/legaltech), egovernment, охорона
здоров’я, медіа та реклама, роздрібна торгівля, промисловість, безпека.

Критерії відбору. Так, стартап (ФОП або господарське товариство) повинні бути зареєстровані у
встановленому законом порядку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань. Загальний дохід яких не перевищує 100 000 (сто тисяч)
доларів США, а також загальна сума інвестицій у які не перевищує 100 000 (сто тисяч) доларів США.
Pre-seed етап — це фаза розвитку cтартапу, при якій ще відсутній MVP або він не виведений на ринок,
але діяльність Стартапу спрямована на розробку MVP чи виведення його на споживчий ринок.
Seed етап — це фаза розвитку стартапу, що має MVP та вивів його на споживчий ринок і діяльність
стартапу спрямована на розвиток бізнес-процесів.
Як подавати заявку? Заявки надсилаються після реєстрації на спеціалізовану платформу USF.
Фонд USF щомісяця здійснює відбір стартапів для грантової підтримки.
21-ий Pitch Day (відбір) стартапів для державного фінансування, які отримали високі оцінки від
експертів USF, відбудеться 05.02.2021 (з 14:00 до 19:30).
Контакти: адреса: support@usf.com.ua, тел. +38 (044) 465-70-35

ПЛАТФОРМА “СПІЛЬНОКОШТ”
Продовжує працювати краудфандингова платформа в Україні
Спільнокошт. На такій платформі бажаючи заявники зможуть зібрати
гроші на проєкти для соціального бізнесу, розробку винаходу, зйомку
фільму та інше. Партнерами платформи виступають проєкт UNITER
(від USAID), Національний Фонд підтримки демократії (NED), фонд
―Чарльза Стюарда‖.
Види діяльності в рамках краудфандингової платформи:
стартапи, екологічні та громадські акції, робота ЗМІ, організація
фестивалів та перформансів, зйомка кліпів.
Спільнокошт не займається промоцією опублікованих проєктів.

Обсяг
фінансування

проєктне, грн

Дедлайн

постійнодіюча

Мова подачі

Українська

Заявники

Юр. та Фіз.
особи

Як подавати заявку? Для збору коштів заявки подаються шляхом попередньої реєстрації, а також
заповнення електронних полів форми. Розглядаються проєкти, які мають соціальну складову.
Тривалість збору коштів – до 100 днів. Особливості реалізації коштів успішних проєктів наводиться
за посиланням (укладання грантової угоди, визначення виконавців).
Контакти: тел. (044) 465 90 55 (Пн-Пт, 10:00 – 18:00), листування: 01023, Київ, Мечникова, 2,
e-mail: collective@biggggidea.com. На платформі під кожним проєктом опубліковуються коментарі та
відповіді організаторів.

ПРОГРАМА «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПРИНОСИТЬ
КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ»
(DOBRE)
Програма ―DOBRE‖ спрямована на посилення місцевого самоврядування
та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня
залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та
прозорості в громадському управлінні. DOBRE працює в 10 цільових
областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській,
Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській,
Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.
Термін реалізації: 08.06.2016 – 07.06.2021, бюджет – 50,3 млн дол. США

Обсяг
фінансування

гранти

Дедлайн

постійнодіюча

Мова подачі

Українська

Заявники

ЗМІ

Види діяльності в рамках грантової програми:
Покращене стратегічне планування; місцевий економічний розвиток (МЕР); покращення комунальних
послуг; інфраструктурні проєкти; заохочувальні гранти для покращення врядування; міжмуніципальні
послуги; місцеві ради молоді тощо.
Заявки подаються окремо на кожний оголошений конкурс. З програмою більш детально можна
ознайомитись за посиланням.
Використані джерела:
Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні
Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів
Офіційні сайти програм/проєктів міжнародної технічної допомоги
Ресурсний центр ГУРТ
Портал ―Громадський простір‖
Портал для підприємців ―SME‖
Карта донорів ―Децентралізація‖

