
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД 
 

 

КОНКУРС ―ЦИФРОВІ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЇ В ПРАВІ‖ 

 

Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного Фонду 

“Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з 

Європейським Союзом оголошує конкурс проектів: “Цифрові права та 

інновації в праві” 
 

Мета конкурсу: надати підтримку організаціям громадянського 

суспільства для захисту прав людини в умовах поширення використання 

цифрових технологій.  
 

Лоти конкурсу:  

Лот 1. Цифрові права.  

Лот 2. Технологічні інновації в праві.  

 

Вимоги до проєктних пропозицій, критерії відбору переможців 

конкурсу та інша важлива інформація за посиланням: 

Обсяг 
фінансування 

Від 100 до 
600 тис.грн 

Дедлайн 15.09.2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 

ГО, спілки, 
асоціації, 

товариства та 

інші 
об’єднання, 

зареєстровані 

відповідно до 

українського 
законодавств

а як 

неприбуткові 
або 

благодійні 

організації  

 

Конкурс “Сприяння участі України у європейському 

зеленому курсі” 

 

Конкурс спрямований на підтримку громадянського суспільства у 

реагуванні на виклики деградації довкілля та зміни клімату, сприяння 

формуванню відповідальної національної екологічної та кліматичної 

політики з урахуванням пріоритетів Європейського зеленого курсу.  
 

Пріоритети конкурсу: 
Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку та 

громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів, 

організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних 

дискусій, поширення кращих екологічних та кліматичних практик серед 

бізнесу, міст/територіальних громад та інших спільнот/зацікавлених 

сторін, розвиток крос-секторального публічного діалогу, спрямованого 

на зелене зростання, адаптацію до зміни клімату та його пом’якшення, 

використання можливостей співпраці з ЄС для інноваційного розвитку 

виробництва, торгівлі та інвестицій. 
 

Вимоги до проєктних пропозицій, критерії відбору переможців 

конкурсу та інша важлива інформація за посиланням 

Обсяг 
фінансування 

Від 100 до 

750 тис.грн 

Дедлайн 22.09.2021 

Мова подачі 

заявки 
Українська 

Заявники 

ГО, спілки, 

асоціації, 
товариства та 

інші 

об’єднання, 

зареєстровані 
відповідно до 

українського 

законодавств
а як 

неприбуткові 

або 
благодійні 

організації  

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-czyfrovi-prava-ta-innovacziyi-v-pravi/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-spryyannya-uchasti-ukrayiny-u-yevropejskomu-zelenomu-kursi-2/


 

 

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ 

DREAMACTIONS 4.0. 

 

Мета конкурсу: підтримка громад в процесі їх трансформації та 
розвитку шляхом надання мікрогрантів та освітнього компоненту. 
Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до 100 000 грн 
кожному з п’ятьох переможців  
 

Учасниками конкурсу можуть бути команди проєктів з малих та 
середніх міст України (50-100 тис осіб). Такі команди проєктів мають 
заручитися підтримкою місцевої влади та подавати заявку на участь в 
форматі тандемів (місцева влада + громадська організація). 
Таке партнерство повинно бути підтверджено документально (форма 
документу, що засвідчує партнерство довільна - меморандум, лист-
підтримки, угода та ін.) 
Участь у конкурсі можуть приймати зареєстровані на території малих та середніх міст об'єднаних 
територіальних громад України (ОТГ) неприбуткові: 
а) юридичні особи (в тому числі ФОП, КП та ін.) 
б) недержавні установи та організації (ГО), які мають задокументовану підтримку місцевої влади 
(тандем). 
 
Кінцевий термін прийому заявок: 24 вересня 2021 року (18:59 за київським часом).  
Оголошення відібраних проєктів-фіналістів відбудеться 8 жовтня 2021.   
Освітній компонент триватиме з 11 до 22 жовтня 2021 року  
Термін впровадження проєктів триватиме до червня 2022 року.   
Детальна інформація та умови участі у Конкурсі: http://dreamactions.info/4   

Обсяг 
фінансування 

до 100 000 

грн 

Дедлайн 24.09.2021 

Мова подачі Українська 

Заявники 

юридичні 
особи (в тому 

числі ФОП, 

КП та ін.) та 

громадські 
організації 

Всеукраїнський конкурс матеріалів про 

децентралізацію – 2021 
 

Це - наймасштабніший конкурс від Міністерства 

розвитку громад та територій України.  

 

На участь у конкурсі претендують матеріали у 

номінаціях: онлайн-публікація; стаття в 

друкованому ЗМІ; радіоматеріал; відеоматеріал.  

Переможці Конкурсу отримають грошові премії: 

І премія – 20 000 грн,  

ІІ премія – 15 000 грн, 

ІІІ премія – 10 000 грн,  

а також матимуть можливість взяти участь у міжнародному заході. 

 

Детальніше  за посиланням. 

 

 

Обсяг 
фінансування 

від 10 тис.грн 
до 20 тис грн 

Дедлайн 30.09.2021 

Мова 

подачі 
Українська 

Заявники Журналісти 

http://dreamactions.info/4
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-materialiv-pro-detsentralizatsiyu-2021


 

ГРАНТ НА МІЖНАРОДНІ КОПРОДУКЦІЇ 
 

Це грант на проєкти у сфері театру, музики, 

танцю і перформативних мистецтв, створені 

у співпраці українських та німецьких 

митців. Учасники можуть отримати: від 10 000 до 25 000 євро на втілення 

проєкту; до 1 000 євро на фільмування документального ролика про 

роботу над проєктом  

 

Що потрібно для участі? 

Загальний опис  

Графік реалізації  

Інформація про мистецьку групу або митців, що організовують проєкт 

Список учасників проєкту з іменами, посадами та місцем проживання 

Бюджет, що розповість про усіх донорів та витрати на реалізацію проєкту  

Два варіанти оцінки витрат на подорожі туристичними агенціями 

Лист-підтвердження, що засвідчить, що усі партнери згодні брати участь у проєкті 

  

Вимоги до проєктних пропозицій, критерії відбору переможців конкурсу та інша важлива 

інформація за посиланням: 

 

 

Обсяг 

фінансування 

від 10 000 до 

25 000 євро 

Дедлайн 30.09.2021 

Мова 

подачі 
Англійська 

Заявники 

Тандеми 

українських та 

німецьких 
професійних 

митців 

 

Продовження конкурсу “Море можливостей” 
від програми “Мріємо та діємо” 

Програма USAID “Мріємо та діємо” запрошує громадські організації до 
подачі концепції проєктів – коротких концептуальних описів проектних 
ідей, які відповідають цілям програми та сприяють розвитку лідерського 
потенціалу молоді (віком 10–35 років) і формують основану на цінностях 
українську ідентичність.  
Тривалість пропонованих проєктів може становити від 6 до 12 місяців. 
 
IREX запрошує заявників подавати творчі, інноваційні, оригінальні 
концепції або такі, що засновані на провідних практиках та перевірених стратегіях.   
Види діяльності в рамках грантової програми 
розширення економічних можливостей молоді, посилення громадянської активності молоді, 
посилення соціальної згуртованості, поширення різноманіття та інклюзії недостатньо представлених 
груп, покращення впровадження гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI) у проєктах та 
програмах, пов'язаних з молоддю. 
Як подавати заявку? Спочатку подається концептуальний опис проєкту (концепцію) обсягом не 
більше чотирьох сторінок до IREX / “Мріємо та діємо”. Це перший етап відбору.  
Повну проєктна пропозиція подається відібраними заявниками, з якими сконтактує IREX / “Мріємо та 
діємо” з запитом на повну пропозицію, інструкціями, і шаблонами документів. 
Приблизна дата початку надання фінансування проєктів, відібраних у 1-му раунді розгляду заявок – 
червень 2021 р. Кожен наступний раунд починається приблизно через 2 місяці після відбору 
переможних концепцій проєктів.   
Детальніше про умови та вимоги– USAID Мріємо та діємо_Грантова програма_Море 

можливостей 
Концепції слід надсилати на електронну адресу contact.mriemotadiemo@irex.org із зазначенням 
Гранти ”Море можливостей” в темі листа. 

 

Обсяг 
фінансування 

100 тис. дол. 
США 

Дедлайн 30.09.2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники ГО  

https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/88
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/88
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/02/USAID-Мріємо-та-діємо_Грантова-програма_Море-можливостей.docx
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/02/USAID-Мріємо-та-діємо_Грантова-програма_Море-можливостей.docx
mailto:contact.mriemotadiemo@irex.org


 

 

Мінветеранів оголошує конкурс проектів, 

розроблених громадськими об’єднаннями 

ветеранів, для реалізації яких буде надаватися 

фінансова підтримка у 2022 році 

 

Мета конкурсу – державна підтримка ініціатив, проєктів та заходів 

громадських об’єднань ветеранів, спрямованих на соціальну адаптацію 

та працевлаштування учасників АТО/ООС, започаткування ними 

власної справи, психологічна допомога ветеранам, членам їх родин та 

членам сімей загиблих, формування позитивного образу ветерана в 

суспільстві, підняття рівня національно-патріотичного виховання, 

розвиток фізичної культури і спорту серед ветеранів війни та членів їх 

сімей. 

 

Всі умови та правила подачі заявок дивіться на сайті Мінветеранів /за 

посиланням/.   

 

У зв’язку з карантинними обмеженнями конкурсні пропозиції надсилати 

поштою. 

Якщо виникли запитання, звертайтеся за додатковою інформацією за 

 телефоном  (044) 281-08-44, або на електронну пошту dsiv@mva.gov.ua 
 

Обсяг 
фінансування 800 тис. грн 

Дедлайн 30.09.2021 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Громадські 
об’єднання 

ветеранів війни, 
жертв 

нацистських 
переслідувань та 

жертв 
політичних 

репресій, які 
зареєстровані 
відповідно до 

вимог 
законодавства 

 

Конкурс «Кращі практики місцевого 

самоврядування» 
 

Цьогоріч конкурс Мінрегіону за підтримки 

Ради Європи проходитиме за такими 

тематичними блоками:  

1. Згуртованість громади.  

2. Організація системи надання медичних 

послуг на місцевому рівні в контексті реформи 

системи охорони здоров’я.  

3. Реалізація проектів стратегічного розвитку. 
 

 

До уваги учасників Конкурсу! 

 

Конкурс проводиться відповідно до наказу Мінрегіону № 118 від 

19.05.2021 (завантажити), яким затверджено оновлену форму 

заявки (завантажити). 

 

Організатор просить органи місцевого самоврядування дотримуватися 

саме такого формату під час підготовки практик до участі в Конкурсі. 

Партнером Мінрегіону з проведення Конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа 

публічної адміністрації  в Україні». 

 

Більше про Конкурс можна дізнатися за посиланням 

 

Дедлайн 30.09.2021 

Мова подачі Українська   

Заявники ОМС 

https://mva.gov.ua/ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/dlya-gromadskosti/finansova-pidtrimka-gromadskih-obyednan-veteraniv/konkurs-2022
https://mva.gov.ua/ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/dlya-gromadskosti/finansova-pidtrimka-gromadskih-obyednan-veteraniv/konkurs-2022
mailto:dsiv@mva.gov.ua
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/nakaz-%E2%84%96118-vid-19.05.21_kpms-21.pdf
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/dodatok-do-nakazu-%E2%84%96118_forma-zayavky-1.docx
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/krashhi-praktyky-21_buklet.pdf


 

 

Проєкт ПРООН “Громадянське суспільство задля 

розвитку демократії та прав людини в Україні”| 

 
Проєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності 
організацій громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього 
впливу на процеси реформ у сферах демократизації та прав людини, а 
також на розбудову інклюзивного, демократичного врядування на основі 
прав людини на національному та місцевому рівнях через посилення 
їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю. 
Проєкт базується на досягненнях попереднього проєкту “Демократизація 
та права людини в Україні” (2013 – 2016) та є загальнонаціональною  
5-річною ініціативою.  
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
1) Інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру, 
2) Демократичне врядування, 
3) Енергетика та довкілля. 
 
Заявки подаються окремо на кожний оголошений конкурс. З програмою більш детально можна 
ознайомитись за посиланням. 
 

Обсяг 
фінанcування 

4.3 млн дол. 
США 

Дедлайн 
01.04.2017 –
31.03.2022 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 
за умовами 
конкурсу  

 

 
Програма “Гроші за роботу” 

 
БФ «Карітас-Київ» запрошує охочих до участі у програмі «Гроші за роботу», 

яка надає можливість виконання тимчасових суспільно-значущих робіт/послуг за матеріальну 
винагороду: допомога самотнім людям похилого віку; прибирання 
території; проведення майстер-класів для вразливих груп населення; 
роботи, спрямовані на реагування ситуацій, пов’язаних з COVID19 
тощо. 
 
Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Створення багатофунк-
ціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, 
які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання 
труднощів та самозахисту» за фінансової підтримки DCV та BMZ.  
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
Кандидати на участь у програмі самостійно шукають та обирають суспільно значущі роботи/послуги 
Максимальний термін виконання робіт/надання послуг 3 місяці. 
Територіальність – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська області. 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
Учасником програми може бути особа, яка на даний час не працевлаштована, не перебуває на обліку в 
Державній службі зайнятості та готова виконувати суспільно-значущу роботу/надавати послуги. 
Пріоритет надається представникам уразливих груп населення, зокрема: 
- родинам, які опинились в складних життєвих обставинах; 
- багатодітним родинам; 
- самотнім батькам, що виховують неповнолітніх дітей; 
- особам з інвалідністю, які не мають обмежень здоров’я для працевлаштування. 
- внутрішньо-переміщеним особам. 
 
Як подавати заявку?  Заявки приймаються щомісяця протягом 2021 року на електронну поштову 
скриньку kc.caritas.kiev@gmail.com анкету й опис робіт/послуг (завантажити можна за лінками:  
анкета – https://cutt.ly/TjPAiVg, опис робіт – https://cutt.ly/Juk3gR8), а паперовий варіант відправляють 
за адресою: 02139, м. Київ, вул. Микитенка, 7-б, БФ «Карітас-Київ». 
Контакти: +38 (050) 380 99 84 – Вікторія Кабацька, +38 (095) 001 07 23 – Лідія Яцко. 

Обсяг 
фінансування 

уточнюється 
за конкурсом, 

грн  

Дедлайн 31.12.2021 

Мова подачі Українська  

Заявники громадяни 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.facebook.com/UNDPUkraine/
https://caritas-kiev.org.ua/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
mailto:kc.caritas.kiev@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FTjPAiVg%3Ffbclid%3DIwAR3nvRfsFcKZCBQYiNP_R0qizeSCYf44_8E2ABx3Xfo1tAwRerV33o8CUSA&h=AT3EkMzn1d9voVhBLWFKuSibMPdtddP8WUrUTyiPOxX0v8tb8ecV6A7Q_rVDDNcKnIYDmvS3qorX5jhnHL1r7RAA4teL0n6Ogikz4UNHlAMczS496KoxhVB2aeMydI37vwSd&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1nxmJtOFc0uKcAUAhDOJVHrUrAiUA3DnNB5xsPFTDFX1FhoCu_Rg1OMy9eQtOOby596jS2tNoAZcdIV2Ch6gl_Oyff5qqsaBi0NgisCG_AoKd2jNBI9RMJcpOT1C3NDUZPt09l7pQwRFThO-iFaGgev0eWzzm1oCFjYrIMtYbkrMeg260J_63QzKRxAgJROsPDqtdb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FJuk3gR8%3Ffbclid%3DIwAR1hkRSdenzQ1CH5JDti2Hau_7hce5ff3KWPnEe_1ACfxUtrxt_j5VINT9w&h=AT0BH3VYdpwEG1OjmSQ6YmO0gCedpYlI0P2cFu0NNKC_aMuhtTtrIWcRFetpXHcq6ny_oZgv6XW9i-5aTMdn1mnvfl0KXTuHhFkwm09F9bm2RyTOVx7fRS2xi3sqOBiNIIC2&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1nxmJtOFc0uKcAUAhDOJVHrUrAiUA3DnNB5xsPFTDFX1FhoCu_Rg1OMy9eQtOOby596jS2tNoAZcdIV2Ch6gl_Oyff5qqsaBi0NgisCG_AoKd2jNBI9RMJcpOT1C3NDUZPt09l7pQwRFThO-iFaGgev0eWzzm1oCFjYrIMtYbkrMeg260J_63QzKRxAgJROsPDqtdb


 
Європейський Союз спільно з ЄБРР 

EU4BUSINESS: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні 
 
 

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та 
поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 
надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку до 
фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Крім того, 
програма сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по 
всій країні з метою підтримки МСП в отриманні належного 
фінансування та ноу-хау для розвитку бізнесу. Проєкт буде корисним 
для щонайменше 30 000 МСП та підприємців. 
 

Загальною метою є сприяння сталому економічному розвитку в Україні завдяки росту компаній, 
збільшенню можливостей для працевлаштування та регіональному процвітанню. 
 

Зокрема, проєкт має на меті: 
- Створення функціональної та ефективної системи консультаційних послуг, яка охоплюватиме всю 
територію України. 
- Підвищення конкурентоспроможності МСБ шляхом розвитку ділових навичок, розуміння нових 
ринків та застосування інновацій. 
- Підвищення рівня інформованості МСБ про галузеві ноу-хау. 
- Збільшення кредитних ресурсів, доступних для МСБ. 
Дізнатися більше 
 

 

 

Тривалість 
проєкту 

2016 – 2021 
роки 

Заявники МСБ  

 

  

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. 

 
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    

Обсяг 
фінансування 

проєктне 

Дедлайн 2020 – 2023  

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники – 

 

https://www.bisc.org.ua/centers/dnipro
https://www.irf.ua/grants/contests/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
mailto:irf@irf.ua


Загальною метою проєкту є посилення стійкості ОГС (організацій 
громадянського суспільства – громадських і благодійних організацій 
України) до викликів та надзвичайних ситуацій, подолання  можливих  
негативних  впливів  та  забезпечення  безперервного  виконання 
власних місій. 
Із особливостями подання заявок на такі види грантів, як “Швидка 
необхідна підтримка”, “Дофінансування залучених ресурсів” тощо 
можна ознайомитись за посиланням.    
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.  

   

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).  

Обсяг 
фінансування 

конкурсне  

Дедлайн 2021 – 2022 

Мова подачі 
Англійська/ 

українська 

Заявники ОГС 

 

 

 

Проєкт “EU4Climate” 

 
ЄС та ПРООН надаватимуть підтримку національним урядам в 
питаннях розробки та впровадження відповідних кліматичних політик в 
рамках проєкту “EU4Climate”. Загальний бюджет виділений для України 
становить 1 338 570,0 дол. США. 
Проєкт підтримує країни у впровадженні Паризької угоди та 
вдосконаленні кліматичної політики і законодавства. Він має на меті 
обмеження впливу кліматичної зміни на життя громадян і сприяння 
адаптації до її наслідків. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми:  
Серед різноспрямованих компонентів програми виокремлені: 
 впровадження нових надійних механізмів моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових 
газів та зміцнення існуючих;  
 інвестування у заходи з пом'якшення наслідків та адаптації до змін клімату. 
 
18-19 жовтня 2020 року відбувся регіональний вебінар з розроблення національних стратегій адаптації 
до зміни клімату та планів дій, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
 

Обсяг 
фінансування 

проєктне, 
МТД 

Дедлайн 
01.01.2021 – 

31.12.2021 

Мова подачі 
Англійська/ 
українська 

Заявники 
за умовами 

конкурсів 

http://ednannia.ua/reestratsiya
http://ednannia.ua/news/nashi-novini/12173-rezultati-vidboru-konkursiv-grantiv-es-za-gruden-2020
http://ednannia.ua/images/EUD-Ednannia_COVID-19_Call_for_Proposals_Emergency_Grants_for_CSOs_fin.pdf
http://ednannia.ua/images/EUD-Ednannia_COVID-19_Call_for_Proposals_Matching_Grants_for_CSOs_fin.pdf
mailto:grant@ednannia.ua
https://studio.ednannia.ua/старт-проєкту-європейський-союз-для-с/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/EU4Climate-project/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://mepr.gov.ua/content/eu4climate.html


 

Глобальний Фонд для жінок 
 

 

 

Фонд підтримує жіночі групи 

(громадські організації), 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 проєктів, отже заявки можна подавати будь-коли, адже 

конкретного дедлайну немає.  
 

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 

 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 500 до 20 
000 доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

     
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 онлайн-
філантропію 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. 
 
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 
 

 

Платформа “Українська Біржа Благодійності” 

Обсяг 
фінансування 

проєктне, грн  

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники 

БФ, 
благодійники 

(юр. та 
фіз.особи, 
громадські 
організації) 

https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants
https://dobro.ua/about_us/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://dobro.ua/how-to-get-help/
https://dobro.ua/staticpage/campaign_create/
mailto: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 

Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки від 6 травня 1992 

р. 

Термін реалізації: 01.04.2013  – 31.12.2022, бюджет – 5,0 млн дол. США 

Цілями організації в Україні є:   

- допомога громадянам України шляхом надання компетентних 

спеціалістів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації; 

- сприяння кращому розумінню американців українцями; 

- сприяння кращому розумінню українців з боку американців. 
 

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.   

Обсяг 
фінансування 

волон-

терська 
допомога   

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі англійська  

Заявники 
МОВВ, ГО, 

БО, ДУ, КУ 

 

 

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. 
 

Види діяльності в рамках грантової програми: 
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 осіб-
підприємців 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  

Обсяг 
фінансування 

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

(seed) 

Дедлайн 
постійно-
діючий  

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 
комерційні 
організації 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/kyiv-uk/sections-offices-uk/peace-corps-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.peacecorps.gov/ukraine/projects/
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/1_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_HSaxtKy.docx
https://www.surveymonkey.com/r/KF62QNS
https://www.surveymonkey.com/r/KF62QNS
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/2_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_vOaTYxV.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/1_07092019_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.doc
https://www.surveymonkey.com/r/3FW6LZ9
https://usf.com.ua/
https://api.usf.com.ua/uploads/1606236343-xrh0nzva25so.pdf
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://portal.usf.com.ua/
https://www.facebook.com/ukrainianstartupfund
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-provede-21-ij-pitch-day/?fbclid=IwAR3B_Ejw7beMGZDMsHQMd_Y77bUJW2eIotSNIXs03bPEkYutb9JM0sUp4AI
mailto:support@usf.com.ua
tel:380444657035


 

 

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. 
 

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.  

 
Платформа “Спільнокошт” 

 Обсяг 
фінансування 

проєктне, грн  

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники 
Юр. та Фіз. 

особи 

 

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 

 

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. 

 

Обсяг 
фінансування 

гранти 

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники ЗМІ 

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” 

 

 

 
 

 

https://biggggidea.com/projects/
https://biggggidea.com/projects/
https://biggggidea.com/projects/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://biggggidea.com/accounts/login/?next=/project/add_project/
https://biggggidea.com/project/add_project/main/
https://biggggidea.com/project/add_project/main/
https://biggggidea.com/pages/spilnokosht/
mailto:collective@biggggidea.com
https://biggggidea.com/
https://uacrisis.org/uk/decentralization/pro-dobre
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.facebook.com/decentralizationisdobre/
https://gurt.org.ua/news/grants/
https://www.prostir.ua/
https://sme.gov.ua/support_programs/
https://donors.decentralization.gov.ua/projects

