
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД 
 

 

 

Гранти на персональні проекти 

в сфері соціального підприємництва 

 

Грант пропонує кошти на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або 
Великої Британії. 
 

Персональний проєкт — це як? 
• Це особистий професійний виклик. Ви маєте отримати досвід 
керування проєктом, нові навички та корисні знайомства.  
• Це нова ініціатива. Не одна з поточних робочих задач, якими ви й так 
займаєтеся. 
• Це співпраця з ЄС або Великою Британією. Навчайтеся у іноземних 
колег або презентуйте їм свої напрацювання. 
• Це про досвід, а не прибуток. Ви не отримаєте гонорар за роботу, але 
отримаєте можливість втілити проєкт мрії або прокачати навички. 
• Це будь-що, що вас захоплює. Навчання, стажування, нетворкінг, 
запуск проєкту, блогу, курсу та тисячі інших ініціатив.  
 

Яка тематика проєкту? 
• Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для 
України. У пріоритеті — такі теми:  
• Встановлення та розвиток партнерств із соціальними підприємцями з 
ЄC та Великої Британії; 
• Масштабування соціального бізнесу та посилення впливу соціальних 
підприємств; 
• Підвищення кваліфікації соціальних підприємців та розвиток соціальних підприємств; 
• Популяризація соціального підприємництва в різних дисциплінах, розробка навчальних програм з 
соціального підприємництва. 
 

Що потрібно для участі? 
• Сильна, конкретна ідея проєкту. 
• Бюджет проєкту у нашій формі. 
• Резюме. 
• ФОП з відповідними кодами діяльності або партнер — організація, що може приймати грантову 
допомогу і візьме на себе юридичні зобов'язання. 
• Підтвердження про участь у проєкті від сторони з ЄС або Великої Британії. 
 

Як подати заявку? 
Уважно вивчіть інструкції для учасників конкурсу та заповніть форму на онлайн-платформі.  
Зверніть увагу 
• Через пандемію COVID-19, ми не можемо профінансувати вашу подорож за кордон або візит колег 
із ЄС до України. Обирайте дистанційну співпрацю.  
• Ми приймаємо лише індивідуальні заявки. Ви не можете подати командний проєкт.  
• У вас буде до п’яти місяців на реалізацію. Спланувати, втілити та відзвітувати за проєкт потрібно 
протягом лютого-червня 2022 року. 
• Ми приймаємо заявки лише від фахівців, що досягли повноліття. Інших обмежень за віком немає. 
• Подаватися можуть лише громадяни України й лише ті, що проживають на її території. 
• Якщо ви отримували наш грант мобільності, ви не можете подати заявку на цю можливість. 
Джерело 

Обсяг 
фінансування 

До 4,0 млн 
євро 

Дедлайн 10.11.2021 

Мова подачі 
Українська/ 
англійська   

Заявники 

Засновники, 
директори і 
менеджери 

вищої та 
середньої ланки 

офіційно 
зареєстрованих 

соціальних 
підприємств, що 

отримують 
прибуток від 
діяльності; 
•тренери, 

ментори та 
викладачі у 

сфері 
соціального 

підприємництва. 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/Individual%20project%20grants/October%202020/Budget%20template%20for%20individual%20project%20grants.XLSX
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/Individual%20project%20grants/October%202021/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf
https://houseofeurope.org.ua/grant/mobility-grants
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/280


 

 

Громадська оцінка роботи 
регіональних митниць – 2022 

 

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій у рамках проєкту «Підтримка Громадської 
ініціативи «За чесну та прозору митницю», що 
фінансується Європейським Союзом, оголошує третю 
хвилю конкурсу грантів на тему «Громадська оцінка 
роботи регіональних митниць - 2022».  
Проєкт здійснюватиме заходи зі сприяння успіху в 
реалізації реформ у митній сфері шляхом зміцнення 
спроможності ОГС та активізації діалогу між державою 
та неурядовими організаціями. 

 

Мета конкурсу: громадська оцінка реформи митниці та окремих 
аспектів роботи територіальних органів Держмитслужби України - 2022. 
 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, які мають: 
- статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 
ніж 6 місяців на дату завершення конкурсу (до 15.11.2021 р.); 
- спроможність впроваджувати грантові проєкти та звітувати за ними (включаючи 
фінансове звітування); 
- досвід роботи з зацікавленими сторонами, в тому числі організації адвокаційних кампаній; 
- веб-сайт організації та/або сторінку у мережі фейсбук або інших соціальних мережах. 
 
Наявність штатного персоналу в організації буде конкурентною перевагою. 
 
Конкурс не передбачає надання грантів політичним партіям, релігійним громадам, органам державної 
влади та пов’язаним із ними громадським організаціям. 
 
Максимальна тривалість проєктів – 5-6 місяців, але в будь-якому разі проєкт має завершитися до 
30.06.2022 року. 
Інструкція з проведення конкурсу 
Додаток А. Аплікаційна форма (див. додані файли) 
Додаток B. Бюджет проєкту (Рекомендації з підготовки бюджету) (див. додані файли) 
Додаток С. Стандартна грантова угода 
Критерії прийнятності 
Проєктні пропозиції з додатками надсилати на адресу customs@ier.kyiv.ua одним електронним 
листом.  
Додатки до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. 
Кожен додаток слід надсилати одним окремим файлом. У випадку неможливості надіслати проєктну 
пропозицію одним електронним листом (в разі великого обсягу додатків), грантова заявка може бути 
розміщена на файло-обмінних системах із зазначенням посилання на неї. 
Зверніть увагу, що консультації щодо оформлення грантових заявок не надаються телефоном.  
Файли 

  annex_a_-_application_form_sep2021.docx   175.2 КБ 
  annex_b_-_project_budget_template_13.10.2021.xlsx   35.3 КБ 
  rekomendatsiyi_ied_z_pidgotovki_byudzhetu_proektu_30.09.2021.docx   83.0 КБ 

 

Обсяг 
фінансування 

150 тис. грн 

Дедлайн 15.11.2021 

Мова подачі Українська 

Заявники ГО 

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/Annex%20A%20-%20Application%20form%20Sep2021.docx
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/Annex%20B%20-%20Project%20budget%20template%2013.10.2021.xlsx
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%86%D0%95%D0%94%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%2030.09.2021.docx
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/Annex%20C%20-%20Grant%20Agreement.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2021/TFD/%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%96.pdf
mailto:customs@ier.kyiv.ua
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/


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 

найближче 

засідання 

відбіркової 

комісії  - 

15.11.2021 

Мова подачі 
Англійська/ 

українська 

Заявники ОГС 

 

 

“Програма з розвитку бізнес-ідей” 

 
Українська соціальна академія розпочинає набір на програму з 

розвитку бізнес-ідей “Акселератор соціального підприємництва”! 

 

Ця програма для вас, якщо ви: 

- прагнете створити власний бізнес, але не визначився з ідеєю;  

- маєте круту ідею, але не знаєш з чого почати; 

- уже стартували, але зіткнулись із перешкодами; 

- працюєте в соціальному проєкті та прагнете зробити його фінансово 

незалежним. 

Під час навчання ми не лише перевіримо ідею на життєздатність, 

але разом розробимо стратегію запуску власного соціального  бізнесу. Участь в проєкті передбачає 

навчання на 5-ти модулях, кожен з яких розкриває окремі аспекти ведення бізнесу.  

Завдяки консультаціям та експертній підтримці учасники одразу практично застосують вивчене та 

на етапі навчання зможуть впроваджувати інновації у свій бізнес!  

До того ж кожен матиме шанс отримати фінансування для розвитку власного проєкту!  

Початок програми вже 12 листопада! Участь безкоштовна.  

Реєстрація за посиланням. 

Дедлайн 11.11.2021 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Бажаючих 

створити  

соціальні 

підприємства 

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/
http://ukrsocacademy.tilda.ws/accelerator


 
 

 

АГЕНТИ ВОЛОНТЕРСТВА: набір на всеукраїнську програму 
 

Це річна програма, яка навчає молодь волонтерству та 

допомагає його розвивати у своїх містах.  

 

На учасників чекає: 
- знайомство з різними сферами волонтерства та організація 
тематичних акцій; 
- допомога у місцевих організаціях та фондах, побудова 
партнерств; 
- спільнота однодумців та нових друзів, підтримка менторів 
програми; 
- унікальне навчання на модулях від експертів організації та 
запрошених лекторів. 
 
Щоб потрапити на програму, необхідно подати заявку на сайті та чекати наступних кроків: 
https://bit.ly/3ncsd7e  

Дедлайн 

19.11.2021 

(23:59 за київським 

часом) 

Мова подачі 

заявки 
Українська 

Заявники 

Молодь від 16 до 28 

років, які мають 

досвід волонтерства 

та готові розвиватись 

у цій сфері 

 

 

Конкурс грантів для регіональних партнерів у Вінницькій, 

Волинській та Дніпропетровській областях 

 
Конкурс проводиться в межах швейцарсько-української Програми 
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади» EGAP, що фінансується Швейцарією та реалізується Фондом 
Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації 
України. 
Мета – використання цифрових технологій для вдосконалення якості 
врядування, покращення взаємодії влади та громадян, та сприяння 
соціальним інноваціям в Україні. 
  У межах даного конкурсу планується відібрати три регіональних партнери – по одному у кожній з 
областей – Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській, які у партнерстві з обласними державними 
адміністраціями реалізовуватимуть комплекс заходів з метою сприяння цифровій трансформації на 
регіональному та місцевому рівні.  
У межах цього конкурсу гранти не можуть надаватися комерційним організаціям, політичним 
партіям, релігійним організаціям та фізичним особам. 
Аплікаційна форма, логічна модель, шаблон бюджету та інструкції – тут. 
Очікувана тривалість проектів – 6-9 місяців. 
Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 10 січня 2022 року. 
Очікуваний термін початку реалізації проектів – 15 січня 2022 року. 
Питання щодо цього оголошення про конкурс можна надсилати у письмовій формі на електронну 
адресу shunko@eef.org.ua. 
Контактна особа: Сергій Гунько, координатор з цифровізації регіонів Програми EGAP Фонду Східна 
Європа. 
Більше про Програму «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)» 
можна дізнатись за посиланням http://egap.in.ua/  
 

Обсяг 
фінансування 

До 600 тис. грн 

Дедлайн 04.12.2021 

Мова подачі Українська  

Заявники ГО 

https://bit.ly/3ncsd7e
https://easteuropefoundation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/kchubuk_eef_org_ua/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6FBFD943-1CAD-419D-BF99-235F55D1128D%7D&file=%D0%90%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%CC%86%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.docx&action=default&mobileredirect=true
https://easteuropefoundation-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/kchubuk_eef_org_ua/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6E70ED8D-E2BF-4232-9F95-DED0326252B1%7D&file=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://easteuropefoundation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/kchubuk_eef_org_ua/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6D439290-E950-401A-8E59-E1C9B09B6498%7D&file=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83.docx&action=default&mobileredirect=true
https://easteuropefoundation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/kchubuk_eef_org_ua/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90861CC8-9E28-4CB2-A7DA-2AD9281B2EF0%7D&file=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%CC%86%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8.docx&action=default&mobileredirect=true
https://easteuropefoundation-my.sharepoint.com/personal/kchubuk_eef_org_ua/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkchubuk%5Feef%5Forg%5Fua%2FDocuments%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
mailto:shunko@eef.org.ua
http://egap.in.ua/


 
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 

 
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  

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
https://www.bisc.org.ua/centers/dnipro


 

  

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 – 

 

 

 

 

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 

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


 

 

ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ «КУСАНОНЕ» 

 

 
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається 
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, 
науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим 
організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів 
розвитку цих організацій.  
 
Потенційні реципіенти допомоги: місцеві та міжнародні неурядові 
організації (незалежно від країни приналежності), лікарні, початкові 
школи, науково-досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації. 
1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне.  

Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

• Медична допомога  

• Освіта  

• Надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду  

• Суспільний добробут  

• Навколишнє середовище  

Кілька прикладів (неповний список) пріоритетних проектів:  

2. • Ремонтно-оздоблювальні роботи та постачання обладнання початковим школам  

• постачання медичного обладнання лікарням  

• професійне навчання людей з інвалідністю  

Також, особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-корисної діяльності. 

2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись Посольством Японії відповідно до 

потреб розвитку цієї країни. 

Документи програми: загальна інформація та процедура, форма заявки, форма фінансового звіту для 

установи-реципієнта, форма фінансового звіту для партнерської організації, інструкції до заповнення 

заявки, відповіді на поширені запитання – за посиланням  

Кінцевий термін подачі заявок (на проекти, які реалізовуватимуться в 2023 році): 28.02.2022 

Контакти: у випадку виникнення запитань також можна звернутися за консультацією до 

координаторів Програми: телефоном: (044) 490 70 76, e-mail: kusanone@kv.mofa.go.jp  

Обсяг 

фінансування 

до 90 тис. 

доларів 

Дедлайн 28.02.2022 

Мова подачі Англійська 

Заявники 
неприбуткові 

заклади 

https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100245701.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100245701.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100245707.pdf
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
mailto:kusanone@kv.mofa.go.jp


 

 

Програма для проактивних студентів приєднатися до 

Active Citizens Camp 

House of Europe запрошує проактивних студентів приєднатися до Active Citizens Camp (табір он-

лайн), щоб зустріти молодих лідерів з усієї України та навчитися згуртовувати людей навколо 

корисних проєктів. Програмою керує British Council Ukraine. 

Запрошуються студенти, які:  

• беруть активну участь у житті свого навчального закладу; 

• мають досвід втілення соціальних ініціатив; 

• повнолітні 

Табір онлайн Active Citizens Camp пройде з 29 листопада по 15 грудня по будніх днях з 15:00 до 

18:00. Під навчання ви отримаєте можливість:  

- прокачати навички, необхідні для втілення ініціатив, які змінять вашу спільноту на краще.  

- отримати 15 000 гривень на соціальний проєкт, який ви реалізуєте разом з іншими учасниками 

табору. Щоб ви подолали усі виклики, ментори будуть поруч. 

а також: 

- контакти серед 40 молодіжних лідерів з різних областей України з якими ви можете планувати 

спільні проєкти.  

- сертифікат про участь у таборі, який підсилить резюме. 

Заявка подається шляхом заповнення короткої форми на онлайн-платформі. В заявці вкажіть ваш 

досвід втілення соціальних ініціатив та мотивацію змінювати громаду на краще. 

 Більше про програму – за посиланням. 

Обсяг 

фінансування 
15 000 грн 

Дедлайн 24.11.2021 

Мова подачі 
українська/ 

англійська  

Заявники студенти 

https://houseofeurope.grantplatform.com/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295


 

       

Грант на просування плюралізму і поваги 

до різноманіття серед молоді засобами 

мистецтва у програмі USAID “Мріємо та 

діємо” 
Запрошуємо кваліфіковані партнерські організації для розробки й 

реалізації таких програм для молоді, які використовують 

образотворчі або перформативні види мистецтва (танцювальне, 

театральне, письменницьке мистецтва, сторітелінг, образотворчі 

мистецтва, цирк, музика, стендап, література, фотографія, відео, 

дизайн, ремесла, тощо) задля посилення підтримки цінностей, 

толерантності, соціальної інклюзії, плюралізму, соціальної 

справедливості та прав людини серед української молоді. 

Програма USAID “Мріємо та діємо” спрямована на заохочення поваги й визнання 

соціокультурного розмаїття, а також на вивчення точок перетину між расою, гендером, етнічною 

приналежністю, релігією, здібностями й віком. 

Через особистий досвід, самопізнання та самовираження, посилене мистецькими засобами, 

учасники програми міркуватимуть про нагальні проблеми, що хвилюють молодь, а також 

спілкуватимуться з іншими учасниками й членами своїх спільнот.  

Із запитаннями звертатись: до 08 листопада 2021 року. 

Документи програми: запит на подання грантових заявок, форма проєктної пропозиції, проєкт 

бюджету, опитувальник грантоотримувача – за посиланням  

Більше про програму – за посиланням. 

Обсяг 

фінансування 

60 000 дол. 

США 

Дедлайн 28.11.2021 

Мова подачі 
українська/ 

англійська  

Заявники 
партнерські 

організації 

 

 

16-й конкурс стипендіальної програми “Завтра.UA” 

20 жовтня 2021 року Фонд Віктора Пінчука розпочав 16-й конкурс 
стипендіальної програми “Завтра.UA”. Загальнонаціональна 
програма підтримки талановитої молоді покликана сприяти 
формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та 
ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін. Фонд 
обирає найталановитіших студентів України та надає їм 
фінансову, експертну та інформаційну підтримку.   
Детальні умови участі можна знайти на сайті програми – 
zavtra.in.ua в розділі “Конкурс”. 
Стипендіати “Завтра.UA” впродовж року отримують від Фонду 
Віктора Пінчука щомісячну стипендію розміром 2240 грн*, а 
також мають змогу одержати фінансову та експертну підтримку 
проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес спрямувань.  
Необхідні для реєстрації документи: 
- Конкурсна робота (студентське дослідження) (див. Вимоги до конкурсних робіт). 
- Сканований відгук наукового керівника (див. п. 6.2. Умов конкурсу).  
- Сканований рекомендаційний лист у форматі, визначеному  Фондом (див. Рекомендаційний 
лист). 
- Фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6 місяців (портретне фото високої якості 
до 1,5 Мб). 
За наявності: 
Сканованої копії документу, що підтверджує наукову діяльність конкурсанта (див. п . 6.5.). 
Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність конкурсанта. (див. п. 6.6.). 
За 15 років існування програми “Завтра.UA” її стипендіатами стали вже понад 2 500 студентів з 
усієї країни. Сьогодні програма співпрацює зі ЗВО з усіх регіонів України, 94 заклади є її 
офіційними партнерами. 

Обсяг 
фінансування 

2240 грн 
щомісячно 

Дедлайн 
з 20.10.2021 – 

30.11.2021 

Мова подачі українська 

Заявники 

студенти 3-6 
курсів денної 

форми навчання 
українських 

ЗВО (віком до 
35 років 

включно) 

https://www.dropbox.com/sh/carw4oqkzj1k6ds/AADzV6GZUhicBZnnlwmCfE92a?dl=0
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295
http://www.zavtra.in.ua/
https://www.zavtra.in.ua/competition/
https://zavtra.in.ua/competition/works-requirements/


 

 

Регіональний конкурс для журналістів, блогерів і 
влогерів в Молдові та Україні 

Проект «EU4Youth – Розкриття потенціалу молодих соціальних 
підприємців в Молдові та Україні» (скорочено EUnlocking) 
оголошує Регіональний конкурс для журналістів, блогерів і 
влогерів в Молдові та Україні.   
Тема конкурсу “Соціальне підприємництво – співпраця без 
кордонів”. 
Що можна подати на конкурс? 
- Cтатті, відеоматеріали, повідомлення в блозі, подкаст, влог, 
відео, ток-шоу або будь-який мультимедійний контент, 
орієнтований на історію підприємців, які співпрацюють у двох країнах та/або з іншими країнами 
ЄС, щоб створити позитивні зміни для навколишнього середовища та їхніх спільнот, особливо для 
малозабезпечених. 
- Кожен учасник може подати максимум 2 (дві) власні роботи. 
- Матеріали (роботи) повинні бути опубліковані/передані в ефір/розміщені з 1 жовтня по 30 
листопада 2021 року (за місцевим часом). 
Якщо матеріал опубліковано в Інтернеті, включіть посилання безпосередньо у відповідну форму 
заявки. Посилання має бути активним принаймні до 31 грудня 2022 року.  
Документи: заявка (електронний вид) яка міститиме посилання на статтю, фотозвіт, зображення, 
блог, відео чи будь-який мультимедійний контент; якщо матеріали не розміщені в Інтернеті, їх 
можна надіслати на електронну адресу office@egaliteint.org  з темою “Співпраця без кордонів — 
повне ім’я заявника”|. 
 

Обсяг 
фінансування 

200 – 700 євро  

Дедлайн до 30.11.21 

Мова подачі 

українська, 
російська, 
англійська, 
румунська 

Заявники 
Журналісти, 
блогери інші 

 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTEG-BsC0_MrGjLfpGcL8p_oyPXrz54kzeeooR_xAB5ToJ0w/viewform
mailto:office@egaliteint.org
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants


     
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) 

 

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 

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
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


 

 

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.  

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 

 

 

 

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 

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
mailto:support@usf.com.ua
tel:380444657035
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/


 

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://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

