
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 

 
 

Meet and Code 
 

https://www.sap.com/ukraine/index.html 
 

Meet and Code розпочинає другий раунд 

відбору подій із популяризації новітніх 

технологій та цифрового світу. Основна мета європейської ініціативи 

Meet and Code – привернути увагу дітей та молоді до цифрового світу.  

 

Кожна НУО (неурядова організація) має можливість подати заявку та 

отримати грант на організацію подій, які присвячені 

програмуванню/новітнім технологіям. За умовами програми дані заходи 

необхіднопровести впродовж Тижня кодування ЄС, що триватиме 

з 6 по 21 жовтня 2018 року.  

 

Цього року НУО можуть отримати міні-грант розміром до 9000 гривеньдля організації заходів, 

присвячених програмуванню/новітнім технологіям. Подавати заявки потрібно в електронному вигляді.  

 

Новинки 2018: Нагороди Meet and Code  
Цього року Meet and Code вперше нагородить найкращі події та продемонструє їхні результати широкій 

аудиторії. Нагороди вручатимуть у трьох категоріях: Грай та кодуй (щорічна тема) Заходи Meet and 

Code, які намагаються вирішити футбольні проблеми, пов’язані з ІТ, або заходи, які використовують 

футбол для привернення уваги дітей до ІТ. 

 

Інновації  

Заходи Meet and Code, що розвивають та популяризують креативні навчальні методи і/або розвивають 

сучасні ІТ/цифрові теми. Наприклад, IoT, Blockchain, AI, 3D-друк тощо. 

 

Різноманіття 

Заходи Meet and Code, що використовують IT або інші цифрові технології, аби зменшити нерівність, яка 

існує в громаді чи суспільстві.  

 

В процесі подання заявки ви обираєте категорію, яка відповідає вашій події. Заходи, що не відповідають 

вказаним категоріям, залишаються прийнятними для отримання гранту.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ https://www.sap.com/ukraine/index.html 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ https://meet-and-code.org/ua/uk/register 

 
Обсяг 

фінансування 

До 9 000 

гривень  

Дедлайн 15.08.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://www.sap.com/ukraine/index.html


 

Міністерство закордонних справ Данії 
 

http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-

9E08-F1635F6D9E7E 

 

Міністерство закордонних справ Данії наразі 

підтримує грантові заявки з метою сприяння сталому економічному 

зростанню в країнах, що розвиваються. Програма партнерства 

передбачає інноваційний підхід до залучення бізнес-сектора та сприяє 

мотивації та мобілізації інвестицій приватного сектору. 

 

Інформація про фінансування  

 Кандидати подадуть концептуальну записку та можуть подати 

заявку на отримання загальної суми грантів у розмірі мінімум 5 млн. 

DKK і максимум 8 млн. DKK на партнерський проект; 

 У концептуальній записці заявники можуть подати заявку на отримання до 500 000 Датських 

крон (від загальної суми гранту) для покриття витрат на розробку проекту, включаючи дослідження, 

відвідування партнерів тощо протягом періоду розробки проекту. 

 

Процедура подання заявки складається з двох етапів: 
Етап 1: концептуальна примітка: заявники подадуть коротку концептуальну записку для проекту в 

заздалегідь визначеному форматі із зазначенням очікуваного обсягу, цілі, партнерів тощо, а також 

можливих потреб для подальших розслідувань, необхідних для підготовки повної проектної пропозиції.  

Етап 2: Повна Проектна Пропозиція (розробка проекту): Кандидати, які успішно завершили етап 

Концепції, будуть запрошені надати повну Проектну пропозицію. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-

F1635F6D9E7E 

 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 5 000 000 

до 8 000 000 

датських 

крон  

Дедлайн 16.08.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Дослідницькі 

організації 

установи 

 

MFMC 
 

http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant 

 

The Minor Foundation for Major 

Challenges (MFMC) оголошує конкурс 

грантів із фінансування комунікаційних проектів, які спрямовані на 

пом'якшення змін клімату. 

 

MFMC буде підтримувати розробку інноваційних комунікаційних 

стратегій, що залучають людей, та сприятимуть переходу, необхідному 

для запобігання небезпечних змін клімату.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant 

 Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 17.08.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E
http://tanzania.um.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=4F311767-079A-4D03-9E08-F1635F6D9E7E


 

OPEN Media Hub 
 

https://openmediahub.com/opencalls 
 

OPEN Media Hub оголошує конкурс підтримки теле- та онлайн 

журналістів східних країн Європейської політики сусідства для 

створення контенту(аудіо-візуальні сюжети, новини, тематичні 

сюжети, онлайн-портфоліо тощо) про нагальні проблеми регіону, 

пов’язані з Європейським Союзом, та відносинами Європейського 

Союзу з відповідними країнами. 

 

OPEN Media Hub надасть успішним кандидатам фінансування та 

практичні поради щодо створення та поширення таких матеріалів 

належної якості. Цей Конкурс також спрямований на збільшення кількості аналітичних програм високої 

якості, доступних для аудиторії в цих країнах і розповсюдження на регіональному та міжнародному 

рівнях через Платформу обміну контентом. 

 

Відповідність критеріям: 

Усі кандидати мають продемонструвати, що вони належним чином уповноважені юридичною особою, а 

також надати лист про наміри від уповноваженого представника. У листі повинно бути зазначено про 

намір відповідного ЗМІ транслювати або публікувати майбутній матеріал, зокрема вказано дати та 

контекст планованої трансляції або публікації. 

Open Media Hub надасть зразок листа про наміри. 

https://openmediahub.com/wp-content/uploads/2016/11/Letter-of-Intent.pdf 

 

Успішні кандидати:  

 Медіа організації новинного формату (наприклад, телеканали, Інтернет-видання); 

 Журналістські організації (наприклад, асоціації, фонди), якщо вони можуть надати 

підтвердження зобов’язання опублікувати свій матеріал в ЗМІ; 

 Аудіовізуальні продакшн-студії; 

 Журналісти, які діють від імені будь-якої з перерахованих вище організацій. 

 

Виняток: в окремих випадках Open Media Hub може вирішити, що окремі журналісти або теле- 

виробники мають право участі без підтримки або схвалення юридичної особи. Аналогічним чином, 

будуть розглядатися відповідні заявки від блогерів, влогерів та журналістів-громадян, якщо вони 

зможуть продемонструвати послужний список значної аудиторії на своїх платформах.  

 

Бюджет: Обсяг підтримки завжди відповідатиме темі, типу ЗМІ та країні, та буде пропорційним до 

місцевих цін у вашій країні. 

Виплата може становити максимум 8000 євро за одну заявку, залежно від тривалості / форматів, 

наприклад: 

 Максимальний грант лонгріду становить 1500 євро. 

 12-хвилинний телесюжет + 3 публікації в соціальних медіа + 1 онлайн лонгрід: 5000 євро. 

 26-хвилинний телесюжет: 4500 євро. 

 52-хвилинний телесюжет: 8000 євро. 

 

Від одного заявника може бути прийнято декілька заявок, зокрема від заявників, які брали участь в 

інших поточних конкурсах OMH. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ https://openmediahub.com/opencalls  

ЛИСТ ПРО НАМІРИ https://openmediahub.com/wp-content/uploads/2016/11/Letter-of-Intent.pdf 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 8 000 євро 

Дедлайн 19.08.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники ЗМІ 

https://openmediahub.com/wp-content/uploads/2016/11/Letter-of-Intent.pdf


 

 

EU Association Lab  
 

https://www.eulab.com.ua/ 
 

Лабораторія проектів для 

імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та 

ЄС (далі «Лабораторія») – це конкурсна програма нових ідей, які 

покликані надати імпульс для реалізації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС (далі «Угода»). 
 

Протягом інтенсивної шестимісячної програми, фахівці з українських 

міністерств спільно з представниками органів державного управління, 

бізнесу та громадянського суспільства працюватимуть над новими підходами для її імплементації. 
 

Цього року Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції визначив 5 

основних тем для конкурсу: 

 Ринковий нагляд 

 Законодавство про компанії та корпоративне управління (зокрема розкриття інформації про 

філії іноземних компаній) 

 Державні закупівлі (зокрема нецінові критерії у публічних закупівлях) 

 Стратегії інтеграції до цифрового ринку ЄС 

 Стале управління лісовими ресурсами (торгівельні та екологічні аспекти) 
 

Щоб подати заявку на участь у конкурсі, заповніть форму, стисло опишіть вашу ідею та розкажіть про 

команду. Вітаються нові підходи, які можуть дати імпульс для реалізації Угоди. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ https://www.eulab.com.ua/ 

ОПИС ПРОГРАМИ https://www.eulab.com.ua/docs/EUAssociationLab_full_program_overview_ua.pdf 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 5 000 000 

до 8 000 000 

датських 

крон  

Дедлайн 20.08.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО, МСБ 

 

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»  
 

http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantovih-
proektiv-na-provedennya-analizusudovoyi-praktiki-novogo-

verhovnogo-sudu/ 
 

Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» 

оголошує конкурс грантових проектів на проведення незалежного 

аналізу рішень Великої Палати та чотирьох касаційних судів 

Верховного Суду.  
 

Метою цієї діяльності є підтримка організацій громадянського 

суспільства (аналітично-експертних центрів та груп, неурядових 

організацій тощо) у здійсненні аналізу судової практики нового 

Верховного Суду (надалі - ВС) з початку його діяльності, а саме з 15 

грудня 2017 року, включаючи рішення Великої Палати ВС та його 

касаційних судів. Грантер повинен буде розглянути та проаналізувати такі рішення з точки зору їх 

відповідності принципам Європейської конвенції з прав людини (надалі - ЄКПЛ), розвинутих 

Європейським судом з прав людини (надалі - ЄСПЛ) в його правозастосовчій практиці, а також 

проаналізувати рішення ВС на предмет їх послідовності, якості аргументації та застосування принципу 

пропорційності. Обсяг конкретного гранту буде визначено залежно від специфіки діяльності/проекту, 

що фінансуватиметься з коштів гранту, шляхом переговорів і сума може перевищити означену межу. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ ТА ДОДАТКИ http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantovih-proektiv-

na-provedennya-analizu-sudovoyi-praktiki-novogo-verhovnogo-sudu/ 

 

Обсяг 
фінансування 

До 350 000 

гривень 

Дедлайн 20.08.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantovih-proektiv-na-provedennya-analizusudovoyi-praktiki-novogo-verhovnogo-sudu/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantovih-proektiv-na-provedennya-analizusudovoyi-praktiki-novogo-verhovnogo-sudu/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantovih-proektiv-na-provedennya-analizusudovoyi-praktiki-novogo-verhovnogo-sudu/
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


Асоціація музеїв космонавтики України  
 

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

ГО «Асоціація музеїв космонавтики 

України» оголошує грантову програму 

«КУЛЬТУРА в WEB». 
 

Мета програми – розширення доступу 

організацій культурної сфери до всесвітньої 

мережі інтернет, підвищення цифрової присутності шляхом створення та 

підтримки власних інтернет-сайтів організацій.  
 

Учасники програми: 

 українські музейні заклади незалежно від форми власності; 

 установи та організації, які працюють в галузі культури незалежно від форми власності; 

 громадські організації культурного, освітнього, молодіжного та дитячого напрямку. 
 

Програма передбачає покриття 50% витрат на створення власного інтернет-сайту учасника. Власний 

внесок учасника становить 50% від вартості проекту та може покриватися як з власних коштів, так і за 

рахунок залучення стороннього фінансування або фінансування в рамках інших грантових програм. 
 

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

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

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

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

amkosua@gmail.com. 
 

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

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

після завершення терміну прийому заявок відповідного етапу. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ОРГАНІЗАЦІЇ http://www.amcos.org.ua/?page_id=138 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 10 000 до 

40 000 грн 

Дедлайн 

V етап 
23-31.08.2018 

VI етап 
22-31.10.2018  

Мова подачі Українська 

Заявники 

ГО, установи та 

організації сфери 
культури, музеї 

 

U-LEAD з Європою 
https://tsnap.ulead.org.ua/raund-2/ 

 

З 1 липня 2018 року розпочався другий 

раунд відбору учасників Фази 

Впровадження напряму з покращення 

якості надання адміністративних послуг для населення Програми 

«U-LEAD з Європою». 
 

Учасники Програми отримують підтримку у створенні та модернізації до 

600 ЦНАП до 2020 року. Реалізація Фази впровадження складається з 

чотирьох раундів, в кожному з яких візьмуть участь до 150 учасників.  
 

Подати заявку на участь у Раунді 2 можна до 31 серпня на сайті https://tsnap.ulead.org.ua/zayavka-na-uchast/ 
 

У Раунді 2 Програми можуть брати участь органи місцевого самоврядування територіальних громад з 

кількістю від 5 000 до 50 000 мешканців, а саме: 

 об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ), 

 територіальних громад, майбутніх центрів ОТГ, які перебувають у процесі об’єднання, 

 територіальних громад, які згідно з перспективним планом формування територій громад 

відповідної області є центром майбутньої ОТГ або належать до категорії міст обласного значення, 

також зазначені вище громади можуть подавати спільні заявки за умови наявності укладеного між 

ними договору про співробітництво територіальних громад. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ https://tsnap.ulead.org.ua/raund-2/ 

 

Обсяг 
фінансування 

до 750 000 

гривень  

Дедлайн 30.09.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
mailto:amkosua@gmail.com
mailto:amkosua@gmail.com
https://tsnap.ulead.org.ua/raund-2/
https://tsnap.ulead.org.ua/zayavka-na-uchast/


 

Міжнародний фонд «Відродження» 

 

http://www.irf.ua/grants/contests/pidrimka_antikoruptsiynikh_initsiativ_na

_regionalnomu_ta_mistsevomu_riv nyakh  
 

Міжнародний фонд «Відродження» 

оголошує конкурс «Підтримка 

антикорупційних ініціатив на регіональному та місцевому рівнях». 
 

Мета конкурсу – посилення інструментів контролю над діями влади на 

місцевому або регіональному рівні, створення та розповсюдження 

методик та практик задля підвищення спроможності представників 

громадськості у боротьбі з корупцією, донесення до громадян 

об’єктивної інформації про факти корупції на місцевому / регіональному 

рівні. 
 

Учасники конкурсу – громадські організації, громадські спілки, благодійні організації, ЗМІ та органи 

самоорганізації населення, які мають: 

 статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні; 

 щонайменше річний досвід організацій або виконавців проекту щодо практичної роботи у сфері 

боротьби із корупцією; 

 спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове 

звітування). 
 

Пріоритет конкурсу: застосування на місцевому/регіональному рівні інструментів боротьби з 

корупцією, а також інструментів та механізмів відкритості, прозорості та підзвітності органів публічної 

влади за наступними напрямками: 

 ефективність використання державного та комунального майна, місцевих бюджетів, бюджетів 

комунальних підприємств та установ; 

 аналіз використання природних ресурсів; 

 корупційні схеми у сфері земельних відносин. 
 

Проектну пропозицію з додатками слід зареєструвати на сайті Міжнародного фонду "Відродження", 

скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у 

форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної 

пропозиції не може перевищувати 8 Mb. 
 

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних пропозицій не надаються телефоном. 

У разі додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 29 серпня 2018 р. на електронні адреси cs@irf.ua 

та baran@irf.ua. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ 
http://www.irf.ua/grants/contests/pidrimka_antikoruptsiynikh_initsiativ_na_regionalnomu_ta_mistsevomu_rivnyakh/ 
 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 130 000 

з 200 000 

гривень 

Дедлайн 31.08.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники 
ОТГ, НУО, 

ЗМІ 

mailto:baran@irf.ua
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/images-3.jpg


Creative Twinning  
 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning 
 

Оголошено конкурс грантів Creative 

Twinning для організацій, які працюють у 

сфері креативних індустрій. 

Проект повинен реалізуватися у партнерстві з організаціями з 

Нідерландів.  
 

Фінансування направлено на сприяння розвитку культурних заходів у 

регіонах, що межують з ЄС. Ці заходи зміцнюють взаємні зв'язки, 

підвищують довіру та покращують зв'язок між Нідерландами та 

залученими країнами. 
 

Творчі проекти Twinning сприяють: 

 більш енергійному розвитку місцевого культурного сектору, який може сприяти соціальним 

інноваціям; 

 більш активній участі молоді в культурних заходах; 

 стійке збереження місцевої культурної спадщини. 
 

Ключовим компонентом творчих проектів Twinning є співпраця, оскільки ця програма зосереджена на 

підвищенні довіри та покращенні комунікації між Нідерландами та сусідніми країнами ЄС. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning 

КРИТЕРІЇ СПІВПРАЦІ https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning/creative-twinning-

partnership 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ https://english.rvo.nl/apply-creative-twinning 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 600 до 1 

400 000 євро  

Дедлайн 31.08.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники 

НУО, МСБ 

сфери 

культури 

 

Посольство України у ФРН 
 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning 
 

Посольство України у ФРН оголошує 
прийом заявок на надання державної 
підтримки проектам, спрямованим на 

презентацію України в Німеччині, просування її позитивного іміджу, 
а також зміцнення міжлюдських контактів між українським та 
німецьким суспільствами, на 2019 рік в межах свого консульского 
округу (федеральні землі Берлін, Бранденбург, Саксонія-Ангальт, 
Саксонія, Тюрінгія, Мекленбург-Передня Померанія). 
Громадянам/громадським організаціям, які проживають на території 
інших федеральних земель, прохання звертатися до відповідних 
генеральних консульств України в Німеччині. 
 

При відборі проектів пріоритет надаватиметься ініціативам, які потребують дофінансування. 
При формуванні пропозицій просимо брати до уваги Постанову Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 2017 року №165 
 

Пропозиції прохання надсилати до 1 вересня 2018 року на електронну адресу olha.mishkina@mfa.gov.ua 
із темою повідомлення «Підтримка проекту». 
Ваші пропозиції будуть направлені на розгляд профільного підрозділу МЗС України, який 
здійснюватиме відбір проектів восени цього року. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning 
 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 600 до 1 

400 000 євро  

Дедлайн 01.09.2018 

Мова подачі Українська  

Заявники 

Представники 
української 

громади в ФНР, 
НУО, наукові та 

культурни 
установи 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning


 

Міжнародний фонд «Відродження» 
 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilenny

a_uchasti_gromadskosti_v_evroi ntegratsiynikh_reformakh_2018/ 
 

Конкурс дозволяє отримати 

фінансову підтримку ініціативам, що 

Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС в 

межах проекту «Громадська синергія/Civic Synergy» оголошує 

конкурс грантів. 
 

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації 

євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до 

скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про 

асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу 

Платформ. 
 

Тематичні пріоритети конкурсу:  

 Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію 

законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами; 

 Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» 

ініціативи Східного партнерства; 

 Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної 

підтримки;  

 Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього 

реформування та залучення до спільних європейських політик; 

 Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС 

та Східного партнерства, розвиток транскордонної співпраці, питання міграційної політики. 
 

Проектні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, 

скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у 

форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може 

перевищувати 2,5 Mb. 
 

Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть. 
 

Членство (участь) у принаймні одній з двох Платформ та/або їхніх робочих групах є обов’язковою 

умовою для участі у конкурсі. Списки організацій, які входять до Робочих груп УС ПГС, та організацій-

учасниць УНП ФГС СхП розміщені на сайтах відповідних Платформ – http://eu-uacsp.org.ua/work-groups 

та http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-platformi. 
 

Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий 

звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.  
 

Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які: 

 необхідні для виконання проектної діяльності; 

 фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту; 

 відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища 

якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат; 

 можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені 

відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilennya_uchasti_gromadskosti_v_evrointe

gratsiynikh_reformakh_2018/ 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА З ДОДАТКАМИ http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/G.06.08.2018.pdf 

 Обсяг 
фінансування 

Від 100 000 

до 800 000 

гривень  

Дедлайн 05.09.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilennya_uchasti_gromadskosti_v_evroi%20ntegratsiynikh_reformakh_2018/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilennya_uchasti_gromadskosti_v_evroi%20ntegratsiynikh_reformakh_2018/
http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-platformi
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/images-3.jpg


 

Міжнародний фонд «Відродження» 
 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_bezpechna_gromada_spilniy_int

eres_spilna_vidpovidalnist_2018/  
 

Програма «Права людини та 

правосуддя» та Програма 

«Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» оголошує 

конкурс «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна 

відповідальність». 
 

1. Мета конкурсу 

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, 

що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до 

виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, 

забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу 

різних зацікавлених учасників на рівні громади. 
 

2. Пріоритети та завдання конкурсу 

 побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у громадах на принципах 

інклюзивності різних груп; 

 формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки шляхом залучення активних 

членів місцевих територіальних громад та спільна розробка моделей взаємодії між різними 

учасниками для створення безпечного середовища; 

 розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і правопорядку на рівні місцевих 

громад на основі виявлених потреб громади у безпеці; 

 створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур (площадок/платформ), 

що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими стронами проводять активну освітню, 

просвітницьку діяльність, спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та 

місцевої безпеки;  

 формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності поліції на місцях.  
 

3. Учасники конкурсу 

До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, 

громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які: 

 мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;  

 мають досвід активної роботи у сфері захисту прав людини, моніторингу роботи державних 

та/або муніципальних органів, розвитку спроможності громади (або такий досвід мають ключові 

партнери поданої проектної пропозиції); 

 мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи 

фінансове звітування). 

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не 

розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним 

партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і 

приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям. 
 

4. Вимоги до проектних пропозицій 

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до визначених цим 

оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним вимогам. Перевага 

надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче 

критеріїв: 

 пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та 

поліцією; 

 мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та 

продуманий план реалізації; 

 враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади; 

 мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, 

Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ;  

 Обсяг 
фінансування 

До 700 000 

гривень  

Дедлайн 15.09.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/images-3.jpg


5. Бюджет та дозволені витрати 
Прийнятними вважаються витрати, які: 

 необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди; 

 відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища 
якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат; 

 коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною 
документацією фінансово-бухгалтерської звітності.  

 

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати: 

 праці персоналу організації та залучених експертів; 

 товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності; 

 закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення 
проектних цілей); 

 оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами; 

 друкарських, типографських і копіювальних послуг; 

 послуг зв’язку; 

 витратних матеріалів і канцелярських товарів; 

 транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень). 
 

Контактна особа: Василина Яворська, менеджерка програми "Права людини і правосуддя", rol@irf.ua.  

 

Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій 
 

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336 
 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту 

«Просування реформ в регіони», який фінансується ЄС оголошують 

нову 9 хвилю грантів «Громадськість за проєвропейські зміни в 

Україні». 
 

Мета конкурсу – зростання залучення організацій громадянського 

суспільства до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами 

влади щодо секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди 

про асоціацію в таких секторах як правова, конституційна, судова та 

виборча реформи, фінансування політичних партій, реформа державного 

управління, охорона й здоров’я, охорона довкілля, енергетика, 

транспорт, земельна реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки 

продуктів харчування. 
 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу 

До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського суспільства, які 

мають:  

 статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року; 

 спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове 

звітування); 

 запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї організації у 

кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період виконання проекту (перелік і дати 

запланованих конференцій див. нижче). 

 веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці. 

Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною перевагою. 

Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними громадськими 

організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших 

областей України).  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

ОГОЛОШЕННЯ http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 300 000 

до 500 000 

гривень  

Дедлайн 

28.09.2018 
(черговий 
розгляд) 

31.01.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

mailto:rol@irf.ua


 

Міжнародний фонд «Відродження» 
 

http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_kon

kurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/ 
 

Міжнародний фонд «Відродження» 
оголошує конкурс ідей для партнерства у 

краудфандінговій ініціативі «Культура. Спільнота»  
 

Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які 
допомагають знайти порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних 
середовищ та регіонів. Для участі потрібно заповнити коротку заявку з 
описом вашої ідеї та планів щодо краудфандінгової кампанії. Заповнену 
анкету слід відправити на електронну адресу: mykhaylova@irf.ua  
 

До 15 числа кожного наступного місяця ми оголошуватимемо про 
результати відбору заявок на участь у цій ініціативі. Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно 
залучити кошти від громадян на свій проект на «Спільнокошті» (партнерській платформі нашої 
ініціативи) або іншому краудфандінговому веб-сайті.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ 
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingovi
y_initsiativi_kultura_spilnota/ 

 
Обсяг 

фінансування 

до 150 000 

гривень  

Дедлайн 
Щомісяця 
протягом 
2018 року 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

 

USAID 
 

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/04/APS-02_ARDS.pdf 

 

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс 
Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження місцевих 
ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних 
громадах (ОТГ).  
 

У рамках грантової програми, проект «Агросільрозвиток» планує надати 
15 грантів на загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень. Очікується, що 
сума кожного гранту може коливатись від 270 тис. грн до 675 тис. грн., 
остаточна сума гранту буде визначена в результаті переговорів. Додаткові 
залучені інвестиції (власні кошти, зовнішні інвестиції, державна підтримка та програми місцевого 
бюджету, донорське співфінансування, крім фондів USAID), лізинг чи кредити (у тому числі для 
придбання нового технологічного устаткування та модернізації їх виробництва) повинні складати не 
менше 30% від загального обсягу проекту. 
 

Завдання проектів: 
1. Розвиток несільськогосподарського бізнесу, в тому числі вдосконалення надання комунально-
побутових послуг (як приклад, розвиток туризму і гостинності, поводження із твердими 
побутовими відходами, швейні майстерні тощо). 
2. Розвиток аграрної маркетингової інфраструктури (як приклад, створення та/або оновлення 
потужностей для переробки місцевої сільськогосподарської продукції, виробництва місцевих 
продуктів харчування, створення та управління оптово-роздрібними та локальними ринками для 
збуту місцевої сільськогосподарської продукції, переробка відходів сільського господарства 
(зокрема, переробка відходів на тваринницьких фермах і комплексах) тощо). 
3. Впровадження енергоефективних технологій на території ОТГ (як приклад, розвиток зеленої 
енергетики, виготовлення альтернативного палива (пілети, брикети), застосування новітніх 
технологій (автоматизація виробництва, контроль використання ресурсів і ін. тощо). 

 

Можливими напрямками отримання фінансування від проекту «Агросільрозвиток» у рамках цієї 
програми можуть бути: 

 закупівля нового обладнання; 
 проектування, розробка документації; 
 проведення інженерних вишукувань; 
 залучення експертів, консультантів, проведення досліджень, навчань, а також розробка 
інформаційно-комунікаційних рішень; 
 впровадження нових IT-технологій; 
 інформаційні та публічні заходи тощо.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/04/APS-02_ARDS.pdf 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 270 000 

до 675 000 

гривень 

Дедлайн 28.12.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники 
КП ОТГ, 

МСБ, НУО 

http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/images-3.jpg
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


 

Національний фонд підтримки демократії (NED) 
 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 
 

Національний фонд підтримки демократії надає гранти громадським 

організаціям з усього світу.  
 

NED зацікавлені в пропозиціях місцевих, незалежних організацій для 

безпартійних програм, які направлені на: 

 Сприяння і захист прав людини та верховенства права; 

 Підтримку свободи інформації та незалежних ЗМІ; 

 Зміцнення демократичних ідей та цінностей; 

 Сприяння підзвітності та прозорості; 

 Зміцнення організацій громадянського суспільства; 

 Зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів; 

 Сприяння громадянській освіті; 

 Підтримку вирішення демократичних конфліктів; 

 Сприяння свободі об'єднань; 

 Зміцнення широкомасштабної ринкової економіки.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
ОГОЛОШЕННЯ https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 

Обсяг 
фінансування 

Середній розмір 
фінансування 
50 000 доларів  

Дедлайн 
Постійно діюча 
(до 22 червня) 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

 

 

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН 
 

Фонд підтримує проекти, 
що сприяють посиленню 
ролі громадянського 

суспільства, підтримують права людини, заохочують участь усіх 
соціальних груп в демократичних процесах. 
 

Проекти повинні працювати в одній з цих сфер: 

 розвиток спільнот; 

 верховенство права і права людини; 

 інструменти знань (освіта); 

 розширення прав жінок; участь молоді; 

 ЗМІ та свобода інформації; 

 посилення взаємозв’язку з урядом. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html 

 
Обсяг 

фінансування 

До 300 000 

грн.  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html


 

ІСАР Єднання Платформа 

“Маркетплейс” 

Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) 
 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs 
 

Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній 

основі у межах проекту “Платформа розвитку громадянського 

суспільства” (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується 

завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). Розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається щомісяця. 

Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись на 

сайті ІСАР Єднання. 
 

Для того, щоб подати заявку на грантовий конкурс, вам необхідно 

зробити такі кроки: 

1. Зареєструвати свою організацію за посиланням та дочекатись відповіді адміністратора, яка надійде на 

поштову скриньку, вказану при реєстрації. Будь ласка, не забувайте перевірити скриньку зі спамом, 

інколи листи потрапляють туди. 

2. Дочекатися модерації облікового запису адміністратором, зазвичай це потребує декількох годин 

протягом робочого дня. Повідомлення про активацію облікового запису надійде на електронну 

скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до профайлу організації необхідно буде внести доповнення 

або виправлення, ви отримаєте лист із відповідними рекомендаціями. 

3. Після активації облікового запису потрібно зайти до робочого кабінету та здійснити самооцінку рівня 

розвитку своєї організації за допомогою “Інструменту самооцінки та планування розвитку 

організаційного потенціалу”. Не забудьте зберегти отриманий результат. Ви також можете завантажити 

фінальний документ для локального використання. 

4. Заповнити заявку в розділі “Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс”. У цьому розділі 

ви також можете дізнатись про максимальну суму кожного виду гранту в гривнях (вона змінюється 

відповідно до курсу долара), а також дату найближчого засідання Відбіркової Комісії та останнього дня 

подачі заявок на нього. 

5. Якщо під час реєстрації у вас виникатимуть технічні запитання (збій або помилка, не вдається 

завантажити файл тощо) - просимо писати на електронну скриньку support@ednannia.ua. Якщо ж 

складнощі з’являються під час здійснення самооцінки або заповнення заявки, необхідно звертатись до 

грантових менеджерів ІСАР. Єднання через портал (у робочому кабінеті організації у розділі “Мої 

повідомлення” іконка у вигляді конверта на панелі задач). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ http://ednannia.ua/reestratsiya 

ПЛАТФОРМА МАРКЕТПЛЕЙС http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs. 

 

Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 

Постійно 
діючий  
Розгляд 

пропозицій 
щомісяця. 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 



Посольство Японії в Україні 
 

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається 
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-
досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з 
метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих 
організацій. 

 

Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні 
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми 
видами співробітництва, що впливатимуть на добробут суспільства.  
 

СФЕРА ПРОЕКТІВ: 
Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за 
програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких 
сферах:  
- медична допомога 
- освіта 
- спорт 
- допомога 
- надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 
- суспільний добробут 
- навколишнє середовище. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням  
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html  

 

Обсяг 
фінансування 10 000 євро  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

ПРООН 
 

У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське 

суспільство задля розвитку демократії та прав людини в 

Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Данії щороку підтримуватиме 

проекти та ініціативи організацій громадянського 

суспільства за результатами запрошень до подання 

проектних пропозицій. 

 

Пріорітетні пропозиції:  

 Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між 

організаціями громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на 

підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі 

формування та використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, 

механізмів місцевої демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку 

інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ 

на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні; 

 Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для 

діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків; 

 Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в 

існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями 

громадянського суспільства та органами влади. 

 

З додатковими питаннями, звертатись до п. Олени Урсу електронною поштою olena.ursu@undp.org 

або +38-044-253-59-65.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 

ПРО ПРОЕКТ 

http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication 

 

Обсяг 
фінансування 

До 30 000 

доларів  

Дедлайн 
постійно (до 

31.03.2022) 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

mailto:olena.ursu@undp.org
http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/bundp170mm-147x300.gif


 

USAID 
 

Конкурс заявок в рамках 
програми «Відкриті двері» для 
підтримки короткострокових 

ініціатив організацій громадянського суспільства. Цей конкурс 
проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності 
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт. 
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у 
громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому 
рівнях. 
 

Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними): 
- реагування на непередбачувані виклики під час розробки політик; 
- міжрегіональні обміни; 
- організація заходів та участь у заходах; 
- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у заходах; 
- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією; 
- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li 

 
Обсяг 

фінансування 
до 20 000 
доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Українська 

Заявники Бізнес 

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 
 
Європейський фонд підтримки 
демократії (The European 

Endowment for Democracy, EED) надає підтримку організаціям, 
неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких 
спрямована на розвиток і зміцнення демократичного громадянського 
суспільства. Тривалість проектів та суми грантів визначаються 
індивідуально. Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких 
– розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у 
країнах, охоплених Європейською політикою сусідства. На гранти EED 
можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні 
лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в 
Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support 

 

Обсяг 
фінансування 

від 10 000 
до 150 000 

євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Фіз. особа, 
Громадська 
організація, 

ЗМІ 

 

РАДА ЄВРОПИ 
 

Відкрито конкурс на подачу заявок від 
неурядових організацій на отримання грантів 
від Європейської молодіжної фундації. 
 

Спільна рада з питань молоді Ради Європи 
прийняла рішення про те, що особлива увага при 

розгляді питань щодо виділення грантів буде приділена пілотним 
проектам українських громадських організацій або європейськими 
громадськими організаціями, які мають бажання співпрацювати з 
українськими громадськими організаціями у зазначених сферах. 
 

Запропоновані пілотні проекти: 
 повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні 

зміни, які залучають молодь на місцевому рівні; 
 діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні;  
 повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто 

міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply 

 

Обсяг 
фінансування 10 000 євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply


 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

 

Посольство США запрошує українські 

неприбуткові та неурядові організації 

взяти участь у конкурсі проектів 

Фонду сприяння демократії. 
 

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та 

побудові громадянського суспільства в Україні. Заявки мають відповідати 

одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду: 

 Розвиток громадянського суспільства 

 Верховенство права та реформа в галузі права 

 Прозорість органів влади 

 Громадська підтримка освітніх ініціатив 

 Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві 

 Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю та жінок 

 Громадянська освіта 

 Розвиток виборчої системи 

 Протидія торгівлі людьми 

 

Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і 

зареєструватися в системі Sam.gov. 

 

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно заповнити та надішлати електронну заявку. Також до заявки 

необхідно додати копії реєстраційних документів організації, резюме основних виконавців проекту (з 

контактною інформацією та телефонами), форму SF424. Надсилайте пакет документів на адресу: 

KyivDemGrants@state.gov. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланнями: 
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-ukr2012.pdf та 

АНГЛІЙСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-eng2012.pdf 

ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf та 

АНГЛІЙСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf 

ДОСТУПНІ ВИТРАТИ ПО ГРАНТУ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf 

СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду 

NCAGE http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf 

 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 5 000 до 

24 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі 
Українська, 

Англійська 

Заявники ГО 

 

 
Використані джерела: 

Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні 

Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів 

Офіційні сайти програм/проектів міжнародної технічної допомоги 

Ресурсний центр ГУРТ 

 

 
 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
mailto:KyivDemGrants@state.gov
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-ukr2012.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf
http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf

