
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 
 

 

Програма «Креативна Європа» 
 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1 
 

Оголошено конкурс «Проекти міжнародної 
співпраці» програми «Креативна Європа»  
 

Конкурс підтримує проведення 
транснаціональних проектів співпраці у секторі культурних та креативних 
індустрій протягом максимум чотирьох років. 
 

МАЛОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ 
 Щонайдовше 48 місяців; 
 Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн «Креативної Європи»; 
 Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених на проект;  
 До 200 000 євро на проект.  

 

ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ 
 Щонайдовше 48 місяців; 
 Принаймні 6 партнерів з 6 країн «Креативної Європи»; 
 Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених на проект; 
 До 2 млн. євро на проект. 

 

У конкурсі можуть брати участь представники організацій, які працюють у секторі культури та 
креативних індустрій, а саме: танець, театр, література, перформативне мистецтво, музика, візуальні 
мистецтва, спадщина, архітектура, дизайн, цирк, фестивалі, ремесло, мода та інші. 

 

Обсяг 
фінансування 

До 200 000 

євро  

Дедлайн 27.11.2019 

Мова подачі 
Українська, 

англійська 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1


Європейська асоціація охорони навколишнього середовища 

(EOCA)  
 

Європейська асоціація охорони 

навколишнього середовища (EOCA) запрошує 

подавати пропозиції проектів очищення 

природних об'єктів (узбереж, річок, озер, лісів, 

схилів тощо) від пластику та їх збереження. 
 

Проекти повинні: 

 захищати види або екологічні ніші під загрозою;  

 мати відношення до любителів природи і активного відпочинку, ентузіастів;  

 передбачати практичну роботу зі збереження прирдних об'єктів.  
 

Проект повинен охоплювати два основні напрямки: 

 Захист, розширення або відновлення ключових видів, місць їх проживання або ширших 

екосистем «диких» (неміських, максимально природних) районів.  

 Врахування інтересів та покращення досвіду любителів природи. 

 

Проект повинен мати три чітко визначені та вимірювані результати. 

Мають передбачатися: 

 Заходи збереження природи, що стосуються конкретних проблем та їх першопричин. 

 Залучення/участь місцевого населення.  

 Просвітницька робота та комунікація. 

 Вимірюваність та чіткі часові межі.  

 Сталі наслідки.  
 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА https://www.outdoorconservation.eu/project-application.cfm 

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ФІНАНСУВАННЯ ВІД EOCA https://www.outdoorconservation.eu/project-

info.cfm?pageid=20 

 

Обсяг 
фінансування 

До 30 000 

євро  

Дедлайн 30.11.2019 

Мова подачі Англійська 

 

Посольства Норвегії в Україні 

ГО «Екоклуб»  
 

ГО «Екоклуб» за підтримки Посольства 

Норвегії в Україні шукає активні громади 

для участі у проекті «Просування сталих 

енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)».  
 

У рамках проекту: 
 допомога ОТГ та муніципалітетам підвищити знання зеленої 

енергетики; 

 налагодження співпраці між місцевою владою, бізнесом та 

активістами для сталого енергетичного розвитку громади; 

 фінансова підтримка проектів, які призведуть до зменшення 

споживання енергії та викидів парникових газів.  
 

Для подачі заявки Заявник має сформувати команду (мінімум 3-оє осіб), 

до якої мають увійти: місцева влада, представники(-ці) бізнесу (юридична 

особа) та громадськості (не обов’язково юридична особа). 

Контактна особа: 

Дмитро Сакалюк +38 067 363 41 10 competition@ecoclubrivne.org 
 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ https://www.democracyendowment.eu/ru/apply-for-support-rs.html 

ДЕТАЛІ ТА ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ https://ecoclubrivne.org/cases/ 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 200 000 

грн  
Дедлайн 01.12.2019 

Заявники 

ОТГ та 
муніципалітети; 
неприбуткові ГО 

(зі статусом 

юридичної особи 
на території 

громади. від якої 
подається заявка); 

комерційні 
організації та 

ФО), що ведуть 
комерційну 

діяльність на 
території громади 

https://www.outdoorconservation.eu/project-application.cfm
https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
mailto:competition@ecoclubrivne.org
https://www.democracyendowment.eu/ru/apply-for-support-rs.html
https://ecoclubrivne.org/cases/


 

MLS group 
 

Проект передбачає вивчення громадської 

думки та розробку інструменту для 

систематичного моніторингу різних 

аспектів життя громади. 
 

Отриману інформацію громади зможуть використовувати для 

коригування місцевих програм, плану дій та іншої документації. 

Посилатись на дані досліджень можна при підготовці звітів, а також 

використовувати дані для промоційних матеріалів. 

 

Мета проекту: впровадити сталі практики партисипативного управління в громадах. 

Тривалість проекту: 1 рік з поквартальним веденням моніторингу. 

Кількість хвиль моніторингового дослідження: 4. 

Вартість участі: безкоштовно (покриття лише організаційних витрат). 

 
Заповнити онлайн-анкету 
https://docs.google.com/forms/d/1whmnMNnQSXTxrA934w6apOqqIc21Y2zQ8DwBp85N8xY/viewform?edit
_requested=true 
ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ 
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/474/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf 

 

Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 11.12.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники ОТГ  

 

Європейський Союз 

COSME 
 

Оголошено грантовий конкурс в рамках 

Програми ЄС COSME «Акселерація та 

масштабування інноваційних рішень у 

індустрії моди на засадах сталості та 

циркулярності». 
 

Бюджет конкурсу - 3,500,000 євро на 4 проекти. 
 

Загальна мета грантового конкурсу - підвищення конкурентоспроможності та покращення екологічних 

показників європейської індустрії моди шляхом нарощування потенціалу та підтримки малого бізнесу 

(МСП, дизайнерів та стартапів) у секторі, щоб вони стали більш ресурсозберігаючими та змогли 

перетворити свою бізнес-модель на більш циркулярну. 
 

Виграш грантового конкурсу дозволить отримати фінансування для підтримки українських МСП та 

стартапів у секторі моди, щоб допомогти їм стати більш ресурсозберігаючими та перетворити свою 

бізнес-модель на циркулярну. 
 

Хто може брати участь: 

Консорціум повинен складатись не менше як з чотирьох юридичних осіб, що представляють не менше 

як три різні країни-члени ЄС та / або країни-учасниці Програми COSME. Принаймні один член 

консорціуму повинен бути організацією, яка працює у більш ніж двох державах-членах ЄС. 
 

Загальна інформація про грантовий конкурс та форма для участі: http://bit.ly/COS-CIRCFASH-3-02 

Умови грантового конкурсу: http://bit.ly/COS-CIRCFASH-2019-3-02-pdf 

Перелік міжнародних організацій, які шукають партнерів для подачі грантової заявки: 

http://bit.ly/COS-CIRCFASH-2019-3-02-partners-list  

 

Обсяг 
фінансування 

До 875 000 

євро  

Дедлайн 17.12.2019 

https://docs.google.com/forms/d/1whmnMNnQSXTxrA934w6apOqqIc21Y2zQ8DwBp85N8xY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1whmnMNnQSXTxrA934w6apOqqIc21Y2zQ8DwBp85N8xY/viewform?edit_requested=true
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/474/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/474/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://bit.ly/COS-CIRCFASH-3-02
https://bit.ly/COS-CIRCFASH-2019-3-02-pdf
https://bit.ly/COS-CIRCFASH-2019-3-02-partners-list%C2%A0


 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

Посольство США запрошує 

незалежні засоби масової 

інформаціїї (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати 

заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.  
 

Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну. 

Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом 

преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 
 

Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським 

журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, 

пов’язаними з медіа. 
 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на: 

 Підвищення якості журналістської освіти 

 Покращення професійних стандартів серед журналістів 

 Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

 Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями 
 

Умови отримання фінансування: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/#collapse2 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА:  

УКРАЇНСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-ua2013_001.pdf 

АНГЛІЙСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-en2013_001.pdf 
 

ФОРМА SF424: 

УКРАЇНСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf 

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

Допустимі витрати по гранту: https://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf 

 

 Обсяг 
фінансування 

До 24 000 

дол.  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі 
Англійська, 

українська 

Заявники ЗМІ 

 
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 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/#collapse2
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-ua2013_001.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-en2013_001.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support


 

USAID 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y

?fbclid=IwAR3AgdLuRYbId 

InghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530  
 

Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл 

Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження 

заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх 

підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових галузях та 

галузях, що розвиваються.  
 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка 

реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції 

грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх 

підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме: 

низький рівень інвестування; невеликі обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках); 

обмежені ринки та клієнтська база. Подолання таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе збільшити 

та розширити усі перелічені вище фактори, а також збільшити кількість постійних робочих місць.  
 

Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в 

галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого зростання, досягнення успіху на 

експортних ринках, створення інвестицій та збільшення зайнятості. КЕУ особливо зорієнтована на 

роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма відкрита для грантових заявок від 

інших галузей економіки. Всі запитання щодо цього річного програмного запиту, будь ласка, 

надсилайте на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org 

Програма КЕУ допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного 

листування.  

 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 250 000 
до 40 000 000 

гривень  

Дедлайн 29.02.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники МСБ 

 

Сполучені Штати Америки 

USAID 
 

Проект USAID «Трансформація 

фінансового сектору» (USAID FST) 

запрошує зацікавлені організації взяти участь у конкурсі на здобуття 

грантової підтримки в рамках Щорічного оголошення про реалізацію 

програми. 
 

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, подані у відповідь на це 

Оголошення від таких видів організацій: офіційно зареєстрованих 

місцевих громадських організацій, асоціацій та суб’єктів господарювання 

приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових організацій.  
 

Грантова підтримка надаватиметься проектам, спрямованим на: 

 сприяння більшому доступу споживачів та підприємств до фінансування; 

 покращення фінансового захисту та обізнаності споживачів фінансових послуг; 

 сприяння формуванню довіри до фінансових установ; 

 сприяння розробці та просуванню законодавчих реформ у фінансовому секторі, розкриттю 

фінансової інформації та фінансової прозорості; 

 підвищення рівня фінансової інклюзивності, допомагаючи постачальникам фінансових послуг у 

визначенні нових сегментів ринку, пропонуючи нові спеціалізовані продукти та впроваджуючи 

інновації.  
 

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі заявок просимо 

звертатися до GrantsFTS@dai.com. 

 

ОГОЛОШЕННЯ, ОПИС ПРОГРАМИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ 

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2019/09/APS_FST_001-Ukrainian.pdf 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 10 000 

до 100 000 

доларів 

Дедлайн 31.03.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники 

ГО, асоціації та 
суб’єкти 

господарювання 
приватного 

сектору 

mailto:APS001@CEPUkraine.org
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
mailto:GrantsFTS@dai.com
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2019/09/APS_FST_001-Ukrainian.pdf
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


 

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 

 

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 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html


 

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 

 

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 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
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


 

Глобальний Фонд для жінок 
 

https://www.globalfundforwomen.org/ 

 

Фонд підтримує жіночі групи, 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 проектів, 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://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#.WxAELUiFPIU 

 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 500 до 

20 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

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 Не вказано  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

 

 
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 

Портал “Громадський простір” 
 

https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#.WxAELUiFPIU

