
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 
 

 
 

Європейський Союз 

COSME 
 

Європейська Комісія оголошує грантовий 

конкурс в рамках Програми ЄС COSME «Місії 

соціальної економіки». 
 

Загальна мета цього конкурсу полягає у підтримці 

мережі регіональних та місцевих органів влади ЄС та країн-учасниць 

програми COSME з подібними пріоритетами та експертами в цій галузі. 
 

Діяльність в рамках цього конкурсу буде здійснюватися за такими 

пріоритетами / темами соціальної економіки:  

 Соціально відповідальні державні закупівлі; 

 Структура освіти для соціальної економіки; 

 Усунення регіонального / місцевого безробіття за допомогою 

моделі соціальної економіки; 

 Кластери соціальної економіки. 
 

 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economy-missions 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 50 000 

євро  
Дедлайн 26.09.2019 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Заявки 
приймаються від 

консорціумів, 
що повинні 
складатися 

мінімум з трьох 
різних 

юридичних осіб, 
які знаходяться 

у принаймні 
трьох країнах 

ЄС або країнах-
учасницях 
програми 

COSME (в тому 
числі з України) 

 

USAID 
 

 

Організація Global Communities 

запрошує подати заявку на конкурс 

проектів «РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ В ОБ’ЄДНАНИХ 

ГРОМАДАХ» RFA-CE2019-09-06 в рамках Програми USAID DOBRE 

відповідно до специфікації. 

 

Мета програми – підвищити якість роботи молодіжних центрів в 

об’єднаних громадах відповідно до потреб місцевої молоді, навчити 

команди молодіжних центрів розробляти послуги, які відповідають запиту 

цільових груп, створюючи простір для розвитку, самореалізації, залучення 

до прийняття рішень, захисту прав, обміну досвідом та розвитку компетенцій, необхідних молодим 

людям, щоб стати успішними у сучасному світі. 

 

Усі запитання або запити про надання інформації слід надсилати до 23:59 год., 22 вересня 2019 року на 

ім'я Анни Товстухи електронною поштою на адресу atovstukha@globalcommunities.org з копією на 

Олену Ємельяненко на адресу oyemelyanenko@globalcommunities.org 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням 
https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/ 

 

 
Обсяг 

фінансування 

До 36 000 

доларів  

Дедлайн 30.09.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 

неприбуткові 
організації, 
навчальні 

заклади, ГО чи 
асоціації  

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2019-4-01-social-economy-missions
mailto:oyemelyanenko@globalcommunities.org
https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


Програма розвитку ООН 

Міжнародний фонд «Відродження»  
 

Конкурс проектів з подолання порушень прав 

людини. 
 

Мета конкурсу: підтримка діяльності організацій 

громадянського суспільства з моніторингу та 

документування масових порушень прав людини та інших міжнародних 

злочинів.  
 

 Забезпечення неупередженого інформування національних та 

міжнародних інституцій щодо фактів масових порушень прав 

людини та міжнародного гуманітарного права, вчинених в умовах 

збройного конфлікту на території України та на непідконтрольних уряду України територіях; 

 Сприяння розслідуванню масових порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права 

на національному та міжнародному рівнях; 

 Захисту та відновлення порушених прав, забезпечення невідворотності покарання за воєнні 

злочини, злочини проти людяності. 

 

ОГОЛОШЕННЯ ТА АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/DHRP/Application%20form_UNDP+iRF_EN_2019.docx.pdf 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 700 000 

грн  

Дедлайн 30.09.2019 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

неприбуткові 
організації, 

зокрема 
благодійні 

організації, ГО  

Міжнародний фонд «Відродження»  
 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-na-provedennya-komunikaczijnoyi-kampaniyi-z-

dostupu-do-paliatyvnoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2hv9SpW3GyZo-
ie2jaECuIyRPprME57byseF1GXICYp4U47uFCmAA-I4A 

 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс грантів для 

громадських організацій на проведення комунікаційної кампанії про 

доступ до паліативної допомоги. 
 

Мета конкурсу: підтримка ініціатив громадських організацій щодо 

проведення інформаційно-адвокаційної кампанії про право на паліативну 

допомогу і доступ до неї. 
 

Основні повідомлення кампанії мають бути сфокусовані на мотивації 

гідно ставитися до важко хворих пацієнтів, зберігати їхню гідність і 

забезпечувати права, на поясненні мети, завдання і суті паліативної 

допомоги, а також на інформуванні та адвокатуванні права на паліативну 

допомогу, поясненні її місця в гарантованому державою пакеті послуг 

надання медичної допомоги та сервісах, що мають бути або вже є 

доступними для пацієнтів. 
 

Контакти для запитань: Ксенія Шаповал, shapoval@irf.ua, 

                                             Ярослава Шуляк, shuliak@irf.ua. 

                                             Тел. (044) 461 9709 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 200 000 

грн 
Дедлайн 30.09.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 

ГО, благодійні 

фонди, 
ініціативні 

групи, 
пацієнтські 

спільноти, які 
працюють у 

сфері 
паліативної 

допомоги в 
Україні та 

мають 
юридичну 
реєстрацію  

https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/DHRP/Application%20form_UNDP+iRF_EN_2019.docx.pdf
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-na-provedennya-komunikaczijnoyi-kampaniyi-z-dostupu-do-paliatyvnoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2hv9SpW3GyZo-ie2jaECuIyRPprME57byseF1GXICYp4U47uFCmAA-I4A
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-na-provedennya-komunikaczijnoyi-kampaniyi-z-dostupu-do-paliatyvnoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2hv9SpW3GyZo-ie2jaECuIyRPprME57byseF1GXICYp4U47uFCmAA-I4A
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-na-provedennya-komunikaczijnoyi-kampaniyi-z-dostupu-do-paliatyvnoyi-dopomogy/?fbclid=IwAR2hv9SpW3GyZo-ie2jaECuIyRPprME57byseF1GXICYp4U47uFCmAA-I4A
mailto:shapoval@irf.ua
mailto:shuliak@irf.ua


 

Міністерством закордонних справ Нідерландів  

 
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-

netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-
hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA 

 
 

 

Програма Матра (трансформації суспільства) спрямована на 

підтримку перехідних процесів. 

 

Пріоритетні напрями: 

 Підвищення позиції організацій громадянського суспільства в 

Україні; 

 Посилення верховенства права з акцентом на боротьбі з 

корупцією; 

 Надання підтримки для імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною; 

 Підтримка уряду для вдосконалення ключових реформ; 

 Розробка програм громадянської освіти та участі молоді.  

 

ПРО ПРОГРАМУ https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-

programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA 

ЗАЯВКА https://drive.google.com/file/d/12bT2qbU_1zgaaQpz0bkTUJEfWKyOx52X/view 

 
Обсяг 

фінансування 
Не вказано  

Дедлайн 01.10.2019 

Мова подачі Англійська 

Заявники ОГС 

Міжнародний фонд «Відродження»  
 

 

Програми «Права людини і 

правосуддя» та «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження» 

оголошують конкурс: «Безпечна та правоспроможна громада».  
 

Мета конкурсу: Посилити спроможність місцевих громад вирішувати 

проблеми пов’язані з безпекою та доступом до правосуддя, планувати 

свою діяльність у цих сферах, розвивати правове та безпечне середовище 

на основі діалогу різних зацікавлених сторін, з урахуванням потреб 

вразливих категорій населення. 
 

Пріоритети конкурсу: 

 впровадження системного підходу до розвитку громад через моніторинг місцевих проблем та 

потреб, вироблення відповідних пріоритетів розвитку, експертного супроводу таких процесів з 

боку організацій громадянського суспільства; 

 стаціонарне, виїзне та дистанційне надання правової інформації, роз’яснень, правових 

консультацій спільно з різними партнерами в громаді; 

 підтримка системної співпраці з органами місцевого самоврядування щодо створення у громадах 

моделей/програм розвитку безпечного середовища та правоспроможності громадян; 

 проведення активної право просвітницької діяльності, спрямованої зокрема на посилення 

правопорядку та місцевої безпеки; 

 включення вразливих категорій населення до спільного діалогу щодо безпеки та 

правоспроможності в громаді.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням 
https://www.irf.ua/contest/konkurs-bezpechna-ta-pravospromozhna-gromada/ 

 

 
Обсяг 

фінансування 

До 450 000 

дол.  

Дедлайн 01.10.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 

неприбуткові 
організації, 

зокрема 
благодійні 

організації, 
громадські  

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://drive.google.com/file/d/12bT2qbU_1zgaaQpz0bkTUJEfWKyOx52X/view
https://www.irf.ua/contest/konkurs-bezpechna-ta-pravospromozhna-gromada/


Федеральне міністерство 

закордонних справ Німеччини  
 

 

Програма Федерального міністерства 

закордонних справ Німеччини 

«Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах 

Східного партнерства та в Росії» 
 

Програма уможливлює організаціям громадянського суспільства та 

задіяним у них громадянам усвідомлення своєї ролі головних діячів і 

важливих партнерів державної діяльності та суб’єктів надання підтримки 

трансформаційним процесам у регіоні. 
 

Федеральний уряд надає сприяння заходам, які через співпрацю громадянського суспільства Німеччини 

з громадянськими суспільствами в країнах Східного партнерства та в Росії всеосяжно підтримують 

необхідні перетворення і внутрішні інтеграційні процеси. Це охоплює весь спектр культурних і освітніх 

проектів (зокрема, ЗМІ, науку, освіту, в тому числі професійну, культуру, мову та роботу з молоддю). 
 

Окрім того, проекти повинні досягати якомога більшої кількості діячів громадянського суспільства 

(зокрема, через мультиплікаторів) та переслідувати одну з таких подальших цілей: 

 «Зміцнення плюралізму" – створення і розбудова розмаїття інформації, думок та ЗМІ; 

 «Сприяння ціннісним дискурсам» зміцнення цінностей через діалог; 

 «Показ перспектив майбутнього» - заходи академічної, професійної і суспільно-політичної 

освіти;  

 «Сприяння діалогу та порозумінню» відновлення втраченої довіри на тлі територіальних 

конфліктів 

 

Для уточнюючих запитань звертатися на електронну пошту: 601-oepr@diplo.de або зв’язуватися за 

телефоном: (030 / 18 17 2148; –7966; –7967)  

Роз’яснення щодо програми 
https://kiew.diplo.de/blob/2153108/693bdc01f7ec135e0bc5a8b574b3145c/oepr-erklaerung-data.pdf 

Подати заявку  https://oepr.diplo.de/zuwoep/showLogin.html 

 Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 11.10.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники ОГС 

Міжнародний фонд «Відродження»  
 

 

Міжнародний фонд «Відродження» 

оголошує конкурс ідей для партнерства 

у краудфандинговій ініціативі «Культура. Спільнота».  

 

Завдяки підтримці, громадські організації, які реалізують проекти у сфері 

культури та залучають кошти спільноти отримають додаткові можливості 

для реалізації своїх ідей. Підтримка проектів відбуватиметься таким 

принципом.  

 

Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити кошти від громадян на свій проект на 

«Спільнокошті» (партнерській платформі нашої програми) або іншому краудфандінговому веб-сайті.  

 

Контакти: Любов Михайлова, mykhaylova@irf.ua, 

                    Станіслав Лячинський, liachinskiy@irf.ua (Програма «Соціальний капітал»)  

 

 
Обсяг 

фінансування 

До 150 000 

грн  

Дедлайн 15.10.2019 

Мова подачі Українська 

https://kiew.diplo.de/blob/2153108/693bdc01f7ec135e0bc5a8b574b3145c/oepr-erklaerung-data.pdf
https://oepr.diplo.de/zuwoep/showLogin.html
mailto:mykhaylova@irf.ua


Європейський Союз 

Проект WikiInvestigation  
 

https://www.wikiinvestigation.org/  
 

Проект WikiInvestigation, який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку 

(IDF) за фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує другу 

хвилю грантів на проведення антикорупційних розслідувань. 

 

Вимоги до розслідування, автор якого претендуватиме на найвищий 

розмір гранту:  

 всеукраїнський масштаб; 

 системна корупція або корупційний злочин із сумою збитку, що 

перевищує 1 000 000 грн; 

 юридична кваліфікація відповідно до корупційних статей ККУ; 

 докази й доведення (документи, фотографії, посилання на відкриті ресурси (реєстри, бази даних, 

веб-сайти, соціальні мережі тощо); 

 проведення розслідування через платформу та за участі громадськості із зазначенням усіх, хто 

брав участь у розслідуванні; 

 заява про злочин або повідомлення про правопорушення пов’язане з корупцією за результатами 

розслідування. 
 

Заявка на отримання гранту від WikiInvestigation 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDNXkxLjE1g5R3VgCf_hvzJyZQ1r9TycDbS7MH9jRmdxi5g/viewform 

 

 

Обсяг 
фінансування 500 євро  

Дедлайн 25.10.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 
Журналісти, 

ЗМІ 

 

Європейський Союз 

COSME 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-

sustainable-tourism-development 
 

 

Грантовий конкурс: сприяння сталому 

розвитку туризму і розширенню 

можливостей МСП в сфері туризму за 

допомогою транснаціонального співробітництва і передачі знань. 

 

Мета конкурсу - розробка та впровадження транснаціональних і 

міжсекторальних схем підтримки для створення потенціалу для стійкого зростання МСП в секторі 

туризму.  

 

Подаватись на грантовий конкурс можуть консорціуми, які складаються не менше як з 5, і не більше як 

з 10 учасників, що представляють не менше як 5 країн-учасників Програми ЄС COSME. 

 

Умови грантового конкурсу: http://bit.ly/COS-TOURCOOP-CFP 

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

http://bit.ly/TourCoop 

Посібник Мінекономрозвитку щодо процедур подання грантових заявок в рамках Програми ЄС COSME 

(станом на 2018 рік): http://bit.ly/2JIjLeC . 

Додаткові запитання щодо грантового конкурсу, запит на участь у інформаційних вебінарах, запит на 

отримання новин міжнародних проектів можна надіслати через коротку форму зворотнього зв’язку: 

http://bit.ly/ContactFormTourCOOP  

 

 
Обсяг 

фінансування 

До 1 000 000 

євро  

Дедлайн 24.10.2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJDNXkxLjE1g5R3VgCf_hvzJyZQ1r9TycDbS7MH9jRmdxi5g/viewform
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://bit.ly/COS-TOURCOOP-CFP
https://bit.ly/TourCoop
https://bit.ly/2JIjLeC
https://bit.ly/ContactFormTourCOOP


 

Фонд “Я майбутнє України” 
 

Конкурс проектів для розвитку талантів 

сільських дітей. 
 

Протягом осені приймаються на розгляд 

проекти позашкільного розвитку сільських 

дітей за трьома напрямами: 

 мистецтво 

 спорт 

 наука 

Проект має дати доступ до занять усім дітям села, незалежно від їх матеріального статку, 

національності, статі та релігії. Проект має реалізовуватись у громаді конкретного села. 

 

Ваші необхідно надсилати на пошту – marta.lev.ua@gmail.com. 

У підсумку буде обрано два проекти, які фонд у подальшому повністю профінансує та забезпечить усім 

необхідним. 

У проекті мають бути ретельно розписані усі деталі його реалізації (хто проводитиме заняття, де вони 

проходитимуть, яке потрібне обладнання і тд). У проекті має бути представлений повний бюджет 

впровадження і щомісячної підтримки занять. 

 

Обсяг 
фінансування 

До 500 євро  

Дедлайн 30.10.2019 

Мова подачі Українська 

 

Європейський Союз 

COSME 
 

Грантовий конкурс COSME: Програма 

інтернаціоналізації кластерів МСП  
 

Основні цілі програми є наступними:  

 Активізація транскордонної та 

міжсекторальної кооперації 

кластерних та підприємницьких мереж; 

 Сприяння створенню Європейських стратегічних міжкластерних партнерств, які очолюватимуть 

процес міжнародної кооперації кластерів у сферах стратегічних інтересів; 

 Зміцнення підтримки МСП з точки зору глобальної конкурентоспроможності.  
 

Консорціуми повинні: складатися щонайменше з 3 різних юридичних осіб; бути створені як мінімум у 

трьох різних країнах, що беруть участь у програмі COSME відповідно до статті 6 Регламенту COSME, 

серед яких, як мінімум, два учасника повинні бути з двох різних країнчленів ЄС.  
 

Загальна інформація про грантовий конкурс та форма для участі: 
1) http://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St1 

2) http://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St2A 

3) http://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St2B 

Умови грантового конкурсу: 
http://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01 

Перелік міжнародних організацій, які шукають партнерів для подачі грантової заявки: 
1) http://bit.ly/CLUSINT-Strand1 

2) http://bit.ly/CLUSINT-Strand2A 

3) http://bit.ly/CLUSINT-Strand2B 

 

Обсяг 
фінансування 

До 200 000 

євро  

Дедлайн 30.10.2019 

mailto:marta.lev.ua@gmail.com
https://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St1
https://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St2A
https://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01-St2B
https://bit.ly/COS-CLUSINT-2019-3-01
https://bit.ly/CLUSINT-Strand1
https://bit.ly/CLUSINT-Strand2A
https://bit.ly/CLUSINT-Strand2B


 

Посольства Нідерландів в Україні 

Фонд прав людини 
 

Фонд прав людини Посольства 
Нідерландів оголошує конкурс 
грантів.  

Пріоритетні напрями 

 Сприяння свободі засобів масової інформації та свободі Інтернету; 

 Підтримка роботи правозахисників; 

 Боротьба з дискримінацією та насильством стосовно жінок та 
меншин, особливо - ЛГБТІ та ромів; 

 Сприяння свободі віросповідання та віри; 

 Бізнес та права людини.  
 

Критерії придатності 

 Кандидати повинні відповідати наступним критеріям: 

 Бути зареєстрованим відповідно до законодавства України; 

 Мати адекватний досвід, перевірений потенціал управління та досвід у вибраних пріоритетних 
сферах; 

 Бути в експлуатації принаймні один рік. 
 
Концептуальні записки слід надсилати на електронну адресу: kie-matra@minbuza.nl  
 
Форма заявки: https://drive.google.com/file/d/1lnW865ja_lGbjTEUpA-b6qdjny1asZ9p/view 
 

 

Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 01.11.2019 

Мова подачі англійська 

 

Програма «Креативна Європа» 

 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues?fbclid=IwAR21PtXlGyw

agIeF6uu-6SaBbiuxyJ_Wyhj8Rz3vhocnUxrJrTcLWiBMx6g 
 

«Music Moves Europe» проводить конкурс 
«Співпраця малих концертних залів». 
MME є рамковою підпрограмою Європейської 

комісії на підтримку музичного сектору. 
 
Загальна мета конкурсу – збільшити здатність концертних залів 
залишатися конкурентоспроможними у мінливих ринкових та 
регуляторних умовах.  
 
На програму можуть подаватися консорціум організацій із щонайменше двох країн «Креативної 
Європи», які беруть участь у підпрограмі «Культура», що працюють у концертному залі місткістю до 
400 людей та є окремими організаціями, які працюють в малих концертних залах і знаходяться у різних 
країнах, АБО є приватними або публічними юридичними особами, де принаймні одна з організацій 
працює у концертному залі місткістю до 400 людей і вони не обов’язково знаходяться у різних країнах. 
 
Який розмір підтримки можна отримати? 

 До 70 тис. євро для проектів, які складаються з мінімум 4 партнерів та зареєстровані у мінімум 3-х 
різних країнах-учасницях підпрограми «Культура» 

 До 50 тис. євро для проектів, які складаються з мінімум 3 партнерів та зареєстровані у мінімум 2-х 
різних країнах-учасницях підпрограми «Культура»; 

 До 30 тис. євро для проектів, які складаються з мінімум 2 партнерів; 

 До 30 тис. євро для проектів, незалежно від кількості партнерів, які зареєстровані у одній країні. 
 
Заявка має бути подана онлайн через наступну сторінку конкурсу одразу від імені усіх організацій або 
консорціуму. 
Організації із країн, що входять у підпрограму «Культура» програми «Креативна Європа» на момент 
подання заявки (див.повний перелік). 

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 70 000 

євро  

Дедлайн 15.11.2019 

Мова подачі 
Українська, 

англійська 

mailto:kie-matra@minbuza.nl
https://drive.google.com/file/d/1lnW865ja_lGbjTEUpA-b6qdjny1asZ9p/view
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues?fbclid=IwAR21PtXlGywagIeF6uu-6SaBbiuxyJ_Wyhj8Rz3vhocnUxrJrTcLWiBMx6g
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues?fbclid=IwAR21PtXlGywagIeF6uu-6SaBbiuxyJ_Wyhj8Rz3vhocnUxrJrTcLWiBMx6g
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en


 

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 

 

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 

mailto:APS001@CEPUkraine.org
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/#.WxAELUiFPIU


 

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


 
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” 

 

 
 


