
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 
 

 

Open Data Challenge 
 

https://odc.in.ua/ 
 

Відкрито прийом заявок на Open 
Data Challenge – найбільший 
національний конкурс ІТ-проектів 
на основі відкритих даних з 

призовим фондом 2,5 млн грн, що спрямований на створення 
інноваційних проектів, які матимуть антикорупційну спрямованість 
та сприятимуть вирішенню проблем суспільства. 
 

Це дійсно виклик – створити не лише інноваційний проект, а й 
використати для цього відкриті дані (масиви інформації, що публікуються державою у відкритих, 
структурованих форматах, придатних для машинного зчитування). Професійна інкубаційна програма в 
Києві й призовий фонд 2,5 млн грн стануть достойною винагородою учасникам. Аудиторія конкурсу: не 
лише ІТ спеціалісти, а й підприємці, громадські активісти, дизайнери, студенти й усі, хто має ідеї щодо 
використання державних статистичних даних. Одна із вимог – розробка сервісів та продуктів, які 
матимуть антикорупційну спрямованість та сприятимуть вирішенню проблем суспільства. 
 

Протягом чотрьох місяців інкубації фіналісти Open Data Challenge працюватимуть над розробкою 
бізнес-планів, прототипів своїх продуктів і сервісів, а також протестують їх для групи користувачів. 
Учасникам з інших міст забезпечується проживання в Києві на період програми. 
 

Переваги інкубації: 
 Менторська підтримка 
 Державна підтримка полегшенні доступу до даних та відкритті державних даних та реєстрів. 
 PR-підтримка 
 Офісна інфраструктура в центрі Києва (1991 Civic Tech Center, БЦ «Парус») 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://odc.in.ua/ 

 

Обсяг 
фінансування 

Призовий 

фонд 2 500 

000 гривень  
Дедлайн 25.03.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 
НУО, МСБ IT 

сфери 

Європейський Союз 

Проект WikiInvestigation  
 

https://www.wikiinvestigation.org/  
 

Проект WikiInvestigation, який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку 
(IDF) за фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує 
конкурс грантів на розслідування.  
 

Проект “Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань 
шляхом залучення громадськості на місцевому рівні (WikiInvestigation), 
який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) разом із партнерами за 
фінансової підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс на 
проведення грантових громадських антикорупційних розслідувань. 
Перевага надаватиметься розслідуванням, направленим на припинення 
системної корупції або на викриття корупційного злочину із сумою збитку понад 500 000 гривень.  
 

З вимогами до проведення розслідування та публікації його на сайті з метою отримання гранту 
можна ознайомитись ТУТ  
https://docs.google.com/document/d/1PGRcjubIqw7kXs8vZlrTFmipOdQi9Plxx_WV_8J3msI/edit 
договір публічної оферти про отримання гранту за проведене розслідування корупційних 
злочинів можна прочитати ТУТ  
https://docs.google.com/document/d/1aIuU09J3FN4lIAXEWBes6ruziEOd2kuQ2FSihjcXCfg/edit  

 

Обсяг 
фінансування 

500 євро  

Дедлайн Не вказано 

Мова подачі Українська 

Заявники 
Журналіси, 

ЗМІ 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://odc.in.ua/
https://docs.google.com/document/d/1PGRcjubIqw7kXs8vZlrTFmipOdQi9Plxx_WV_8J3msI/edit
https://docs.google.com/document/d/1aIuU09J3FN4lIAXEWBes6ruziEOd2kuQ2FSihjcXCfg/edit


 

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 
 

https://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-
nove-pravosuddya-ogoloshuye-richnugrantovu-programu-2/  

 

Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 
оголошує про початок прийому концепцій реалізації грантових 
проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства у 
процесі реформування судової системи, у тому числі від організацій 
громадянського суспільства (тут і надалі – «ОГС»), які співпрацюють з 
судами та установами судової, виконавчої та законодавчої гілок влади у 
впровадженні реформи.  
 

Грантова програма покликана сприяти досягненню таких цілей:  

 Залучення ОГС до процесу зміцнення суддівської незалежності та самоврядування.  

 Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні прозорості та підзвітності судової влади 
перед суспільством і зміцненні верховенства права.  

 Участь громадянського суспільства в процесі удосконалення судового адміністрування.  

 Залучення ОГС до процесу підвищення якості правничої освіти.  

 Посилення ролі громадянського суспільства у покращенні доступу до правосуддя та захисту прав 
людини.  

Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати до 30 грантів на загальну суму близько  
18 000 000 грн.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  
ОГОЛОШЕННЯ ТА ДОДАТКИ https://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/programa-usaid-nove-
pravosuddya-ogoloshuye-richnu-grantovu-programu-2/ 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 250 000 

до 810 000 

гривень  

Дедлайн 
Постійно до 

27.03.2019 

Мова подачі Українська  

Заявники НУО 

 

EVZ 
 

https://www.stiftung-evz.de/index.php?id=2091 
 

Німецький фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ) 

оголошує прийом конкурсних заявок для участі в програмі «Ми 

поруч! Підтримка людей, що постраждали від нацизму». 
 

Програма має на меті зробити свій внесок в забезпечення людям, які 

постраждали від націонал-соціалізму, благополучного життя та гідної 

старості. 
 

Програма адресована організаціям, що бажають допомогти людям, які 

постраждали від нацизму (колишні в’язні концтаборів і гетто; колишні примусові працівники; їхні 

народжені під час війни діти; сироти воєнного часу; радянські військовополонені та інші). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ https://www.stiftung-evz.de/index.php?id=2091 

ФОНДУ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Engagement_fuer_NS-

Opfer/Wir_sind_da_/EVZ_Ausschreibung_My_porutsch_ukr_FINAL_2.pdf 

 

Обсяг 
фінансування 

До 25 000 

євро  

Дедлайн 01.04.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

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


 

Міжнародний фонд «Відродження» 

 

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

rs_idey_dlya_partner stva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/  
 

Міжнародний фонд «Відродження» 

оголошує конкурс ідей для 

партнерства у краудфандінговій 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 ви зібрали заявлену суму на 

краудфандингу, то Фонд додає таку ж, але не більше 150 тисяч гривень. 

У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України. 

Конкурс триває постійно до 15 жовтня 2019 року. 
 

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 

У разі рішення Експертної ради про подальше продовження конкурсу дати нових дедлайнів буде 

оголошено додатково. 
 

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

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

Термін підготовки та проведення кампанії – не більше 6 місяців від повідомлення від Фонду про 

партнерство. Якщо кампанія завершилася успішно – Фонд фінансує проект громадської організації у 

сумі, яка дорівнює зібраній шляхом краудфандінгу (але не більшій, ніж мета кампанії). 
 

Контакти: 

Любов Михайлова, mykhaylova@irf.ua, 

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

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ 
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/ 

 

 Обсяг 
фінансування 

до 150 000 

гривень  

Дедлайн 

01.04.2019 

01.07.2019 

02.09.2019 

15.10.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники ОТГ 

 

Британська Рада 
 

http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html  
 

Відкрито прийом заявок на заключний 

шостий конкурс Culture Bridges на 

фінансування міжнародної мобільності. 
 

Мета грантів мобільності полягає у сприянні 

професійному розвитку фахівців сектору культури та креативних 

індустрій та налагодженні партнерств між Україною та ЄС. Апліканти 

можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування, резиденції, 

програми професійного розвитку або зустрічі з партнерами у країнах ЄС 

та навпаки (тобто, на поїздки з ЄС до України). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ http://www.culturebridges.eu/international-mobility-grants 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАЯВНИКА https://drive.google.com/file/d/19kgaCLOv6H2HqRLUTOzB1MEQ2f_qo3Zi/view 

 

 

Обсяг 
фінансування 

до 150 000 

гривень  

Дедлайн 

01.04.2019 

01.07.2019 

02.09.2019 

15.10.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники ОТГ 

mailto:mykhaylova@irf.ua
mailto:mykhaylova@irf.ua


 

USAID 
 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/  
 

Проект USAID «Підтримка 
організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» 
оголошує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського 
суспільства та медіа у сфері протидії корупції.  
 

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до 
подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми 
"Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
«ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID).  
 

Це РПО зосереджуватиметься, проте не обмежуватися, на таких першочергових сферах:  

 Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції, забезпечення 
прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному рівні, а також 
прийняття та реалізація положень;  

 Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю уряду та до поширення передового 
досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності щодо 
механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та доброчесності через 
існуючі державні та недержавні канали;  

 Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції;  

 Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, запобігання корупції, ставлення та 
чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці;  

 Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подолання 
корупції.  

 Особливий інтерес в межах РПО становлять ініціативи, які пов’язані з поточною діяльністю 
установ-партнерів Проекту «ВзаємоДія!»: Секретаріату Кабінету Міністрів, Державного агентства з 
питань електронного урядування, Міністерств інфраструктури та охорони здоров’я, а також 
Сумської обласної державної адміністрації та міської ради міста Дрогобич.  

 

Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких 
результатів вищого рівня:  

 Розроблено та прийнято комплексну нормативно-правову базу щодо протидії корупції;  

 Вдосконалено систему поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з 
корупцією;  

 Підвищено залучення громадян до боротьби з корупцією;  

 Підвищено розуміння громадськістю корупції та її вартості;  

 Молодь все більше заперечує корупцію як соціальну норму.  
 

Критерії відповідності вимогам  
До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського 
суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові 
установи, а також інформаційні агентства).  
 

Концепції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв:  

 Відповідність вимогам: Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлені РПО. 

 Актуальність: Концепція повинна відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.  

 Досяжні цілі: Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція повинна 
демонструвати, як діяльність призведе до досягнення цілей проекту, і як такі цілі будуть 
вимірюватися.  

 Чіткий та логічний підхід до реалізації: Концепція повинна чітко та логічно описувати  
пропоновану діяльність, як вона буде реалізовуватися, і кого буде залучено до реалізації. Концепція 
повинна надавати часові рамки та графік реалізації.  

 Сталість: Концепція повинна описувати, як проект продовжуватиметься після завершення періоду 
фінансування за грантом Проекту «ВзаємоДія!».  

 Обґрунтованість витрат: Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.  

 Ключовий персонал: Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні 
досвід та кваліфікацію.  

 
Обсяг 

фінансування 

Від 10 000 

та 150 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно до 

17.06.2019 

Мова подачі 
Українська, 

англійська 

Заявники НУО 

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 

 
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 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support


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 

 

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 

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


 

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 

ЄБРР 
 

http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html 
 

ЄБРР пропонує гранти підприємствам для 
зростання їх бізнесу.  
 

ЄБРР допомогає підприємствам залучати 
висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх 
бізнес, і надає гранти (безповоротню фінансову допомогу) для часткової 
оплати послуг консультантів.  
 

Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх 
завершення: 26%українських малих і середніх підприємств збільшили 
дохід на 45%, 24%-збільшили продуктивність на 30%, 15%–розширили 
асортимент продукції, 13%- залучили фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне. Гранти на 
проект, що становить від 25% до 75% вартості консалтингових послуг, не перевищує 10 000 євро.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
САЙТ ЄБРР https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html 
СТОРІНКА НА ФЕЙСБУЦІ https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/ 

 

Обсяг 
фінансування 10 000 євро  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

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 

https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/ebr-300x225.jpeg


 

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

