
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 

 
 

Програма «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» 
 

https://www.stiftungevz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_

Menschenrechte/Meet_Up_/ Meet_up__Ausschreibung_2019_EN.pdf  
 

Програма «MEET UP! Німецько-українські 

зустрічі молоді» підтримує проекти, в яких 

молодь хоче втілити зміни у власному 

середовищі.  
 

Заявник на отримання гранту може бути або приватною, або юридичною 

особою.  

Отримувачем гранту можуть бути тільки юридичні особи: навчальні 

заклади, університети, організації, об'єднання з Німеччини та України.  
 

Мета програми: активізувати відносини між Німеччиною та Україною 

для стимулювання громадянської відповідальності та міжнародного 

порозуміння серед молоді країн-учасниць. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ДЖЕРЕЛО  

https://www.stiftung-

evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Meet_Up_/Meet

_up__Ausschreibung_2019_EN.pdf 

ЗАПОВНИТИ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ  
https://www.stiftung-

evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Meet_Up_/MEET_UP_Application_fo

rm_2019_en.pdf 

 

Обсяг 

фінансування 

До 50 000 

євро  
Дедлайн 02.12.2018 

Мова подачі 
Англійська, 

німецька 

Заявники 

навчальні 

заклади, 

університети, 

організації, 

об'єднання з 

Німеччини та 

України 

 

Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (AFCP) 
 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-

uk/?fbclid=IwAR3KkpThJEViwzj78b0tfo_VfETW3e6shrhNVTo7vtpk4aXL4v4ban9wh4  
 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві 

оголошує конкурс «Великий проект-2019» на 

отримання гранту від Посольського фонду США зі збереження 

культурної спадщини. Програма має на меті збереження визначних 

археологічних об’єктів, історичних будівель та пам’яток, важливих 

музейних колекцій, які є доступними для громадськості та охороняються 

законом в Україні. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за 

посиланням: 

УМОВИ КОНКУРСУ https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Notice-of-Funding-Opportunity-AFCP-2019-

Large-Project-Ukr-1.pdf 
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Application-AFCP-2019-Large-Project-

Ukr.pdf 

 Обсяг 
фінансування 

До 800 000 

доларів  

Дедлайн 05.12.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Кваліфіковані 

профільні 

установи 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/Generalkonsulat-Logo-Duesseldorf-ConGen-bunt-jpeg-300x300.png


 

Посольство США в Україні 
 

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

Посольство США в Україні оголошує відкритий 

конкурс проектів, що сприятимуть проведенню 

прозорих, вільних, рівноправних та чесних 

парламентських та президентських виборів в Україні у 2019 році.  
 

Посольство США в Україні оголошує відкритий конкурс проектів, що 

сприятимуть проведенню прозорих, вільних, рівноправних та чесних 

парламентських та президентських виборів в Україні у 2019 році. Ми 

запрошуємо українські недержавні громадські організації подавати 

проектні пропозиції до 7 грудня 2018 року для їх подальшого розгляду 

Фондом сприяння демократії.  
 

Дані проекти підвищать роль громадянського суспільства у досягненні прозорої діяльності державних 

органів влади, заохоченні громадської активності, співпраці між державним та громадским секторами 

на основі європейських стандартів в продовж проведення президенських та парламентських виборів у 

2019 році.  
 

Проекти можуть включати, але не повинні обмежуватися, наступними напрямками: 

 Проведення просвітницької кампанії для виборців, зосередженій на виборчих процедурах, 

чесному і прозорому виборчому процесі, та уникненні загроз дезінформації. 

 Організація неупереджених та незалежних від політичної діяльності заходів, спрямованих на 

мобілізацію виборців. Підвищення явки молодих виборців шляхом проведення заходів за 

принципом «рівний рівному». 

 Виявлення і заохочення окремих груп проводити освіту виборців та підвищувати явку виборців 

серед пересічних громадян, особливо внутрішньо переміщених осіб, ромів, ветеранів АТО, та 

людей похилого віку. 

 Захист виборчих прав уразливих верств населення.  
 

Посольство США в Україні через Фонд сприяння демократії має намір підтримати якісні проекти від 

українських громадських організацій з усіх регіонів України, які будуть спрямовані на досягнення 

конкретних результатів. Особливо будуть вітатися проекти з тих регіонів України, де передбачаються 

порушення виборчого процесу та дезінформування найбільш уразливих груп населення. 
 

Тривалість проекту може бути різною, залежно від обсягу запланованої діяльності, але не може 

перевищувати 12 місяців. Максимальна сума гранту: $20,000. Фінансування проектів залежить від 

наявності коштів, обсягу запланованих робіт, та можливих змін до виборчого законодавства. Проектні 

заходи мають завершитися впродовж 60 днів з дня закінчення парламентських виборів у 2019 році. 

Кінцевий термін подачі заявок: 7 грудня, 2018 року. 
 

Обрані організації будуть координувати свої проекти з іншими партнерськими організаціями уряду 

США, які займаються прозорими та чесними виборами в Україні. Представники від кожної обраної 

організації матимуть можливість приїхати до Києва для проходження брифінгу від Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES). Грантери матимуть доступ до різноманітних ресурсів, розроблених 

IFES та іншими партнерами уряду США, які реалізують проекти, покликані сприяти проведенню 

вільних та прозорих виборів в Україні. 
 

Оголошення цього конкурсі не несе зобов’язання уряду США видати гранти, а також покрити видатки 

на підготовку чи подачу проектних заявкок. Уряд США зберігає за собою право відхилити будь-яку, або 

усі проектні заявки, подані на конкурс. 
 

Умови конкурсу: 

 Громадські організації та їхні члени не можуть представляти інтереси жодної політичної партії, 

або працювати в якості виборного чи призначеного державного службовця в період реалізації 

проекту. Заявки від громадських організацій, які належать та/чи фінансуються будь-якими 

політичними партіями, не будуть розглядатися.  

 
Обсяг 

фінансування 

До 20 000 

доларів  

Дедлайн 07.12.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/Generalkonsulat-Logo-Duesseldorf-ConGen-bunt-jpeg-300x300.png


 Організації-подавачі не можуть здійснювати витрати в рамках проекту від імені чи на користь 

політичних кандидатів, партій, партійних коаліцій чи їхніх представників 

 Грантові кошти забороняється використовувати як внески до будь-якої політичної кампанії, або в 

якості оплати видатків на проведення політичної кампанії. 

 Недержавні громадські організації не мають робити заяви, або здійснювати висловлювання, які 

явно або опосередковано надавали б перевагу певному політичному кандидату, політичній партії 

чи коаліції партій. 

 Подача проектної заявки чи отримання фінансування в рамках даного тематичного конкурсу не 

дискваліфікує організації від отримання коштів з інших джерел та структур, які фінансуються 

Держдепартаментом США, а також в рамках загального конкурсу Фонду сприяння демократії, й 

інших тематичних конкурсів. 
 

ПРАВИЛА ПОДАЧІ ЗАЯВОК:  
 

Для подачі проектної заявки до Фонду сприяння демократії використовуйте загальні форми та 

рекомендації, які розміщені за посиланням: https://ua.usembassy.gov/education-culture/democracygrants/.  
 

Одразу розпочніть чи оновіть свою реєстрацію в DUNS та в системі SAM, як тільки Ви вирішили 

прийняти участь в конкурсі. Більш детальну інформацію про реєстрацію в даних системах можна 

дізнатися за посиланням https://ua.usembassy.gov/education-culture/democracy-grants/ 
 

Учасники можуть адресувати свої уточнюючі запитання телефонами (044) 521-5565 та (044) 521-5625, 

або е-мейлом на адресу KyivDemGrants@state.gov. 
 

Лише електронні проектні заявки приймаються до розгляду. Аплікаційна форма, форми SF 424 та SF 

424-B мають бути заповнені обома мовами – українською та англійською. 
 

До розгляду будуть прийматися проектні заявки надіслані українською та англійською мовами з 

поміткою «Фонд сприяння демократії – вибори 2019», які надійшли не пізніше 7 грудня 2018 року 

(18:00). Проектні заявки слід надсилати на адресу: KyivDemGrants@state.gov. 
 

Посольство США в Україні не буде розгяладати заявки, які надійшли пізніше кінцевото терміну подачі, 

або містили не повний перелік документів. 
 

Усім аплікантам наполегливо рекомендуємо перед подачею проектної заявки на конкурс 

детально ознайомитися з інформацією на сайті Грантового відділу Посольства США. 

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

 

«Креативна Європа» 
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-

projects2019_en?fbclid=IwAR0Q543sBgfOXR0rtjlotCiJeVJr1lOVTSyzCYdDNtse

zrW684hGSbtRjIE 
 

Відкрито конкурс на отримання грантів від «Креативної Європи», 

програми з найбільшим об'ємом фінансування проектів у сфері 

культурних та креативних індустрій в Європі. Надсилати заявки 

можуть проекти міжнародної співпраці двох типів:  
 

Маломасштабні проекти, які тривають щонайдовше 48 місяців, 

залучають щонайменше 3 партнерів принаймні з 3 країн. Такі ініціативи 

можуть отримати до 200 000 євро – максимум 60% від загального обсягу 

коштів, передбачених для проекту. 
 

Великомасштабні проекти тривають щонайдовше 48 місяців; партнери – принаймні з 6 країн. 

Фінансування до 2 млн євро – 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-

2019_en?fbclid=IwAR0Q543sBgfOXR0rtjlotCiJeVJr1lOVTSyzCYdDNtsezrW684hGSbtRjIE 

 

Обсяг 
фінансування 

До 2 000 000 

доларів  

Дедлайн 
11.12.2018 

Постійно діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

https://ua.usembassy.gov/education-culture/democracygrants/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/democracy-grants/
mailto:KyivDemGrants@state.gov
mailto:KyivDemGrants@state.gov
https://ua.usembassy.gov/education-culture/democracy-grants/


                                       ГО «Інтерньюз-Україна»  
 

http://internews.ua/projects/ 

 

Конкурс «Україна плюс»  
 

 для регіональних ЗМІ – це грант у сумі 4500 USD на виробництво 

7-ми регіональних мультимедійних пакетів (по 3 матеріали в пакеті).  
 

 для національних ЗМІ – це можливість отримати грант у 20 000 USD 

на виробництво 10 мультимедійних пакетів протягом двох років.  
 

Громадська організація «Інтерньюз-Україна» у партнерстві з Internews 

розпочинає міжнародний проект «Посилення незалежних медіа в Європі 

та Євразії».  
 

Ця ініціатива покликана: 

 підтримати незалежні медіа у Східній Європі, на Балканах та 

Кавказі;  

 покращити доступ громадян країн-учасниць проекту до суспільно 

важливих та достовірних новин про події на міжнародному, 

національному та регіональному рівнях;  

 сприяти просуванню цінностей етичної та чесної журналістики, об’єктивному висвітленню подій, 

незалежності редакційної політики та свободі вираження думок.  
 

Керівний комітет проекту обере 10 регіональних ЗМІ, що стануть партнерами проекту. Партнери 

можуть представляти друковані видання, радіо, телебачення чи онлайн-медіа. Незалежно від типу 

засобу масової інформації, місцевий партнер обов’язково повинен мати веб-сайт та можливість 

публікувати матеріали проекту в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах.  
 

10 регіональних медіа-партнерів будуть залучені до виробництва та публікації мультимедійного 

контенту, а саме:  

 Публікація/просування 10-ти національних мультимедійних пакетів під назвою «Україна Плюс», 

які будуть підготовлені національним медіа-партнером(ами) проекту. Ці пакети слугуватимуть для 

збагачення контенту регіональних учасників. Планується створення 5-ти пакетів на рік 

(10 впродовж усього проекту). Кожен національний пакет охоплюватиме одну тему та міститиме 

3 мультимедійні матеріали, які створюватимуться із використанням сучасних інструментів 

інтерактивної візуальної журналістики.  

 Адаптація національних мультимедійних пакетів до інтересів та потреб власних аудиторій. Це 

означає, що впродовж проекту (з січня 2019 року до червня 2020 року) регіональні партнери 

повинні створити 7 регіональних мультимедійних пакетів, кожен з яких міститиме 3 історії 

власного виробництва. Період виробництва та адаптації кожного регіонального мультимедійного 

пакету становитиме 2 місяці.  
 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до менеджерки проекту Ольги Сушицької, 

тел. 067 243 63 55, osushytska@internews.ua.  

 

Обсяг 
фінансування 

4 500 доларів 

20 000 

доларів  

Дедлайн 16.12.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники ЗМІ 

mailto:osushytska@internews.ua


 

U-LEAD з Європою 
 

https://decentralization.gov.ua/news/10146?fbclid=IwAR1ZaLROO83gZyIXk2ktZCPV

3bigKxRY6W_P8_zrC YciwsslEt_sxgSWsdw  
 

U-LEAD запрошує громадські організації подавати проекти, 

спрямовані на залучення молоді, жінок та людей з особливими потребами до розвитку громад.  
 

Предметом проектів повинні бути зазначені теми: 

 підтримка залучення молоді до розвитку громад; 

 налагодження діалогу між молоддю та органами влади; 

 підтримка рівноправного залучення жінок до процесу 

формулювання політики та ухвалення рішень та підвищення 

гендерного балансу у відповідних місцевих інституціях; 

 підтримка залучення людей з особливими потребами до проектів 

розвитку громад та процесу формулювання політики та ухвалення 

рішень.  
 

U-LEAD запрошує до співпраці ГО з 22 областей України та з підконтрольних Уряду України 

територій Луганської та Донецької областей (загалом - 24 області), які працюють в наступних 

сферах на регіональному та місцевому рівнях: 

 підвищення обізнаності громадськості про зміст і суть реформи децентралізації та реформ у сфері 

охорони здоров’я і освітній сфері;  

 фасилітація конструктивного діалогу між громадянами, державними та недержавними 

структурами;  

 посилення підзвітності державних інституцій через процеси участі громадськості;  

 посилення доступу молоді та жінок до участі в управлінні та ухваленні рішень;  

 посилення розвитку громад та стратегічного планування у громадах;  

 підтримка економічного, освітнього, соціального та культурного розвитку громад;  

 підвищення якості надання базових послуг.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

ОГОЛОШЕННЯ 
https://decentralization.gov.ua/news/10146?fbclid=IwAR1ZaLROO83gZyIXk2ktZCPV3bigKxRY6W_P8_zrCYciwsslEt_sxgSWsdw 

 

Обсяг 
фінансування 

До 10 000 

євро  

Дедлайн 20.12.2018 

Мова подачі 
Українська, 

англійська 

Заявники НУО 

 

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 21.12.2018) 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

 



 

USAID 
 

http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/HRS-RFA-1_PHC-
COE_UKR.pdf 

 

Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» передбачє 

надання 15 грантів з фіксованою сумою за цим Оголошенням про 

конкурс № 1 з максимальною сумою до 18 000 доларів США кожен.  
 

Метою Проекту є підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи 

охорони здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України. 

Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення 

прозорості та боротьба з корупцією знизить рівень неофіційних платежів 

та покращить доступ до якісних послуг, що ґрунтуються на доказовій 

медицині.  
 

Ліквідація корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути виконане в рамках Проекту, а 

саме:  

1) Покращення управління у секторі охорони здоров’я.  

2) Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.  

3) Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.  

4) Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.  

5) Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.  
 

Претенденти (заявники), що є місцевими комунальними організаціями (неприбутковими) та офіційно 

зареєстровані в Україні і статути якох передбачають отримання грантів, мають відповідати наступним 

критеріям: 

 Заявник є закладом ПМД комунальної власності громади/міста/району;  

 Заявник має підписану угоду із Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) в 1 та 2 

хвилях підписання угод із НСЗУ на момент подання заявки;  

 Загальна кількість населення, яке обслуговує заявник, - від 30 тис. осіб;  

 Кількість підписаних декларацій із пацієнтами більше 45% від загальної кількості населення на 

території обслуговування закладу ПМД;  

 Заявник є закладом ПМД, який надає послуги всім віковим групам населення.  

 Заявник має функціональну фінансову систему  

 Інші відносини, асоціації, заходи та інтереси Заявника не створюють конфлікту інтересів, що 

може вплинути на повну неупередженість у реалізації грантових заходів.  
 

Питання щодо грантового конкурсу потрібно надсилати на адресу grant@hrs.net.ua до кінця робочого 

дня 5 грудня 2018 року. Відповіді на питання будуть надіслані всім учасникам не пізніше 10 грудня 

2018 року.  
 

Інформаційний семінар/вебінар відбудеться 4 грудня 2018 року з метою уточнення грантових 

процедур і цілей гранту. Запити щодо реєстрації на вебінар надсилайте на електронну пошту 

grant@hrs.net.ua до 11:00 – 4 грудня 2018 року.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ГРАНТОВИЙ КОНКУРС (RFA №1)  
http://healthreform.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/HRS-RFA-1_PHC-COE_UKR.pdf 

ЗАЯВКИ ТА ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ https://usaid-hrs.fluxx.io/user_sessions/new 

 

Обсяг 
фінансування 

до 18 000 

доларів  

Дедлайн 26.12.2018 

Мова подачі 
Англійська, 

українська 

Заявники 
Комунальні 

заклади 

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


 

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/usaid-logo-300x91.jpeg


Рада Європи 
 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/micro-grants-call-for-proposals-2  

 

У межах програми Ради Європи «DISCO» 

оголошено конкурс мікрогрантів на проекти, 

спрямовані на підтримку прав людини та 

демократії.  
 

Цей конкурс пропозицій буде підтримувати проекти, спрямовані на 

сприяння створенню демократичного та інклюзивного суспільства 

шляхом сприяння розвитку культури демократії через сприяння освіті в 

галузі демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в 

державах - учасницях Європейської культурної конвенції.  
 

Критерії прийнятності  
 

Будь-яка громадська організація або неприбуткова організація, що діє в галузі освіти для створення 

демократичного суспільства з дотриманням прав людини, може подати заявку на запит.  
 

Щоб мати право на отримання гранту, організація повинна:  

 бути юридично-зареєстрованою некомерційною організацією, або державною установою;  

 мати право здійснювати діяльність, зазначену в проектній пропозиції;  

 мати достатній фінансовий потенціал (стабільні та достатні джерела фінансування), щоб 

підтримувати свою діяльність упродовж усього періоду надання гранту та участі за рахунок власних 

ресурсів (включаючи людські ресурси або внески натурою);  

 мати достатню оперативну і професійну спроможність, включаючи персонал, для здійснення 

заходів, описаних у його проектній пропозиції;  

 мати банківський рахунок.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

ОГОЛОШЕННЯ https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/micro-grants-call-for-proposals-2 

ЗАПИТ УЧАСТІ https://rm.coe.int/micro-grants-call-for-proposals-2-071118/pdf/16808ec7e1 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 10 000 до 

50 000 ЄВРО  

Дедлайн 31.12.2018   

Мова подачі Англійська 

Заявники 
НУО, 

держустанови 

 

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». 
 

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_partnerst

va_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/ 

 Обсяг 
фінансування 

до 150 000 

гривень  

Дедлайн 

Щомісяця 

протягом 

2018 року 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

mailto:mykhaylova@irf.ua


 

U-LEAD з Європою 
 

https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Pravyla-ta-umovy-

uchasti-u-vidbori_Raund3_15.11.2018-.pdf  
 

Учасники отримають підтримку у 

створенні та модернізації ЦНАП у своїй громаді. Фаза 

Впровадження реалізується у чотири раунди, до 150 учасників у 

кожному.  
 

У Раунді 3 Програми можуть брати участь органи місцевого 

самоврядування:  

1. об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) чисельністю 

від 5 000 до 50 000 мешканців, в яких відбулись перші вибори - 

для отримання інституційної, матеріальної та спеціальної 

допомоги;  

2. ОТГ з чисельністю від 5 000 до 50 000 мешканців, в яких не відбулись перші вибори - для 

отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП);  

3. територіальних громад з чисельністю мешканців від 5 000 до 50 000, які згідно з перспективним 

планом є адміністративним центром майбутньої ОТГ - для отримання інституційної, 

матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП);  

4. ОТГ з чисельністю мешканців понад 50 000 - для отримання інституційної та матеріальної 

підтримки створення територіальних підрозділів ЦНАП та/або віддалених робочих місць у 

населених пунктах довкола адміністративного центру ОТГ та інституційної підтримки ЦНАП 

адміністративного центру ОТГ;  

5. територіальних громад (без обмежень щодо чисельності населення), які є ініціатором 

співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг відповідно до Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» (за умов: зареєстрованого у Мінрегіоні 

відповідного договору; та співробітництва територіальних громад, які мають суміжні межі) - для 

отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП).  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

ОГОЛОШЕННЯ https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Pravyla-ta-umovy-uchasti-u-

vidbori_Raund-3_15.11.2018-.pdf 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА САЙТІ https://tsnap.ulead.org.ua/zayavka-na-uchast/ 

 
Обсяг 

фінансування 

Інституційна 

та матеріальна 
допомога  

Дедлайн 31.01.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники ОТГ 

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 

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


 

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


 Кваліфікація організації Заявника: Організація Заявника повинна мати достатній досвід та 

кваліфікацію для реалізації пропонованого проекту; 

 Інноваційність: Пріоритет надаватиметься проектам, які передбачають інноваційні та творчі види 

діяльності.  
 

Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланку, який 

надається в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу концепції не повинен 

перевищувати 5 сторінок. Бланк концепції також можна отримати електронною поштою, надіславши 

запит на адресу: valeria.sorokina@msiworldwide.com.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  

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

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 

mailto:valeria.sorokina@msiworldwide.com


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 

 

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 

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
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support


 

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 

 

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 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/ebr-300x225.jpeg


 

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 

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 

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

