
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 

 
 

ПРООН 
 

http://ednannia.ua/images/CF_grant_announcement_2016.pdf 
 

Конкурс проектів «Ініціативи із застосування принципів 

універсального дизайну та доступності» реалізується в 

рамках другого етапу Програми «Сприяння інтеграційній 

політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні» 

(далі – Програма). Програма фінансується Партнерством 

ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю та 

реалізується Програмою Розвитку ООН (ПРООН) у партнерстві з 

Міжнародною Організацією Праці (МОТ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством охорони здоров'я України, Національною 

Асамблеєю людей з інвалідністю України, Урядовою уповноваженою з прав людей з інвалідністю, 

місцевими органами влади, місцевим бізнесом у цільових регіонах та іншими організаціями. 

 

Мета конкурсу: сприяти покращенню доступності та зручності середовища, закладів та послуг для 

використання всіма людьми без обмежень, беручи до уваги потреби маломобільних груп населення. 

 

Завдання конкурсу: 
- поширити інформацію про універсальний дизайн, його принципи, кращу практику застосування; 

- налагодити співробітництво між органами влади, бізнесом та представниками різних груп 

населення, зокрема маломобільних, задля спільного проектування та створення середовища, 

продуктів, послуг тощо з урахуванням їх потреб; 

- сприяти створенню прототипів різних об’єктів та послуг, які відповідають принципам 

універсального дизайну з метою їх подальшого поширення. 

 

Конкурсні категорії: 

- охорона здоров’я (у цій категорії приймаються пропозиції від закладів, що надають екстрену та 

первинну медико-санітарну допомогу) – мінімум 2 ініціативи буде підтримано; 

- соціальні та реабілітаційні послуги (у цій категорії приймаються пропозиції від НЕстаціонарних 

закладів та реабілітаційних установ, що надають соціальні та реабілітаційні послуги на рівні 

громади, у т.ч. для людей з інвалідністю) – мінімум 2 ініціативи буде підтримано; 

- зайнятість (у цій категорії приймаються пропозиції від роботодавців, які створили або планують 

створити робочі місця не менше ніж для 5 осіб І чи ІІ групи інвалідності) – мінімум 3 ініціативи 

буде підтримано; 

- інші: нестаціонарні заклади сфери освіти, заклади та об’єкти дозвілля, публічний простір та 

публічні приміщення, центри громади, ініціативи щодо доступності інформації, предмети та 

програмне забезпечення, тощо які сприяють залученню та побудовані на принципах 

універсального дизайну. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/get-involved/udd-grants-contest.html 

 

Обсяг 
фінансування 

До 150 000 

гривень  

Дедлайн 15.12.2017 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Профільні 

заклади, 

МСБ 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/bundp170mm-147x300.gif


 

Міжнародна організація з міграції (МОМ)  
 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0  
 

МОМ за фінансової підтримки Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина, що 

діє через Німецький Банк Розвитку 

KfW, розпочинає набір учасників на 

новий проект, що має на меті покращити можливості для 

самозабезпечення та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб 

та мешканців регіонів, які зазнали наслідків конфлікту. 

Для учасників, які успішно захистили бізнес-плани, буде виділено грант 

на започаткування або розширення власної справи. 

ЗАПРОШУЮТЬСЯ: 

 Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей, а також Криму, 

що проживають в усіх областях України 

 Місцеві мешканці з усіх областей України (територія, підконтрольна уряду України) 

 Віком від 18 до 60 років. 

У РАМКАХ ПРОЕКТУ ЗАПЛАНОВАНО 

 ЕТАП І. ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ 

 ЕТАП ІІ. ПРИВАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 ЕТАП ІІІ. ЗАХИСТ БІЗНЕС-ПЛАНІВ 

 ЕТАП ІV. НАДАННЯ ГРАНТІВ 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ УЧАСТІ http://www.iom.org.ua/ua/mom-rozpochynaye-nabir-uchasnykiv-novogo-proektu-zi-zmicnennya-

ekonomichnogo-potencialu-shcho 
ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ https://ee.humanitarianresponse.info/x/#YpSj 

ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МОМ 
http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_data_protection_principles_ukr_eng_0.pdf 

 

Обсяг 

фінансування 

Від 650 до 

2 500 євро  

Дедлайн 15.12.2017 

Мова подачі Українська 

Заявники ВПО 



 

Посольство США у Києві  
 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/41936/ 
 

Посольство Сполучених Штатів Америки в 

Києві оголошує два конкурси на отримання 

грантів від Посольського фонду США зі збереження культурної 

спадщини (Фонд AFCP). 
 

Великі проекти - 2018 рік 
 

Запрошення на подання пропозицій для великих проектів (200 000 до 

1 000 000 доларів США). 
 

Програма спрямована на збереження основних стародавніх 

археологічних об'єктів, історичних будівель та пам'яток, а також 

основних музейних колекцій, доступних для громадськості та охоронюваних законом в Україні. 
 

Метою Програми є збереження культурних об'єктів, об'єктів культури та колекцій, форм традиційного 

культурного вираження. 
 

Малі проекти - 2018 рік 
 

Запрошення на подання пропозицій для малих проектів (10 000 до 200 000 доларів США) 
 

Метою Програми є збереження культурних об'єктів, об'єктів культури та колекцій, форм традиційного 

культурного вираження. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ ТА ДОДАТКИ http://www.gurt.org.ua/news/grants/41936/ 

 Обсяг 
фінансування 

Від 10 000 до 

1 000 000 

євро  

Дедлайн 20.12.2017 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Профільні 

організації та 

установи 

 

DESPRO 
 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0  
 

Швейцарсько-український проект 

"Підтримка децентралізації в Україні" - 

DESPRO оголошує конкурс по відбору 

пілотного проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок 

розміщення облігацій місцевих позик. 
 

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив, направлених на 

вирішення проблем територіальних громад шляхом залучення коштів 

приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність 

жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому перевага надається містам, які не є обласними 

центрами. 
 

Пріоритетними у відборі є проекти у галузі: 

 енерго- та ресурсозбереження; 

 переробки твердих побутових відходів; 

 розвитку транспортної інфраструктури; 

 розвитку туризму; 

 будівництво та капітальний ремонт житла; 

 модернізації інженерної інфраструктури міст. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ УЧАСТІ http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838 

 
Обсяг 

фінансування 

безкоштовна 

консультацій

на підтримка  

Дедлайн 22.12.2017 

Мова подачі Українська 

Заявники ОТГ 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/41936/
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/65751532.jpg


 

USAID 
 

Триває річна програма 

грантів проекту USAID 

"Підтримка аграрного і 

сільського розвитку" на збільшення доданої вартості у плодоовочевому 

та м’ясомолочному секторах, впровадження нових технологій переробки 

та післяврожайної обробки продукції, впровадження міжнародних 

стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції, 

розширення ринків її збуту. 
 

Заявки приймаються до 27 грудня 2017 року та розглядаються по мірі 

надходження 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 650 000 

до 3 000 000 

грн 

Дедлайн 
27 грудня 

2017 року 

Мова подачі Українська 

Заявники МСБ 

USAID 
 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0  

 

Проект “Економічні можливості 

постраждалим від конфлікту”, 

що виконується Міжнародним 

благодійним фондом 

“Український жіночий фонд” за 

підтримки USAID, проводить 

конкурс грантів для розширення бізнесу та створення робочих місць 

для осіб, які постраждали від конфлікту. 

 

Завданням конкурсу є визначення та підтримка потенційно успішних ідей з розширення бізнесу, які 

сприятимуть працевлаштуванню осіб, які постраждали від конфлікту: внутрішньо переміщеним особам 

(ВПО), демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей, людям з інвалідністю (ЛзІ) та іншим 

особам у кризових ситуаціях. Для переможців конкурсу передбачається надання обладнання або інших 

активів, відповідно до заявки, а також експертна підтримка протягом 6 місяців. 
 

Експертна підтримка підприємницької діяльності включає: 
- Комплексний аналіз бізнес-плану експертами та надання консультацій щодо внесення 

змін до нього; 

- Спеціальний тренінг для різних видів бізнесу, враховуючи потреби заявника; 

- Індивідуальне менторство та супровід кожного заявника від професійного бізнес-тренера, 

консультації з питань ведення бізнесу; 

- Інші ініціативи з обміну досвідом шляхом дистанційних та особистих зустрічей, зустрічі 

із членами українського клубу керівників бізнесу. 
 

Вартість майна, що буде надаватись за одним грантом, не може перевищувати 300 тисяч гривень. 

Розмір вартості майна залежить від заявлених зобов’язань зі створення робочих місць: 

- до 300 тисяч гривень в разі працевлаштування до 10 осіб; 

- до 210 тисяч гривень в разі працевлаштування до 7 осіб; 

- до 150 тисяч гривень в разі працевлаштування до 5 осіб; 

- до 100 тисяч гривень в разі працевлаштування до 3 осіб. 

Деталі – на та сторінці проекту та у Фейсбук 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 150 000 

до 300 000 

гривень 

Дедлайн 27.12.2017 

Мова подачі Українська 

Заявники МСБ 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
https://www.facebook.com/groups/eopac/about/


 

Європейська Комісія  
 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-
projects-2018_en 

 

Відкрито конкурс подачі заявок на «Проекти Європейського 
Співробітництва». Це один із каналів 
фінансування «Креативної Європи», що 
охоплює найбільшу частину бюджетних коштів 
в рамках підпрограми «Культура» і передбачає 
участь для найширшого спектру організацій 

культурного профілю з різних європейських країн та можливість їх 
співпраці за проектами міжкультурного співробітництва, а також інших 
творчих проектів.  
 

Проекти Європейської співробітництва – канал фінансування 
“Креативної Європи”, що охоплює найбільшу частину бюджетних 
коштів в рамках підпрограми «Культура» і передбачає для найширшого 
спектру організацій культурного профілю з різних європейських країн 
можливість співпраці за проектами міжкультурного співробітництва, а 
також інших творчих проектів. 
 

ФІНАНСУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ ТРЬОХ ТИПІВ ПРОЕКТІВ: 
Дедлайн: 18 січня 2018 року 
Маломаштабні проекти: 

 Щонайдовше 48 місяців; 
 Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті; 
 Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 200 000 євро на 

проект. 
 

Великомаштабні проекти: 
 Щонайдовше 48 місяців; 
 Принаймні з 6 країн, які мають право участі в проекті; 
 Виділяється 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту, до 2 млн євро на 

проект. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  
ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en 
 

 

Обсяг 
фінансування 

від 200 000 

до 2 000 000 

євро  

Дедлайн 18.01.2018 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Організації та 

установи 

сфери 

культури 

 

Державний департамент США  
 

https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/71056

1322459783:0 
 

Бюро з питань демократії, прав людини і 

праці (DRL) Державного департаменту 

США, оголошує конкурс грантів з промоції 

та захисту свободи слова Україні. 
 

Приймаються пропозиції щодо програми посилення потенціалу 

українського громадянського суспільства для підтримки як уряду, так і громадян у цілому, направлених 

на захист свободи вираження поглядів як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Програма повинна 

сприяти підходам, які дозволять Україні підтримувати свої міжнародні зобов'язання щодо свободи 

вираження поглядів, дотримуючись інтересів національної безпеки, пов'язаних з поточним періодом 

конфлікту в Україні. 
 

Проекти повинні бути спрямовані на сприяння демократичним реформам, і повиненні мати потенціал 

для стабільної роботи поза ресурсами DRL. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

Grants.gov https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=298489 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 350 000 

до 450 000 

доларів  

Дедлайн 
24 січня 

2018 року 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 



 

Асоціація музеїв космонавтики України  
 

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

ГО «Асоціація музеїв космонавтики 

України» оголошує грантову програму 

«КУЛЬТУРА в WEB». 
 

Мета програми – розширення доступу 

організацій культурної сфери до всесвітньої 

мережі інтернет, підвищення цифрової присутності шляхом створення та 

підтримки власних інтернет-сайтів організацій.  
 

Учасники програми: 

 українські музейні заклади незалежно від форми власності; 

 установи та організації, які працюють в галузі культури незалежно 

від форми власності; 

 громадські організації культурного, освітнього, молодіжного та 

дитячого напрямку. 
 

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

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

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

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

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

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

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

amkosua@gmail.com. 
 

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

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

після завершення терміну прийому заявок відповідного етапу. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

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

 

Обсяг 

фінансування 

Від 10 000 до 

40 000 грн 

Дедлайн 

ІІІ етап 
22-31.01.2018 

ІV етап 

23-30.04.2018 
V етап 

23-31.08.2018 
VI етап 

22-31.10.2018  

Мова подачі Українська 

Заявники 
ГО, установи та 

організації сфери 

культури, музеї 

http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
mailto:amkosua@gmail.com
mailto:amkosua@gmail.com


 

Європейська Комісія 
 

https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en 
 

Європейська Комісія шукає заявки на свій 

проект політики "Культурні та творчі 

простір та міста" для зміцнення існуючих 

мереж та окремих культурних та творчих 

зацікавлених сторін, сприяння взаємодії між 

ними, двосторонній практичний курс 

навчання з конкретними результатами, дослідженнями та 

прикладами найкраща практика. 
 

Цілі: 

 Інтеграція культурних та творчих просторів з місцевими органами влади; 

 Допомога в освоєнні громадських просторів для соціального та міського відродження 

через культуру; 

 Розповсюдження найкращих практик соціальної інтеграції та відносин культурних і 

творчих просторів з їхніми околицями 

 Дослідження та обмін кращими практиками культурних та творчих просторів з аспектами 

спільної економіки та інноваційних моделей для надання суспільних послуг 
 

Види діяльності, які підпадають під цей конкурс пропозицій: 

 конференції, семінари, навчальні візити, зустрічі 

 програми обміну, навчання однолітків 

 підготовка кадрів та розвиток навичок 

 розробка веб-сторінки, комунікаційні заходи 

 дії, спрямовані на обмін досвідом, посібники, звіти 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНКУРС https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en 

 

Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 05.02.2018  

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ У СПІВПРАЦІ З «ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПРАВДОЮ» 
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у 

співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту 

«Просування реформ в регіони», який фінансується Європейським 

Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства 

в Україні» оголошує постійний конкурс грантів «Громадськість за 

проєвропейські зміни в Україні». 
 

Мета конкурсу: посилення підтримки та тиску громадськості на 

здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення 

участі та залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з регіонів у обговорення 

тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339 

 
Обсяг 

фінансування 

до 750 000 

гривень  

Дедлайн 30.09.2018 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339


 

Глобальний інноваційний фонд GIF 
 

Глобальний інноваційний фонд є 

незалежною глобальної некомерційною 

організацією, яка інвестує в соціальні 

інновації, які спрямовані на поліпшення 

життя і можливості мільйонів людей в 

країнах, що розвиваються.  
 

Завдяки своїй програмі грантів вони шукають інноваційні рішення 

глобальних проблем в галузі розвитку, особливо для бідних і уразливих 

груп населення. GIF підтримує команди з соціальних підприємств, 

комерційних фірм, некомерційних організацій, державних установ і 

дослідників у всіх відповідних секторах. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням 

http://www.globalinnovation.fund/what-type-and-amount-funding-should-i-apply 

 

Обсяг 
фінансування 

Від £30 000 

до £10 000 

000 

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Бізнес, 

Органи 

влади, НУО 

ЄБРР 
 

ЄБРР пропонує гранти підприємствам для 
зростання їх бізнесу. ЄБРР допомагає 
підприємствам залучати висококваліфі-
кованих консультантів, які здатні якісно 
трансформувати їх бізнес, і надає гранти 

(безповоротну фінансову допомогу) для часткової оплати послуг 
консультантів.  
 

Фінансування надає Європейський Союз та країни-донори. 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 
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html 

 

Обсяг 
фінансування 

10 000 євро  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

 

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://grantslife.kh.gov.ua/wp-content/uploads/2016/10/GIF_logo1-e1476171883210.jpg
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
https://ua.usembassy.gov/democracy-grants.html


 

ІСАР Єднання Платформа 

“Маркетплейс” 

Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) 
 

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

Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній 

основі у межах проекту “Платформа розвитку громадянського 

суспільства” (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується 

завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID). Розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається щомісяця. 

Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись на 

сайті ІСАР Єднання. 
 

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

зробити такі кроки: 

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

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

інколи листи потрапляють туди. 

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

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

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

або виправлення, ви отримаєте лист із відповідними рекомендаціями. 

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

розвитку своєї організації за допомогою “Інструменту самооцінки та планування розвитку 

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

фінальний документ для локального використання. 

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

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

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

подачі заявок на нього. 

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

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

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

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

повідомлення” іконка у вигляді конверта на панелі задач). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

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

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

 

Обсяг 
фінансування 

Не вказано  

Дедлайн 

Постійно 
діючий  
Розгляд 

пропозицій 
щомісяця. 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 



Посольство Японії в Україні 
 

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

 

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

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

 

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

 

Обсяг 
фінансування 10 000 євро  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

ПРООН 
 

У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське 

суспільство задля розвитку демократії та прав людини в 

Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Данії щороку підтримуватиме 

проекти та ініціативи організацій громадянського 

суспільства за результатами запрошень до подання 

проектних пропозицій. 

 

Пріорітетні пропозиції:  

 Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між 

організаціями громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на 

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

формування та використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, 

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

інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ 

на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні; 

 Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для 

діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків; 

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

існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями 

громадянського суспільства та органами влади. 

 

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

або +38-044-253-59-65.  

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

УМОВИ ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 

ПРО ПРОЕКТ 

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

 

Обсяг 
фінансування 

До 30 000 

доларів  

Дедлайн 
постійно (до 

31.03.2022) 

Мова подачі Українська 

Заявники НУО 

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


 

USAID 
 

Конкурс заявок в рамках 

програми «Відкриті двері» для 

підтримки короткострокових 

ініціатив організацій громадянського суспільства. Цей конкурс 

проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт. 

Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у 

громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому 

рівнях. 
 

Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними): 

- реагування на непередбачувані виклики під час розробки політик; 

- міжрегіональні обміни; 

- організація заходів та участь у заходах; 

- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у заходах; 

- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією; 

- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li 

 Обсяг 
фінансування 

до 20 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Українська 

Заявники Бізнес 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 
 

Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment 

for Democracy, EED) надає підтримку організаціям, неформальним 

платформам та окремим активістам, діяльність яких спрямована на 

розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства. 

Тривалість проектів та суми грантів визначаються індивідуально. Заявки 

приймаються на фінансування проектів, мета яких – розвиток і зміцнення 

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених 

Європейською політикою сусідства. На гранти EED можуть претендувати 

організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники 

незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх 

структури та формальний статус. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

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

 

Обсяг 
фінансування 

від 10 000 

до 150 000 

євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Фіз. особа, 

Громадська 

організація, 

ЗМІ 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД МАМА КЕШ 
 

Фонд фінансує і підтримує ініціативи в 

області прав жінок по всьому світу, які 

кидають виклик корінним причинам 

несправедливості. Mama Cash підтримує амбітні організації 

феміністських і жіночих прав та ініціатив. 

 

Розмір гранту Mama Cash коливається від € 5.000 до € 50.000 на рік. 

Середній розмір гранту складає від € 20,000 до € 30,000 на рік. Заявки 

приймаються протягом всього року. 

 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

http://www.mamacash.org/ru 

 

Обсяг 
фінансування 

Від € 20,000 

до €30,000  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники ГО 

https://pactworld.app.box.com/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2nw3li
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
http://www.mamacash.org/ru


 

ШВЕЙЦАРСЬКЕ БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА 

В УКРАЇНІ 
 
 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє 

Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє 

серією малих проектів, які в першу чергу орієнтовані на громадські 

організації. 
 

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими 

організаціями з адекватною організаційною структурою і належним 

фінансовим досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або 

міжнародні організації можуть також розглядатися. Запропоновані 

проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби громади на умовах залученості 

(партисипативності), а також вивчення і просування нових ідей і підходів у відповідний регіон. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html 

 

Обсяг 
фінансування 

Від € 20,000 

до €30,000  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники ГО 

 

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 

МЗС ЕСТОНІЇ 
 

Мікрофінансування для українських НУО або 

місцевих органів влади. Максимальна сума 

гранту становить 15 000 євро. Грант може 

становити до 100% від загальної суми 

прийнятних витрат проекту. 
 

Мета мікрофінансування — швидко реагувати на короткострокові 

потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та 

муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що 

діють в громадських інтересах. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

САЙТ МЗС ЕСТОНІЇ 

http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii 

 

Обсяг 
фінансування 15 000 євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі 
Англійська, 

Естонська 

Заявники НУО 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://www.estemb.kiev.ua/rus/mid_estonii


 

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

