
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 
 

 

 

Європейський Союз EUACI, DANIDA 
 

https://euaci.eu/what-we-do/procurement/2019-euaci-call-for-cso-proposals-ukrainian-

registered-csos  
 

«Антикорупційна ініціатива ЄС в 

Україні» надає гранти на підтримку 

проектів з протидії корупції. 
 

Ініціатива Європейського союзу по боротьбі з корупцією (EUACI), який 

фінансується Європейським Союзом, співфінансується та здійснюється 

Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA), об'єднує зусилля, 

спрямовані на надання допомоги антикорупційних реформ в Україні. 

EUACI загальна мета «підтримка реалізації антикорупційної політики в Україні та сприяння зниженню 

рівня корупції». 
 

Метою даного конкурсу є підтримка організацій громадянського суспільства на національному рівні 

(ОГС) в межах області боротьби з корупцією, спрямованої на взаємодію з регіональними та на 

місцевому рівні ОГО і цивільних ініціатив по боротьбі з корупцією для забезпечення державних 

реформ. 
 

Мета заклик пропозиції полягає в наданні підтримки діяльності ОГС, спрямованої на: 

 застосування та просування механізмів підзвітності та прозорості на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; 

 контроль та моніторинг реалізації антикорупційних реформ на національному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

 підтримка діалогу щодо впровадження антикорупційних реформ між громадянським 

суспільством, урядом, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами; 

 антикорупційна пропаганда та підвищення обізнаності; 

 громадянська освіта для молоді та залучення молоді до пошуку інноваційних шляхів подолання 

корупції. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ОГОЛОШЕННЯ https://euaci.eu/what-we-do/procurement/2019-euaci-call-for-cso-proposals-ukrainian-registered-csos 

 

Обсяг 

фінансування 

Від 25 000 до 

80 000 євро  

Дедлайн 15.05.2019 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://euaci.eu/what-we-do/procurement/2019-euaci-call-for-cso-proposals-ukrainian-registered-csos


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 

 

USAID 
 

https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-

mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/ 
 

«Медійна програма в Україні» (або «МПУ»), що виконується 

міжнародною неурядовою організацією Internews за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує до 

подання проектних пропозицій на отримання грантів в конкурсі 

«Медіаграмотність та стійкість до дезінформації». 
 

Internews підтримуватиме проекти, котрі сприятимуть реалізації одного з 

чотирьох основних завдань МПУ — а саме, зростанню суспільного 

попиту на якісну інформацію, зокрема оптимізації заходів у сфері 

медіаграмотності. 
 

Ці ініціативи потребуватимуть розвитку медіаграмотності поза державною системою освіти, і через 

засоби, які виходять за рамки офіційних тренінгів, особливо для тих груп населення, хто є 

найвразливішими до пропаганди. 
 

Проектні пропозиції мають відповідати таким цілям: 

 Підтримка та розширення зусиль з медіаграмотності для більшої кількості шкіл та інших 

аудиторій, особливо на Сході та Півдні; 

 Покращення навичок громадян щодо визначення якісного медіа-контенту; 

 Підтримка незалежності медіа, збільшення обсягів споживання високоякісного контенту; 

 Розробка інструментів для розвитку критичного мислення шляхом розвінчання дезінформації та 

створення механізмів для спілкування журналістів по всій країні. 
 

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

 

 

Обсяг 
фінансування 

До 20 000 

доларів  

Дедлайн 17.05.2019 

Мова подачі Українська 

Заявники 

НУО, 

компанії та 

медіа ЗМІ 

https://docs.google.com/document/d/1PGRcjubIqw7kXs8vZlrTFmipOdQi9Plxx_WV_8J3msI/edit
https://docs.google.com/document/d/1aIuU09J3FN4lIAXEWBes6ruziEOd2kuQ2FSihjcXCfg/edit
https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/
https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/
https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurs-hrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-do-dezinformatsiji-vidkryto/
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


 

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.  
 

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.  

 

Journalismfund 
 

https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants  
 

Journalismfund.eu у рамках програми 

European Cross-Border Grants шукає 

професійних журналістів, які мають хороші 

ідеї для транскордонних розслідувань і 

дослідження європейських справ. Матеріли 

повинні бути спрямовані на європейську цільову аудиторію.  
 

Journalismfund.eu шукає заявки на свої Європейські грантові гранти для 

підтримки професійних журналістів, які мають хороші ідеї для 

транскордонних розслідувань і для досліджень європейських справ. Journalismfund.eu підтримує 

журналістів, які проживають у країнах географічної Європи. Якщо це стосується історії, члени команди 

з інших країн також можуть бути прийняті.  

 Кандидати повинні працювати як професійні журналісти.  

 Допускаються тільки фізичні особи.  

 Студенти не мають права.  

 Журналісти, які раніше отримували грант Journalismfund.eu, можуть повторно подати заявку, але 

журі включить результат попередніх робочих грантів у свою оцінку нової заявки.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

ПОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants 

 

Обсяг 
фінансування 

До 195 000 

євро  

Дедлайн 
15.07.2019 

14.10.2019 

Мова подачі Англійська 

Заявники 
Професійні 

журналісти 

 

Посольство Болгарії в Україні 
 

https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21207 
 

Міністерство закордонних справ Республіки 

Болгарія через Посольство Республіки 

Болгарія в Києві оголошує процедуру 

прийняття та відбору пропозицій щодо 

проектів, які будуть реалізовані за допомогою 

гранту в рамках офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія, з 

початковим терміном запуску у 2020 році.  
 

Пріоритетні напрямки реалізації проектів на території України: 

 Підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення 

якості освіти дітей з інвалідністю та особливими потребами;  

 Збереження культурного різноманіття шляхом сприяння 

міжкультурному діалогу, культурному обміну та реконструкції 

культурних центрів;  

 Сприяння розвитку підприємництва шляхом посилення спроможності державних та місцевих 

інституцій, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу; 

 Сприяння свободі ЗМІ та плюралізму.  

 

Обсяг 
фінансування 

Від 5 000 до 

270 000 

болгарських 

левів  

Дедлайн 29.02.2020 

Мова подачі 
Англійська, 

болгарська 

Заявники 

Навчальні 

заклади, 

будинки 

культури, 

НУО ОТГ 

mailto:valeria.sorokina@msiworldwide.com
https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants


 

USAID 
 

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

?fbclid=IwAR3AgdLuRYbId 

InghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530  
 

Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка 

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

Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження 

заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх 

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

галузях, що розвиваються. Програма USAID «Конкурентоспроможна 

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

Інтернешнл Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження 

заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та середніх підприємств (МСП), що працюють в 

Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме: низький рівень інвестування; невеликі 

обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки та клієнтська база. 

Подолання таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе збільшити та розширити усі перелічені вище 

фактори, а також збільшити кількість постійних робочих місць.  
 

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

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

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

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

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

надсилайте на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org 

Програма КЕУ допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного 

листування.  

 

Обсяг 
фінансування 

Від 250 000 
до 40 000 000 

гривень  

Дедлайн 29.02.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники МСБ 

 

Глобальний Фонд для жінок 
 

https://www.globalfundforwomen.org/ 

 

Фонд підтримує жіночі групи, чия 

діяльність спрямована на поліпшення 

становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США.  
 

Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на 

загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на реалізацію 

конкретних проектів, отже заявки можна подавати будь-коли, адже 

конкретного дедлайну немає.  
 

Об’єднання мають відповідати наступним вимогам щодо діяльності:  

 Розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;  

 Поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;  

 Сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;  

 Забезпечення економічної та екологічної справедливості;  

 Підвищення доступу до освіти;  

 Розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.  
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

САЙТ ФОНДУ https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/ 

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

 

Обсяг 
фінансування 

Від 500 до 

20 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

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


 
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 

 

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 

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


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/
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