
 

 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД 
 

Фонд Східна Європа в рамках Програми USAID РАДА  
 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/empowered-
partnership-for-sustainable-development-program.html 

 

Фонд Східна Європа в рамках реалізації 

Програми USAID РАДА оголошує конкурс серед громадських організацій 

на реалізацію проєктів, спрямованих на розбудову спроможності 

співпраці народних депутатів України з виборцями в рамках округу, 

розвиток парламентської просвіти, комунікування реформ і публічні 

консультації, ґендерне інтегрування на рівні округів, моніторинг 

діяльності парламентських комітетів. 
 

Конкурс проводиться в рамках грантової програми «Громадяни і 

парламент: демократичне представництво та ефективна взаємодія». 
 

Видидіяльності в рамках грантової програми 
 

Критерії відбору: 

 відповідність та ефективність проекту: 

 чітка постановка проблеми, ідентифікація та аналіз причин, наслідків та шляхів вирішення 

проблеми, які пропонуються проектом; 

 відповідність запропонованих цілей, діяльності і очікуваних результатів завданням конкурсу; 

 орієнтованість проекту на результат з вимірюваними короткостроковими та  

довгостроковими результатами; 

 чітка роль та активне залучення усіх зацікавлених сторін. 

 інноваційний підхід у роботі; 

 ідентифікація ризиків та шляхів їх мінімізації; 

 стійкий вплив на цільові групи. 

 спроможність організації: 

 попередній досвід успішного виконання проектів; 

 партнерство з місцевою владою та органами місцевого самоврядування, народними 

депутатами України та їхніми командами, мас-медіа, неурядовими організаціями, громадськістю; 

 експертний потенціал членів організації та зовнішніх експертів. 
 

Як подавати заявку? 

Організації мають заповнити та надіслати: 

1. Аплікаційну форму. З рекоментаціями щодо заповнення форми можна ознайомитись за 

наступним посиланням. 

2. Логічну модель. 

3. Бюджет. 

Всі заявки мають бути надіслані на адресу електронної пошти  grants@radaprogram.org не пізніше 

23:59 24 вересня 2020 року. 
 

Контакти: Леся Нечипоренко, менеджерка Програми РАДА, +38 068 128 0044 
 

 
Обсяг 

фінансування 
1 млн грн 

Дедлайн 24.09.2020 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники ОГС 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://drive.google.com/file/d/1g676QwDgnDaAFDJMGZc88yr693QZ1RRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcjlGqH9enzcPzlL4CL6rw8dhmaTNqTI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjKrwkIO-qa83jdGHvBrQr0_ZO-XsACW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_Di7Loi28mAosJwFTXoe4A9v5vCuus_/view?usp=sharing


Cтарт Програми «Ін’єкції для відновлення бізнесу»! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRUEnKbrI2vFfJ_68KQ2MoZg-
wLGIuCqZBZdBrj_xdTImGKQ/viewform 

 

Програма «Ін’єкції для відновлення бізнесу» 
проходить в рамках діяльності Центру розвитку малого і середнього 
бізнесу на виконання проєкту «Центр гендерної культури як платформа 
для розширення прав і можливостей жінок та молоді», який 
фінансується Європейським Союзом. 
 

Програма спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу, яким 
керують жінки, для відновлення і розширення їх підприємницької 
діяльності під час та після карантинних обмежень, пов’язаних з Covid-19. 
В рамках Програми допустимими є витрати на закупівлю обладнання, 
книг, підписку на онлайн-ресурси, участь в освітніх програмах та ін.  
В рамках Програми не будуть підтримані пропозиції заявниць, які 
перемогли у конкурсі міні-проєктів і отримують фінансування в 
рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та 
молоді», який фінансується Європейським Союзом. 
 

Участь у Програмі підтримки розвитку бізнесу відкрита для учасниць Тренінгових програм з розвитку 
бізнесу, «Бізнес в ЄС» і «Бізнес в турбулентні часи», які проходили у 2018-2020 рр. 
Для участі у Тренінговій програмі «Бізнес у турбулентні часи», яка буде проходити у м. Харків у 
вересні 2020 року, необхідно пройти реєстрацію: https://forms.gle/q2E9skAQpipWhQCK7. 
Для участі у Програмі потрібно до 23:00 27 вересня 2020 року на адресу електронної 
пошти womanactual@gmail.com надіслати наступні документи: 
(1) форму заявки, (2) бюджет, (3) копію витягу із ЄДР, (4) річний фінансовий звіт за 2019 рік і (5) 
фінансовий звіт за І півріччя 2020 року. У темі листа просимо зазначити «Програма фінансової 
підтримки бізнесу». Документи можна завантажити за посиланням: https://bit.ly/3hzxWQw.  
Просимо уважно ознайомитись з Інструкцією для заявників.  
Контакти 
 Дар’я Нагаївська, координаторка Центру розвитку малого і середнього бізнесу, 

d.nagayivska@gmail.com. 
Файли 
   aplikatsijna_forma.docx   58.5 КБ 
   byudzhet.xlsx   13.6 КБ 
   instruktsiyi_dlya_zayavnikiv.pdf   26.6 КБ 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 
1 000 євро 
до 3 000 

євро 

Дедлайн 27.09.2020 

Мова подачі 
заявки Українська 

Заявники 

МСБ, який 
керують 

жінки 

Другий щорічний конкурс журналістських робіт 
“Суд людською мовою” 

 

http://hrvector.org/pro-proekt 
 

Цілі Конкурсу: 
- підвищити поінформованість та обізнаність 
населення України щодо судоустрою, реалізації 
судової реформи, суспільно важливих судових 
справ; 
- збільшити рівень зацікавленості та довіри 

населення до судової влади; 
- сприяти утвердженню принципів верховенства права, прав людини і 
демократії, громадського контролю та відповідальності; 
- сприяти розвитку судової журналістики в Україні 
 

До участі приймаються роботи на судову тематику в текстовому, відео- та 
аудіоформатах. Журі відзначить кращі роботи, які посядуть І, ІІ, та ІІІ 
місця. 
Цього року партнери Конкурсу – Національна спілка журналістів України – запровадили спеціальну 
номінацію – “Кращий матеріал про позитивний приклад судового захисту прав людини”.  
 

Щоб узяти участь у Конкурсі, слід: 
Ознайомитися із Положенням про Конкурс тут (https://bit.ly/2Cl0rlq). 
Подати роботу, заповнивши онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/PoaECPydoam5fysg9  
У разі подання двох або більше робіт, онлайн-форму треба заповнювати для кожної роботи окремо. 
 

У разі запитань звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою trialinsimplewords@gmail.com 

 

Дедлайн 30.09.2020 

Заявники 

Журналісти, 
блогери, які 
висвітлюють 

судову 
тематику, а 

також 
студенти 

спеціальності 
«Журналісти

ка» 

https://forms.gle/q2E9skAQpipWhQCK7
mailto:womanactual@gmail.com
https://bit.ly/3hzxWQw
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
https://gurt.org.ua/accounts/login/
http://hrvector.org/pro-proekt
https://bit.ly/2Cl0rlq
https://forms.gle/PoaECPydoam5fysg9
mailto:trialinsimplewords@gmail.com


https://internews.ua/storage/app/media/Buklet-VKZHR-2020.pdf 
 

У щорічному Всеукраїнському 
конкурсі журналістських робіт 
«Реформування місцевого 
самоврядування та 
територіальної організації 
влади» можуть взяти матеріали 
у номінаціях:  

- онлайн-публікація, 
- стаття в друкованому ЗМІ, 
- радіоматеріал, 
- відеоматеріал. 

Матеріали мають бути опублікованими вперше у 
період із 1 січня 2020 року до 30 вересня 2020 року в 
регіональних медіа (обласні, районні та місцеві).  

Для участі у Конкурсі до 30 вересня 2020 року (включно) необхідно заповнити онлайн-заявку. 
Подати можна не більше однієї конкурсної роботи в кожну з номінацій (на кожен матеріал необхідно 
заповнити окремі конкурсні заявки). 
 

Із завданнями конкурсу та його тематичними пріоритетами можна ознайомитись у буклеті 
конкурсу. 
ПРИЗОВИЙ ФОНД У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії*: 
І премія – 20 000 грн, 
ІІ премія – 15 000 грн, 
ІІІ премія – 10 000 грн. 
Переможці також будуть запрошені до участі у міжнародному заході за тематикою розвитку місцевої і 
регіональної демократії. 
 

Уточнити інформацію можна за телефонами: 
(044) 458-44-40; (044) 501-92-03; (093) 403-58-87; (097) 917-70-70. 
Надіслати запит на електронну адресу: contest@internews.ua. 
 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 10000 до 
20000 грн 

Дедлайн 30.09.2020 

Заявники Журналісти  

Програма USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України», яка реалізується 

компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.» 
 

 

https://sme.gov.ua/support_programs/programa-usaid-konkurentospromozhna-

ekonomika-ukrayiny-granty-dlya-pidtrymky-uchasti-u-torgovelnyh-zahodah/ 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», яка 
реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові 
заявки на впровадження діяльності, спрямованої на організацію торгових 
місій, зокрема на відвідування та участь у виставках та торговельних шоу. 
 

Документи, необхідні для подачі заявки 

 Грантова заявка (Додаток А) 

 Деталізований бюджет гранту (Додаток B) 

 Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг/виписку з Єдиного 

державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань 

 Повноваження / регулівні нормативні положення (Додаток С) 

 Необхідні засвідчення (Додаток D) 
 

Крім цього: 
Підприємства мають право на отримання гранту, але запропонована ними діяльність повинна включати 
інші підприємства у якості прямих бенефіціарів. Від реалізації такої грантової діяльності вигоду 
повинні отримати як заявник, відібраний для надання гранту, так і інші підприємства. Заявники повинні 
навести факти, які обгрунтують і продемонструють потенціал для збільшення обсягів продажів та/або 
залучення інвестицій в результаті реалізації запропонованої грантової діяльності.  
 

Будь ласка, надсилайте всі запитання щодо цього запиту на електронну адресу: Grants@CEPUkraine.org 
з зазначенням «ЗПЗ-2019-007» у темі електронного листа. 

 

Обсяг 
фінансування 

1 250 000 
грн 

Дедлайн 30.09.2020 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 

МСБ; організації 
підтримки 

бізнесу 

(членські бізнес 
асоціації, 

ГО, БФ тощо) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezDlgQiRPIcBwLdY1qdc067ypq_efG9Dw2gdCj2e8Zw4OxDA/viewform
https://internews.ua/storage/app/media/Buklet-VKZHR-2020.pdf
https://internews.ua/storage/app/media/Buklet-VKZHR-2020.pdf
mailto:contest@internews.ua
https://drive.google.com/drive/folders/1mZnaZBaFC5MulUfZ90wBURQsluEjyMPU
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


ТРИВАЄ ФОТОКОНКУРС «ВІКІ ЛЮБИТЬ 

ПАМ’ЯТКИ» 
 

 

Метою конкурсу є 
створення якнайповнішої 
бази фотографій пам’яток 
для ілюстрування ними 
Вікіпедії та інших 
вікіпроєктів. Протягом вересня всі охочі зможуть подати 
фото об’єктів культурної спадщини з усіх регіонів 
України та позмагатися за призи в кількох номінаціях. 

Фотографії нерухомої спадщини можуть бути зроблені будь-коли, головне, щоб це були власні роботи. 
 
Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі. Фотографії нерухомої спадщини можуть бути зроблені будь-

коли, головне, щоб це були власні роботи. 

«Кількісна» та «якісна» є основними номінаціями фотозмагання. У першій будуть відзначені автори 

найбільшої кількості сфотографованих пам’яток культури — топ-10 в Україні та для кожного регіону. 

Окремо організатори відзначать 10 найактивніших новачків — учасників, які беруть участь у конкурсі 

вперше. У другій переможцями стануть автори найкращих фотографій конкурсу — топ-10 в Україні та 

для кожного регіону. Ті фото, що стануть найкращими в Україні, позмагаються на міжнародному етапі 

конкурсу. 

Спеціальними номінаціями цьогорічного «Вікі любить пам’ятки» є такі: 

1. «Млини» — для фото пам’яток українських млинів різних типів та різного ступеня збереженості. 

2. «Via Regia Ukraine» — для світлин усіх пам’яток одинадцяти міст п’яти областей України, через 

які пролягає Via Regia — «Королівський шлях» — в Україні (Дубно, Рівне, Острог, Львів, Броди, 

Городок (Львівська область), Луцьк, Володимир-Волинський, Радомишль, Житомир та Київ). 

3. «Відео» — для відеороликів нерухомої культурної спадщини, знятих у тому числі з дронів. Як і 

фотографії, відео можна вантажити безпосередньо зі списків пам’яток. 

4. «Єврейська спадщина» — присвячена світлинам пам’яток нерухомої культурної спадщини 

єврейського народу з території України. 

Переможці основних та спеціальних номінацій отримають цінні призи. 

Головна сторінка «Вікі любить пам’ятки» в Україні: http://wlm.photo  

Блог конкурсу з усіма новинами: http://wlm.org.ua/blog/ 

Провести конкурс цього року зголосилися вже 40 країн. Більшість із них прийматиме роботи у вересні, 

частина — у жовтні й листопаді. До цих змагань ви теж можете долучитися й завантажити фото 

пам’яток із відповідної країни. Детальніше про конкурс у світі дізнавайтеся за цим посиланням. 

В Україні конкурс проводить громадська організація «Вікімедіа Україна». 

 

Дедлайн 30.09.2020 

Заявники 
Участь у 

конкурсі можуть 
взяти всі охочі 

Європейський Союз 

EU4BUSINESS: ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 
 

https://eu4business.eu/uk/programme/eu4business-vid-strategiyi-do-diyi 
 

Головною метою проекту є підтримка 
реформ, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності та поліпшення 
бізнес-середовища в країнах Східного 
партнерства. Зокрема, посилення 
інституційної бази, надання державної 

підтримки приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища та ін. 
Детальніше 

 

 

 

Обсяг 
фінансування 

4 млн євро  

Тривалість 
проєкту 

2017 – 2020 

роки 

Заявники МСБ  

http://wlm.photo/
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=3193999
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=3820288
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=3907576
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=2810696
http://wlm.photo/
http://wlm.org.ua/blog/
https://www.wikilovesmonuments.org/wiki-loves-monuments-in-2020/
https://eu4business.eu/ukraine


Прийом концепцій субгрантових проектів 

доробки/переробки плодоовочевої, м’ясної, молочної або 

рибної продукції для вдосконалення партнерств із 

мікро-, малими та середніми підприємствами (ММСП) 
 

https://drive.google.com/file/d/1kk8h6L0GBD5nSGilgRQxfSmNewVz6ETx/view 
 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку(AГРО) запрошує 
подавати концепції субгрантових проектів фізичним особам-підприємцям 
та організаціям, які відповідають наступним критеріям: 
•Заявник повинен представляти приватні підприємства або бути фізичною 
особою-підприємцем, офіційно зареєстрованими в Україні, заснованими, 
створеними, та такими, що визнаються відповідними українськими 
органами влади йдотримуються українського законодавства, усіх чинних 
норм цивільного права та податкового кодексу України. 
•Належати до категорії мікро, малих, середніх підприємств (ММСП) 
•Щорічний оборот компанії чи фізичної особи-підприємця повинен бути 
не менше 500 000грн. 
•Заявник повинен бути готовим спів-інвестувати у дану діяльність не 
менше 50% від суми загального бюджету проекту, виділеної на реалізацію 
заходів (етап 2)субгранту. 
•Внесок субреципієнта – це спосіб заохочення успішного завершення 
діяльності отримувача субгранту.  
 

У разі присудження субгранту субреципієнт повинен надати документацію, яка свідчить про його 
внесок. До внесків субреципієнта відноситься фінансування витрат діяльності угрошовій або 
натуральній формі, яке отримане не у рамках субгрантової підтримки проекту АГРО, а надається 
субреципієнтом або іншими донорськими організаціями, такими як міжнародні громадські організації, 
уряди іноземних держав, місцеві та міжнародні організації, субреципієнт, бенефіціари субгранту, інші 
треті особи та/або колективні внески від вищезазначених зацікавлених сторін. До внеску субреципієнта 
не включатиметься фінансування, що отримується в рамках інших проектів USAID. 
 

Програма АГРО надаватиме перевагу заявкам, які передбачають внесок субреципієнта у розмірі, що 
перевищує 50% від суми загального бюджету проекту, виділеної на реалізацію заходів.  
 

Усі питання щодо цього запиту просимо надсилати Лазаренку Ігорю, менеджерувідділу субгрантів та 
контрактів,на електронну адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням на APS-02. 
 

Концепції проектів (супровідна документація) слід подавати в електронному форматі на адресу 
електронної пошти agro.subawards@chemonics.com з посиланням на APS No 02.  
 

Концепції субгрантових проектів для розгляду в першому раунді мають бути подані не пізніше 18:00 за 
місцевим часом 05/10/20.  
 

Програма USAID АГРО продовжуватиме приймати концепції субгрантових проектів до 18:00 за 
місцевим часом 18/02/21 або до моменту вичерпання коштів. Заявки, надіслані пізніше встановленого 
часу, або такі, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. 
 

Детально за посиланням 

 
 

Дедлайн 15.10.2020 

Заявники 

ПП або ФОП, 

офіційно 

зареєстровані 
в Україні; 

належать до 

категорії 
ММСП; 

мають 

щорічний 

оборот не 
менше 

500 000 грн 

https://drive.google.com/file/d/1kk8h6L0GBD5nSGilgRQxfSmNewVz6ETx/view
mailto:agro.subawards@chemonics.com
mailto:agro.subawards@chemonics.com
https://drive.google.com/file/d/1kk8h6L0GBD5nSGilgRQxfSmNewVz6ETx/view?usp=sharing


 

Конкурс грантів від посольства Словаччини в Україні 
 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid 
 

Проектні пропозиції повинні відповідати 

Стратегії Словацької Республіки щодо 

співробітництва в цілях розвитку на 2019- 

2023 роки.  

Для чого? 

Для реалізації проектів у наступних галузях: освіта, охорона здоров’я, 

державне управління, та побудова громадянського суспільства, безпека 

харчових продуктів, сільське господарство, інфраструктура та стале 

використання природних ресурсів, створення ринкового середовища. 

Що потрібно? 
Проєктні пропозиції мають бути надіслані в електронній формі 

(email: emb.kiev@mzv.sk), а також в паперовій формі до Посольства 

Словацької Республіки в Києві 
 

Заявки в паперовому вигляді (заповнені, підприсані та скріплені печаткою) з відповідною супровідною 

документацією (реєстраційні документи організації-заявника і резюме ключових експертів, 

відповідальних за реалізацію проєкту англійською мовою) мають бути направлені до посольства 

Словаччини не пізніше 15 жовтня 2020року. 
 

Аплікаційні иатеріали:  

Форма заявки щодо фінансового вкладу 

Звіт про завершення 

Фінансовий звіт (таблиця бюджету) 
 

 

   

Обсяг 
фінансування 

До 10000 
євро  

Дедлайн 15.10.2020 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Зареєстровані 
юридичні особи: 

неурядові 
організації, 

неприбуткові 
організації та 

місцеві органи 
влади 

Мінрегіон розпочинає конкурсний відбір  

проєктів регіонального розвитку, що 

фінансуватимуться за кошти ЄС 
 

https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-prijmaie-zayavki-na-

finansuvannya/ 
 

Мінрегіон розпочинає 
конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, що 
фінансуватимуться за кошти ЄС.  
 

Для участі в конкурсному відборі заявник проекту подає через онлайн-
платформу документи (заявку на участь, інформаційну картку проекту та 
опис проекту, оформлені відповідно до вимог. 
 

Телефон для довідок: (044) 207-17-21;  
електронні адреси: bondar@minregion.gov.ua, budykoo@minregion.gov.ua. 
 

Джерело 
 

 Дедлайн 20.10.2020 

Заявники 

центральні або 
місцеві органи 

виконавчої 
влади; 
органи 

місцевого 
самоврядування, 

агенції 
регіонального 

розвитку 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid
mailto:emb.kiev@mzv.sk
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://unic.un.org/
http://unic.un.org/
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-prijmaie-zayavki-na-finansuvannya/
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-prijmaie-zayavki-na-finansuvannya/
https://sectoral.minregion.gov.ua/
https://sectoral.minregion.gov.ua/
mailto:bondar@minregion.gov.ua
mailto:budykoo@minregion.gov.ua
https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-rozpochynaye-konkursnyj-vidbir-proyektiv-regionalnogo-rozvytku-shho-finansuvatymutsya-za-koshty-yes/


 
КОНКУРС ГРАНТІВ З 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

http://ednannia.ua/147-anonsi/12063-pryimaiemo-
zaiavky-na-konkurs-hrantiv-z-orhanizatsiinoho-

rozvytku 

Запрошуємо подавати заявки на участь у грантовому конкурсі з 

організаційного розвитку! Засідання відбуваються щомісяця, заявки 

приймаються постійно. 
Конкурс грантів з організаційного розвитку адмініструється ІСАР 

Єднання у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського 

суспільства» завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного 

розвитку.  

Загальною метою Ініціативи є покращення умов діяльності для 

громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності 

організацій громадянського суспільства (ОГС) для підвищення самозарадності громадянського сектору 

в Україні. Через цей конкурс грантів з організаційного розвитку Ініціатива має на меті зміцнити 

інституційну спроможність ОГС у затребуваних ними сферах, особливо тих, що стосуються сталості й 

самозарадності. 

У межах цього конкурсу грантів кожна громадська або благодійна організація може: 

Провести оцінку власного рівня розвитку (самооцінку або зовнішню фасилітовану оцінку) та визначити 

нагальні потреби й пріоритетні сфери розвитку; 

Скласти індивідуальний план організаційного розвитку; 

Отримати грант (безповоротну фінансову допомогу) для оплати послуг з організаційного розвитку; 

Провести тендер (конкурсний відбір) і обрати найкращого постачальника послуг з організаційного 

розвитку (тренера, коуча, консультанта, фасилітатора); 

Провести заходи (тренінг, консультація, фасилітована стратегічна сесія тощо), які відповідатимуть 

потребам організації та допоможуть виконати план з організаційного розвитку; 

Провести повторну оцінку рівня розвитку своєї організації, порівняти результати, скласти подальший 

план розвитку та повторити весь цикл спочатку. 

Детальне запрошення до участі можна завантажити за посиланням.  

Також запрошуємо переглянути вебінар з детальним описанням процедури подачі заявки –

 https://bit.ly/3ciP9ut. 

 

Обсяг 
фінансування Не вказано  

Дедлайн 01.12.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Громадські і 
благодійні 
організації 

України 

Український фонд стартапів (УФС) 
 

Український фонд стартапів розпочав 

прийом заявок на фінансування.  

 

Учасники можуть використати грант на: 

 створення прототипу 

 підтвердження концепції 

 розвиток бізнесу 

 реєстрацію прав інтелектуальної власності, 

 тестування та пілотування розроблених інноваційних 

рішень/технологій 

 підготовку бізнес-планів для подальшого залучення акціонерного та боргового капіталу 

 комерціалізацію продукту тощо 
 

Вимоги до стартапів:  

 фінансується лише український бізнес з орієнтацією на світові ринки 

 проєкти мають бути на ранніх стадіях розвитку (pre-seed and seed) 

 організація повинна бути орієнтована на отримання доходу 

 до уваги беруться інноваційні ІТ/високотехнологічні продукти 

 наявність команди лідерів, створеної для розвитку бізнесу  
 

Подати заявку ви можете через сайт https://usf.com.ua із подальшою реєстрацією на веб-порталі Фонду. 

Заявка заповнюється в електронному вигляді. 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 25 000 до 

75 000 доларів  

Дедлайн 2020 

Мова подачі Англійська 

Заявники 

Український 
бізнес з 

орієнтацією на 
світові ринки 

http://ednannia.ua/images/Call_for_proposals_MARKETPLACE_2019_1.pdf
https://bit.ly/3ciP9ut


Конкурс грантів для протидії коронавірусу 

“Людяність і взаємодопомога” 
 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-

koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/ 
 

У оновленому конкурсі, завдяки стратегічному партнерству з 

Європейським Союзом, Фонд збільшує розміри фінансової підтримки для 

найбільш пріоритетних проєктів і спрямовує зусилля на подолання не 

лише термінових, але й середньострокових та більш віддалених наслідків 

пандемії на українське суспільство.  
 

Проекти конкурсу мають стосуватися сприяння попередженню 

поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії коронавірусу в 

Україні через інформування, координацію, забезпечення базових потреб, 

горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги.  
 

Конкурс “Людяність і взаємодопомога” має 4 головні категорії проєктів: 

Категорія 1: Допомога закладам охорони здоров’я та медичним 

працівникам; 

Категорія 2: Самозарадність вразливих груп; 

Категорія 3: Повага до прав людини та доступне правосуддя; 

Каегорія 4: Інформування та просвітництво. 
 

Цілі та тематичні пріоритети категорій Конкурсу за посиланням. 
 

З усіма питаннями щодо конкурсу слід звертатися на pr@irf.ua або на фейсбук-сторінку Фонду.  
 

Джерело: https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-

vzayemodopomoga/ 

 

Обсяг 
фінансування 

Середня 
вартість 

проектів 

становитиме 

50 тисяч 

гривень 

Дедлайн 31.12.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники 

Громадські 

організації, 

громадські 

спілки, 

благодійні 

фонди, 

зареєстровані 
у будь-якому 

регіоні 

України 

 

Європейський Союз спільно з ЄБРР 

EU4BUSINESS: Мережа центрів підтримки 

бізнесу в Україн 
 

https://eu4business.eu/uk/programme/eu4business-

merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini 
 

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та 
поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом 
надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку 
до фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Крім того, 
програма сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій 
країні з метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та 
ноу-хау для розвитку бізнесу. Проект буде корисним для 
щонайменше 30 000 МСП та підприємців. 
 

Загальною метою є сприяння сталому економічному розвитку в Україні завдяки росту компаній, 
збільшенню можливостей для працевлаштування та регіональному процвітанню. 
 

Зокрема, проект має на меті: 
 Створення функціональної та ефективної системи консультаційних послуг, яка охоплюватиме 

всю територію України. 
 Підвищення конкурентоспроможності МСБ шляхом розвитку ділових навичок, розуміння нових 

ринків та застосування інновацій. 
 Підвищення рівня інформованості МСБ про галузеві ноу-хау. 
 Збільшення кредитних ресурсів, доступних для МСБ. 

Дізнатися більше 

 

 

Тривалість 
проєкту 

2016 – 2020 

роки 

Заявники МСБ  

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://gurt.org.ua/news/grants/59018/
https://www.facebook.com/irf.ukraine/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
https://eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
https://eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini
https://eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini


 

   

ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД 
 

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund/ 

 

Фонд забезпечує грантове фінансування для стимулювання співпраці двох 
країн у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики. 
 

Обсяг та умови фінансування 

 Фінансування демонстраційних проектів може надаватися як грантове 

фінансування українським підприємствам з наданням переваги МСП 

(малим та середнім підприємствам) для державних та приватних проектів. 

 Як правило, потрібний власний внесок власників проекту, проте технічна допомога, наприклад, 

консалтинг та програмне забезпечення, може бути підтримано із покриттям до 100% вартості. 

 Закупівлі повинні бути прив'язані до фінської частки, що означає, що кожен проект повинен мати 

інтерес у Фінляндії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. Рівень фінської частки становить 

щонайменше 30% від загальної вартості проекту. Вибраними консультантами є, головним чином, 

компанії, зареєстровані у Фінляндії. 

 Закупівлі, пов'язані з діяльністю, що підлягає фінансуванню, здійснюються у відповідності до 

Рекомендацій щодо закупівель НЕФКО. 

 Є можливості поєднання грантів з іншими фінансовими інструментами НЕФКО - позики 

в Investment Fund loans, Facilities for Cleaner Production, Energy Saving Credits. 

 Кошти будуть використані виключно для фінансування діяльності, яка відповідає критеріям ОДР, 

встановленим КСР ОЕСР (OECD DAC). 
 

Форми подання заявок для участі у Фонді (обов'язково двома мовами) 

- Форма заявки до Фонду українською мовою 

- Форма заявки до Фонду англійською мовою 
 

Детальніше на сайті Держефенергоективності 

Дедлайн 2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська, 
українська 

Заявники 
МСП, органи 

місцевого 
самоврядування 

Програма "Initiative East" в рамках ПВЗВТ 
 

https://eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt 
 

Ініціатива “East” в рамках 
Поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі (ПВЗВТ) 
спрямована на зміцнення 
економічного розвитку країн, які 

підписали угоду про асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдови та України, 
шляхом надання адресної фінансової та технічної підтримки малим та 
середнім підприємствам (МСП) в цих трьох країнах. 
Мета 
Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов кредитування; 
Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для місцевих мікропідприємств; 
Надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим мережам в 
агрохарчовій галузі. 
Діяльність 
Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП, для конкурування на 
місцевих та міжнародних ринках шляхом: 
Підтримки місцевих мікропідприємств, забезпечуючи фінансування місцевих мікрофінансових установ; 
Надання технічної допомоги партнерським фінансовим посередникам (включаючи мікрофінансові 
установи) через реалізацію інституційної діяльності, нарощування потенціалу та надання 
консультаційних послуг для МСП на регіональному та місцевому рівнях, сприяючи розвитку сільських 
районів з особливою увагою до розвитку агрохарчової виробничо-збутової мережі; 
Надання МСП кредитних гарантій у місцевих банках та інших фінансових посередниках, спонукаючи їх 
поліпшувати кредитні умови і, таким чином, забезпечувати розширення доступу до фінансування для 
МСП.  
Детальніше 

 

Бюджет ЄС 
62,74 млн 

євро 

Тривалість 
проєкту 

2016 – 2021 

роки 

Заявники МСП 

https://www.nefco.org/work-us/our-services/loans-and-equity/investments-eastern-europe
https://www.nefco.org/work-us/our-services/loans-and-equity/facility-cleaner-production
https://www.nefco.org/work-us/our-services/loans-and-equity/facility-energy-saving-credits
http://saee.gov.ua/sites/default/files/TF_Application_Form_UKR_2020_1.docx
http://saee.gov.ua/sites/default/files/TF_Application_Form_ENG_2020_0.docx
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/dcfta/index.htm


 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

Посольство США запрошує 

незалежні засоби масової 

інформаціїї (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати 

заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.  
 

Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну. 

Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом 

преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 
 

Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським 

журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, 

пов’язаними з медіа. 
 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на: 

 Підвищення якості журналістської освіти 

 Покращення професійних стандартів серед журналістів 

 Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

 Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями 
 

Умови отримання фінансування: 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/#collapse2 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА:  

УКРАЇНСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-ua2013_001.pdf 

АНГЛІЙСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-en2013_001.pdf 
 

ФОРМА SF424: 

УКРАЇНСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf 

АНГЛІЙСЬКОЮ https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf 
 

Допустимі витрати по гранту: https://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf 

 Обсяг 
фінансування 

До 24 000 

дол.  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі 
Англійська, 

українська 

Заявники ЗМІ 

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 

ДЕМОКРАТІЇ 
 

Європейський фонд підтримки 
демократії (The European 

Endowment for Democracy, EED) надає підтримку організаціям, 
неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких 
спрямована на розвиток і зміцнення демократичного громадянського 
суспільства. Тривалість проектів та суми грантів визначаються 
індивідуально. Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких 
– розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у 
країнах, охоплених Європейською політикою сусідства. На гранти EED 
можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні 
лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в 
Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support 

 

Обсяг 
фінансування 

від 10 000 
до 150 000 

євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 
Мова подачі Англійська 

Заявники 

Фіз. особа, 
Громадська 
організація, 

ЗМІ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/#collapse2
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-ua2013_001.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-en2013_001.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support


 

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 

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


 

РАДА ЄВРОПИ 
 

Відкрито конкурс на подачу заявок від 

неурядових організацій на отримання грантів 

від Європейської молодіжної фундації. 
 

Спільна рада з питань молоді Ради Європи 

прийняла рішення про те, що особлива увага при розгляді питань щодо 

виділення грантів буде приділена пілотним проектам українських 

громадських організацій або європейськими громадськими організаціями, 

які мають бажання співпрацювати з українськими громадськими 

організаціями у зазначених сферах. 
 

Запропоновані пілотні проекти: 

 повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні 

зміни, які залучають молодь на місцевому рівні; 

 діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні; 

 повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто 

міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту). 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

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

 

Обсяг 
фінансування 

10 000 євро  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

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

Посольство США запрошує 
українські неприбуткові та неурядові організації взяти участь у 
конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. 
 

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та 
побудові громадянського суспільства в Україні. Заявки мають відповідати 
одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду: 

 Розвиток громадянського суспільства 
 Верховенство права та реформа в галузі права 
 Прозорість органів влади 
 Громадська підтримка освітніх ініціатив 
 Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві 
 Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю та жінок 
 Громадянська освіта 
 Розвиток виборчої системи 
 Протидія торгівлі людьми 

 

Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і 
зареєструватися в системі Sam.gov. 
 

Щоб взяти участь у конкурсі необхідно заповнити та надішлати електронну заявку. Також до заявки 
необхідно додати копії реєстраційних документів організації, резюме основних виконавців проекту (з 
контактною інформацією та телефонами), форму SF424. Надсилайте пакет документів на адресу: 
KyivDemGrants@state.gov. 
 

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланнями: 
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-ukr2012.pdf та 
АНГЛІЙСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-eng2012.pdf 
ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf та 
АНГЛІЙСЬКОЮ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/SF424_2_1-V21.pdf 
ДОСТУПНІ ВИТРАТИ ПО ГРАНТУ http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/dem_expenses_ukr.pdf 
СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду 
NCAGE http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 5 000 до 

50 000 

доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі 
Українська, 

Англійська 

Заявники ГО 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
mailto:KyivDemGrants@state.gov
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrants-app-ukr2012.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/sf-424-ukr.pdf
http://www.compet.kh.gov.ua/images/MTD/DUNS-and-SAM_ukr.pdf


 

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 

 
Посольство Японії в Україні 

 

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається 
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-

досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля 
здійснення проектів розвитку цих організацій. 
 

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

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

 

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

 

Обсяг 
фінансування Не вказано  

Дедлайн 
постійно 

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники Бізнес 

 

 
Використані джерела: 

Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні 

Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів 

Офіційні сайти програм/проектів міжнародної технічної допомоги 

Ресурсний центр ГУРТ 

Портал “Громадський простір” 
 

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

