
 

 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проектів МТД 
 

Посольство Німеччини в Україні 
 

https://donezk.diplo.de/ukr-uk/themen/wirtschaft/-/1586180 
 

Генеральне консульство Німеччини у 
Донецьку (з тимчасовим офісом у Дніпрі) 
щороку надає підтримку обмеженій 

кількості мікропроектів, спрямованих на поліпшення умов життя 
вразливих верств населення. 
 

Йдеться про проекти, що реалізовуються протягом короткого терміну, як 
правило до трьох місяців. Необхідне обладнання для проектів 
закуповується в Україні. 
 
У 2019 році надано підтримку одинадцятьом мікропроектам. 
 

У співпраці з ініціативами громадянського суспільства та комунальними 
закладами, за умови надання ними власного внеску, за минулі декілька місяців було, зокрема, придбано 
медичне обладнання для протитуберкульозного диспансеру, дитячого будинку та центру паліативної 
медицини, а також  корекційне обладнання для інклюзивно-ресурсного центру, переобладнано санвузли 
у гімназії та дитячому садку; значна частина проектів 2019 року розташувалась неподалік від лінії 
розмежування у Донецькій та Луганській областях,  де було обладнано дитячу кімнату у Районному 
будинку культури,  придбано шкільні дошки, замінено вікна, відремонтовано приміщення та обладнано 
гардероб  у кількох загальноосвітніх та одній музичній школі. 
 

В 2020 році Генеральне консульство також має намір підтримувати різні проекти шляхом надання 
часткового фінансування. 

 

Обсяг 
фінансування 

До 5 000 

євро  

Дедлайн 25.02.2020 

Мова подачі 
Українська, 

німецька 

Заявники 

Організації/ 
установи/ 

спілки/ 

неурядові 

організації  

 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Alumni-Small-

Grants-2020-Annoucement-ukr.pdf 
 

Конкурс за Програмою «Гранти для учасників програм 

обмінів» 2020 
 

Посольство США в Києві оголошує конкурс за Програмою «Гранти для 

учасників програм обмінів» 2020. Програма має на меті активізувати 

зв’язки між випускниками, стимулювати професійний розвиток, сприяти 

їх активній участі у проектах, що залучають громадянське суспільство до демократичних перетворень в 

Україні, а також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в Сполучених Штатах та Україні.  
 

Посольство США надаватиме малі гранти в залежності від наявності коштів випускникам/учасникам 

програм обмінів і стажування, що фінансуються урядом США. 
 

Витрати мають бути обґрунтованими та реалістичними й відповідати програмній діяльності. 

Заохочуємо подавачів проектних заявок надати найбільш детальну інформацію для того, щоби Комісія 

програми грантів могла визначити наскільки проектна заявка відповідає принципу ефективного 

використання ресурсів уряду США. 
 

Бюджет проекту має чітко співвідноситись з описовою частиною програми та відображати розуміння 

принципів допустимих видатків, визначених у Розділі CFR 200.306 (частина 230) для неприбуткових 

організацій.  

 

Обсяг 
фінансування 

До 25 000 

дол.  

Дедлайн 24.02.2020 

Мова подачі Англійська 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://donezk.diplo.de/ukr-uk/themen/wirtschaft/-/1586180
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Alumni-Small-Grants-2020-Annoucement-ukr.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Alumni-Small-Grants-2020-Annoucement-ukr.pdf


 

Міжнародна Організація з Міграції 
 

http://iom.org.ua/ua/node/3101 
 

Міжнародна Організація з Міграції (надалі 

МОМ) запрошує профільні неурядові 

організації (НУО) України до висловлення 

своєї зацікавленості в участі та поданні 

проектних пропозицій в якості партнерів-

виконавців в галузі реінтеграції та реабілітації осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми.  
 

Партнери-виконавці обиратимуться відповідно до процедур відбору за принципами якості, опис яких 

надано в цьому оголошенні про конкурс.  
 

Оголошення про конкурс містить наступні документи: 
a) Запрошення до участі;  

b) Інструкція для партнерів-виконавців;  

c) Додаток 1 – Технічне завдання;  

d) Додаток 2 – Шаблон Угоди про реалізацію проекту;  

e) Додаток 3 – Форми проектної пропозиції;  

f) Додаток 4 – Інформаційний листок учасника (надається окремим файлом);  

g) Додаток 5 – Кодекс поведінки постачальника /НУО (надається окремим файлом).  
 

Окремо обов’язково необхідно надіслати повну електронну версію заявки (формат MS Word та MS 

Excel, розмір відправлення електронною поштою не повинен перевищувати 7 Мб) на адресу: 

iomkievtenders@iom.int  
 

У темі листа із електронною пропозицією має бути зазначено: UA1-2020-1409 – Запит роз’яснення - 

Реінтеграція та реабілітація ОПТЛ, до уваги Анастасії Дан 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 6 000 

до 10 000 

євро  

Дедлайн 28.02.2020 

Заявники НУО 

 

House of Europe 
 

Гранти надаються House of Europe в 

рамках програми творчої підготовки та 

розбудови потенціалу молоді, яка 

підтримує проєкти, що залучають молодих 

людей віком від 16 до 25 років та мають на 

меті розвиток локальних мистецьких ініціатив. Головними дійовими 

особами поданих на конкурс проєктів є молодь, яка хотіла б долучитись 

до процесу змін у суспільстві через спільні практики сучасного мистецтва та мистецького активізму. 

Програма передбачає співпрацю організацій та молоді з менторами – молодими художниками з ЄС. 
 

Ця можливість найкраще підходить для організацій:  
 Які бажають розвивати локальну художню спільноту та створюють проєкти, де головними 

учасниками є молоді люди віком від 16 до 25 років 

 Які зацікавлені в колаборації з ментором з ЄС 

 Що зазвичай мають обмежений доступ до фінансування 

Ця можливість передбачає: 

 Грантову програму для реалізації мистецьких проектів 

 Підтримку інноваційних методів роботи з молоддю 

 Фокус на сучасні мистецькі практики 

Заявка з необхідним пакетом супровідної документації подається в електронній формі через онлайн-

платформу: https://www.houseofeurope.grantplatform.com/  

 

Обсяг 
фінансування 

Від 6 000 

до 10 000 

євро  

Дедлайн 28.02.2020 

http://iom.org.ua/ua/node/3101
mailto:iomkievtenders@iom.int


 

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 

 

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку 

(UNIDO) 

Глобальний екологічний фонд (GEF) 
 

https://gcipukraine.com/ 
 

Стартував прийом заявок на участь у другій хвилі програми Акселерації 
Проекту UNIDO/GEF «Глобальна інноваційна програма чистих 
технологій для МСП в Україні». Дедлайн - 10 березня 2020 року. 
 

Вже вдруге запрошуємо українських підприємців та винахідників 
подавати заявки на участь у конкурсі інноваційних екологічно дружніх 
стартапів. 
 

Цей конкурс проводиться в рамках Проекту UNIDO/GEF "Глобальна 
інноваційна програма чистих технологій для МСП в Україні”, а його 
фіналісти мають можливість отримати від від 5000 до 50 000 $ для 
розвитку стартап-проекту, навчання в Бізнес академії проекту, менторинг 
від провідних міжнародних та національних експертів, підтримку у 
пошуку партнерів та фінансових ресурсів для реалізації ідей.  
 

Програма Акселерації Проекту UNIDO/GEF – конкурсна програма нових ідей, покликаних надати 
імпульс для розвитку українським інноваційним екологічно-дружнім проектам. Над розвитком ідей та 
стартап-проектів працюватимуть фахівці UNIDO та провідні міжнародні експерти (спільно з 
представниками влади, бізнесу та громадянського суспільства).  
 

Мета програми Акселерації – допомогти стартапам в сфері чистих технологій пройти шлях від ідеї до 
успішного та робочого cleantech-бізнесу. 
 

Анкета для участі в конкурсі https://gcipukraine.com/akseleraciya/forma-zayavki/ 

 

Обсяг 

фінансування 

Від 5 000 до 

50 000 дол. 

Дедлайн 10.03.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники 

МСБ з терміном 

реєстрації не 

більше 3 років, 

організації, творчі 

колективи, наукові 

товариства та 

спілки, фізичні 

особи-

винахідники 

mailto:APS001@CEPUkraine.org
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
https://gcipukraine.com/
https://gcipukraine.com/akseleraciya/forma-zayavki/


 

Європейський Союз 

Програма «Креативна Європа» 
 

https://creativeeurope.in.ua/programs/33 
 

Оголошено конкурс «Спільне створення та 
спільне виробництво» програми ЄС 
«Креативна Європа»! 

 

Загальна мета конкурсу – обрати та підтримати щонайменше 
10 інноваційних пілотних програм спільного виробництва та 
співавторства для авторів-виконавців та музикантів для сприяння 
розвитку європейської музики. 
 

Який розмір підтримки можна отримати? 
 

До 50 тис. євро на проєкт. Максимальний розмір співфінансування складає 85% від загального обсягу 
коштів, передбачених на проект. Відповідно, 15% проекту треба дофінансувати самостійно. 
 
Деталі конкурсу тут: http://bit.ly/34RtrK9 та на офіційному сайті Українського бюро програми ЄС 
«Креативна Європа»: https://creativeeurope.in.ua/programs/33 

 

Обсяг 
фінансування 

До 50 000 

євро  

Дедлайн 

30.03.2020 
(13:00 за 

Брюсселем, 

центрально-

європейський час) 

 

Сполучені Штати Америки 

USAID 
 

Проект USAID «Трансформація 

фінансового сектору» (USAID FST) 

запрошує зацікавлені організації взяти участь у конкурсі на здобуття 

грантової підтримки в рамках Щорічного оголошення про реалізацію 

програми. 
 

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, подані у відповідь на це 

Оголошення від таких видів організацій: офіційно зареєстрованих 

місцевих громадських організацій, асоціацій та суб’єктів господарювання 

приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових організацій.  
 

Грантова підтримка надаватиметься проектам, спрямованим на: 

 сприяння більшому доступу споживачів та підприємств до фінансування; 

 покращення фінансового захисту та обізнаності споживачів фінансових послуг; 

 сприяння формуванню довіри до фінансових установ; 

 сприяння розробці та просуванню законодавчих реформ у фінансовому секторі, розкриттю 

фінансової інформації та фінансової прозорості; 

 підвищення рівня фінансової інклюзивності, допомагаючи постачальникам фінансових послуг у 

визначенні нових сегментів ринку, пропонуючи нові спеціалізовані продукти та впроваджуючи 

інновації.  
 

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі заявок просимо 

звертатися до GrantsFTS@dai.com. 

 

ОГОЛОШЕННЯ, ОПИС ПРОГРАМИ ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ 

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2019/09/APS_FST_001-Ukrainian.pdf 

 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 10 000 

до 100 000 

доларів 

Дедлайн 31.03.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники 

ГО, асоціації та 
суб’єкти 

господарювання 
приватного 

сектору 

https://creativeeurope.in.ua/programs/33
http://bit.ly/34RtrK9
mailto:GrantsFTS@dai.com
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2019/09/APS_FST_001-Ukrainian.pdf
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg


Greencubator ClimateLaunchpad (CLP) 
 

https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/ 
 

Greencubator оголошує про прийом 
заявок від українських команд на 
найбільший в світі конкурс «зелених» 
бізнес-ідей ClimateLaunchpad (CLP)! 

Конкурс охоплює 55 країн світу, його переможці отримають призи в 10 
000, 5 000 та 2 500 євро, а фіналісти — доступ до акселератора EIT 
Climate-KIC, з фокусом на комерціалізації cleantech-стартапів.  
 

Мета конкурсу ClimateLaunchpad — допомогти командам, які мають «зелену» бізнес-ідею, пройти 
шлях від проекту на серветці до робочого cleantech-бізнесу, допомогти таким ідеям швидко 
перетворитися на динамічні успішні компанії, що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля 
майбутнє.  
 

В конкурсі можуть брати участь команди та компанії, які: 
 почали власний бізнес менше року тому; 
 залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій; 
 ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чи рішень; 
 раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах EIT Climate-KIC з цією самою бізнесідеєю.  

 

Організатор – європейська Ініціатива кліматичних інновацій Climate-KIC, партнером і організатором 
національного етапу в Україні є ГО Greencubator.  
 

ПОДАТИ ЗАЯВКУ 
https://climatelaunchpad.org/application-

form/?utm_source=greencubator&utm_medium=website&utm_source=MEDIA&utm_campaign=671ebb50c5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_02_48_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_6c0af9aa1b-671ebb50c5-439456869 

 

Обсяг 
фінансування 

Від 2 500 до 

10 000 євро  

Дедлайн 10.05.2020 

Мова подачі Англійська 

 

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ 

ШТАТІВ АМЕРИКИ 
 

Посольство США в Києві оголошує 
Програму малих грантів публічної 
дипломатії на 2019-2020 роки для 

підтримки проектів у галузі освіти.  
 
За умови наявності коштів, Посольство буде виділяти невеликі гранти, як 
описано нижче, для громадських/недержавних організацій, що базуються 
в Україні та США. Проект повинен бути адаптований до української 
аудиторії, а всі проектні заходи, що підтримуються грантом Посольства 
США, повинні проходити в Україні та містити американський компонент.  
 

Приорітети конкурсу: 
 Проекти, які підтримують процес реформи освіти в Україні, спираючись на відповідний 

змістовний компонент американської освітньої системи, включаючи можливості підвищення 
кваліфікації для вчителів середніх шкіл та закладів післяшкільної освіти.  

 Проекти, які сприяють розвитку співпраці між освітніми установами та громадськими 
організаціями, місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки регіонального розвитку та 
децентралізації. 

 Проекти, спрямовані на розробку або розширення послуг з кар’єрного консультування у середніх 
школах та після їхнього закінчення. 

 Проекти, орієнтовані на розвиток лідерства молоді у сферах підприємництва, фінансів, інновацій 
та громадянської освіти. 

 Проекти, які використовують американський досвід для розвитку та зміцнення цінностей 
толерантності, різноманітності та інклюзивної освіти серед студентів середньої школи та/ або 
закладів післяшкільної освіти. 

 
Обсяг 

фінансування 

До 50 000 

доларів  

Дедлайн 21.06.2020 

Мова подачі Англійська 

Заявники ГО 

https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/
https://climatelaunchpad.org/application-form/?utm_source=greencubator&utm_medium=website&utm_source=MEDIA&utm_campaign=671ebb50c5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_02_48_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_6c0af9aa1b-671ebb50c5-439456869
https://climatelaunchpad.org/application-form/?utm_source=greencubator&utm_medium=website&utm_source=MEDIA&utm_campaign=671ebb50c5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_02_48_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_6c0af9aa1b-671ebb50c5-439456869
https://climatelaunchpad.org/application-form/?utm_source=greencubator&utm_medium=website&utm_source=MEDIA&utm_campaign=671ebb50c5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_02_48_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_6c0af9aa1b-671ebb50c5-439456869


 

USAID 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhk
E1DIFKXXVvo 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) 

приймає грантові заявки від українських МСП, якими керують і 

володіють жінки, що бажають розширити свій діючий бізнес.  
 

Заходи з розширення бізнесу можуть бути спрямовані на підвищення 

продуктивності та збільшення виробництва, вихід на зовнішні ринки, 

розширення асортименту продукції, підвищення ефективності бізнесу 

завдяки запровадженню інноваційних та ІТ-рішень тощо. Гранти 

надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють 

гранти за контрактами, та внутрішніми процедурами управління Програми КЕУ.  
 

Програма КЕУ в рамках цього ЗПЗ планує надати 12 грантів на загальну суму приблизно у 3 600 000 

грн. Очікується, що сума кожної грантової угоди без внеску грантоотримувачки становитиме 

орієнтовно 300 000 грн. Остаточна кількість грантів може бути змінена. Остаточні суми залежатимуть 

від заходів у рамках відповідної грантової угоди та кінцевих перемовин, отже, можуть бути нижчими 

або виходити за межі вказаної вище суми.  

Будь ласка, надсилайте всі запитання щодо цього запиту на електронну адресу: 

Grants@CEPUkraine.org з зазначенням «ЗПЗ-2019-009» у темі електронного листа. Програма КЕУ 

допомагатиме заявницям зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного листування. 

 

Обсяг 
фінансування 

До 300 000 

гривень  

Дедлайн 31.07.2020 

Мова подачі Українська 

Заявники МСБ 

 

Vernadsky Challenge 
 

https://vernadskychallenge.com/?fbclid=IwAR1fYbU44NlVuQ4_oUY0lHHWZ2
2ckXKyDs4xZilOWN6U9UpGuZ_dE9ZN8pU 

 

Конкурс інженерних стартапів Vernadsky 
Challenge відкрив прийом заявок!  

 

У фокусі інтересів Vernadsky Challenge: 
 космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, 

космічна інженерія та усі пристрої, призначені для дослідження та 
освоєння космосу); 

 активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити 
втрачені функції організму чи замінити орган, біотехнології в медицині, протези, екзоскелети, 
медичні пристрої, медичне устаткування, технології для людей специфічних професій). 

 

Маєте ідею чи готовий продукт? Розкажіть про них експертам Vernadsky Challenge! 
1. Перейдіть на сайт vernadskychallenge.com 
2. Завантажте та заповніть форму реєстрації 
3. Відправте її на talent@vernadskychallenge.com до 1 вересня 2020 року 
 
Усі заявки проходять ретельний відбір, а команди з найбільш перспективними ідеями отримають грант 
на розвиток стартапу в еквіваленті 2 мільйони гривень. 
 
Хочете розповісти світові про свій проєкт? Скоріше переходьте на сайт vernadskychallenge.com та 
завантажуйте заявку! 
 

 Обсяг 
фінансування 

2 000 000 

грн  

Дедлайн 01.09.2020 

Мова подачі Англійська 

https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo
https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo
http://www.intprog.kh.ua/wp-content/uploads/2010/08/usaid-logo-300x91.jpeg
https://vernadskychallenge.com/?fbclid=IwAR1fYbU44NlVuQ4_oUY0lHHWZ22ckXKyDs4xZilOWN6U9UpGuZ_dE9ZN8pU
https://vernadskychallenge.com/?fbclid=IwAR1fYbU44NlVuQ4_oUY0lHHWZ22ckXKyDs4xZilOWN6U9UpGuZ_dE9ZN8pU


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 

 

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 

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


 
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


 

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

