
 

 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД 
 

 

 

Стипендії для відеоблогерів 

 

 
Міжнародний фонд «Відродження» хоче підтримати виробників якісного 
україномовного відеоконтенту у Youtube та допомогти у створенні 
роликів, що просуватимуть ідеї критичного мислення та раціонального 
погляду на світ та події в ньому. 
 
Пріоритетною платформою відеоблогінгу є Youtube, проте 
розглядатимуться також заявки від блогерів, що публікують свої відео у 
Tiktok та Instagram.  
 
Загалом в рамках конкурсу планується надати 4-8 стипендій. 
 
Критерії відбору. У заявці необхідно вказати інформацію про ваш канал, тематику роликів, які 
планується створити за кошти стипендії, орієнтовний розрахунок витрат. 
- наявність україномовного каналу з відеоконтентом; 
- вік каналу не менше ніж 6 місяців; 
- тематика каналу корелює з темами критичного мислення та раціонального погляду на світ; 
- цінності каналу збігаються з цінностями демократії та відкритого суспільства; 
- канал розміщує лише авторський контент і використовує продукти чужого авторського права лише 
на умовах fair use. Відеоконтент, на виробництво якого підуть кошти стипендії, має бути створений у 
2021 році. 
 
Конкурс відбудеться у два етапи:  
1) Розгляд конкурсною комісією письмових заявок, надісланих через електронну форму;  
2) Співбесіди з відібраними відеоблогерами.  

 

Як подавати заявку? Заявка подається до 28.02.2021 шляхом заповнення онлайн-форми, де вкажіть  
Результати конкурсу будуть опубліковані не пізніше 31.03, розгляд – до 15.03.2021 

 

Заявки надаються на за формами фонду, вказаним у кожному конкурсі  

Контакти: e-mail:  pr@irf.ua  до 24 лютого включно    

Обсяг 
фінансування 

від 50 до 120 
тис. грн. 

Дедлайн 28.02.2021  

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники – 

 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

https://gurt.org.ua/news/grants/66383/
https://www.irf.ua/stypendiyi-do-150-tys-grn-dlya-videoblogeriv-vid-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3ye9sQ4-rWitZMk-pIjr4lmyVUM1ZJUFhOU1pYN0pUMTA4VlM0MEtBTjlSTi4u
mailto:%20pr@irf.ua%20%20до%2024%20лютого%20включно


   

     
 

Фонд Східна Європа у співробітництві з німецькою неурядовою організацією 

ChildFund Deutschland e.V.    
 

Фонд Східна Європа оголошує відкритий конкурс проєктів серед 
громадських організацій у Донецькій, Івано-Франківській та 
Житомирській областях, спрямованих на створення пілотних соціальних 
шкільних підприємств. У межах цього конкурсу буде підтримано  
10 проєктів. Реалізація проєктів-переможців конкурсу розпочнеться  
з квітня 2021 року (орієнтовно триватиме з 1 квітня до 31 липня). 
 
Конкурс триває у рамках програми «Заснування соціальних шкільних 
підприємств у сільській місцевості та малих містах України для 
заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-
Франківській, Житомирській та Донецькій областях» 
 

Види діяльності в рамках грантової програми 

Проєкти реалізовуватимуться з метою підвищення конкурентоспроможності української молоді на 

ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної 

моделі шкільного підприємства у місцеву систему освіти.  

 
Критерії відбору: Це конкурс для громадських організацій у партнерстві з державними закладами 
шкільної освіти з:  
- малих міст чисельністю населення до 60 000 осіб та сільської місцевості; 
- Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської,  Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, 
підконтрольних частин Донецької та Луганської областей. 
Громадські організації мають мати:  

- досвід співпраці із закладами середньої освіти, 

- можливість залучити заклади середньої освіти до реалізації проєктів, 

- досвід проведення заходів у сфері молодіжного та/або соціального підприємництва чи наявність 

експертів у цій сфері, 

- чітку зацікавленість з боку школи, спільно з якою подається заявка, у розвитку соціального 

шкільного підприємства, 

- збалансований бюджет. 
 

Як подавати заявку? 

Учасники мають заповнити та надіслати аплікаційну форму, логічну модель проєкту та бюджет 

(шаблони розміщені за посиланням http://eef.org.ua/rekomendatsiyi) разом із супровідними 

документами: 

- листами підтримки від закладів середньої освіти, на базі яких планується розвивати соціальне 

шкільне підприємство. 

- резюме ключових виконавців і тренерів. 

 

Учасники конкурсу повинні надіслати заявки до 20 лютого 2021 року на адресу електронної 

пошти: sse_project@eef.org.ua з позначкою у темі листа «Конкурс проєктів зі створення соціальних 

шкільних підприємств». Учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про результати. 

 

Контакти: Ольга Шаварова, менеджер програм Фонду Східна Європа, e-

mail: oshavarova@eef.org.ua. 

 

 

Обсяг 
фінансування* 

від 75 до 100 
тис. грн 

Дедлайн 20.02.2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники ГО з ДЗШО 

*організатори зберігають за собою 

прав підтимати зявки на меншу 

уму 

https://www.thai-german-cooperation.info/
https://www.childfund.org/
https://eef.org.ua/ogoloshuyetsya-konkurs-proyektiv-na-stvorennya-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryyemstv-z-rozshyrennyam-geografiyi-proyektu/
http://sse.eef.org.ua/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
http://eef.org.ua/rekomendatsiyi/
http://eef.org.ua/rekomendatsiyi/
mailto:sse_project@eef.org.ua
mailto:%20oshavarova@eef.org.ua


  

Конкурс “Програма “МІНІ-MBA для жінок-
фермерів/підприємців” 

 
 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) у співпраці з 
компанією Chemonics International оголошує конкурс на здобуття 
субгранту для сприяння економічному зростанню та процвітанню 
сільських громад України шляхом розробки та реалізації освітньої 
програми для жінок-фермерів і недостатньо представлених груп 
населення, як-от студентів і молоді, літніх людей, людей з особливими 
потребами (людей із інвалідністю), внутрішньо переміщених осіб у 
сільській місцевості, ветеранів антитерористичної операції (АТО) і 
національних меншин у сільській місцевості. 
Субгрант надаватиметься українському навчальному закладу, громадській організації або бізнес-
асоціації  
Види діяльності в рамках грантової програми 
економічне зростання та процвітання сільських громад України 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
- заявник повинен бути зареєстрованим в Україні, офіційно заснованим навчальним закладом, 
громадською організацією або бізнес-асоціацією, що має добру репутацію та визнається відповідними 
українськими органами влади і дотримується всіх чинних положень цивільного та податкового 
законодавства; 
- заявник повинен мати щонайменше 7-річний досвід реалізації проєктів, подібних до проєктів, 
передбачених у рамках цього субгранту, а також досвід підтримки діяльності підприємств агробізнесу 
та навчання/консультування; 
- заявник повинен володіти необхідними для реалізації субгранту технічними ресурсами 
(приміщеннями, обладнанням тощо), забезпечити доступ для людей з інвалідністю і дотримуватися 
вимог місцевих карантинних обмежень; 
- працівники, призначені для виконання діяльності в рамках цього субгранту, повинні володіти всіма 
необхідними сертифікатами та ліцензіями, що вимагаються місцевими законами та правилами. 
Як подавати заявку? 
Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі 
на адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням на RFA №22 не пізніше 18:00 за місцевим 
часом 22 лютого 2021 р.  
Контакти: Ігор Лазаренко, менеджер відділу субгрантів і контрактів, e-mail: 
agro.subawards@chemonics.com з посиланням на RFA № 22 у темі листа. 

Обсяг 
фінансування не визначено 

Ддлайн 22.02.21 

Мова подачі 
заявки 

Українська/ 
англійська 

Заявник УНЗ, ГО, БА 

https://www.facebook.com/usaid.agro/
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantu-rfazpz-22-prohrama-mini-mba-dlya-zhinok-fermerivpidpryjemtsiv
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-oderzhannya-subhrantu-rfazpz-22-prohrama-mini-mba-dlya-zhinok-fermerivpidpryjemtsiv
mailto:agro.subawards@chemonics.com
mailto:agro.subawards@chemonics.com


 
Український Жіночий Фонд (УЖФ) оголошує конкурс довгострокових 
грантів у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна». 
 
Проєкт “Голос жінок і лідерство - Україна” – це п’ятирічний проєкт у 
рамках програми Global Affairs Canada’s Women’s Voice and Leadership, 
який підтримує жіночі правозахисні організації, активісток та платформам 
взаємодії для досягнення їх інституційних, програмних та адвокаційних 
цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат та просуванню гендерної рівності в Україні.  
Тривалість проєкту: до 24 місяців. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми 
Інформаційні кампанії, блогерство, використання сучасних технологій та інноваційних інструментів 
для досягнення бажаного впливу. 
 
Критерії відбору. До участі у конкурсі запрошуються  жіночі/феміністичні правозахисні організації з 
усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше 3-х років та чітку спрямованість (відповідно 
до статуту) на захист прав жінок та просування гендерної рівності, а також не пов’язані з державними 
установами та політичними партіями. 
Конкурсна документація: 
- аплікаційна форма з усіма передбаченими додатками, 
- витяг зі статуту на підтвердження, що організація є жіночою/феміністичною, 
- свідоцтво про реєстрацію організації. 
 
Як подавати заявку? Крайній термін подачі проєктів та додаткових документів – 26 лютого 2021 
року до 18:00 на електронну скриньку grants@uwf.org.ua  із зазначенням назви конкурсу 
«довгострокові гранти» в темі листа. Усі проєкти будуть розглянуті Експертною Комісією.   
 
Контакти. e-mail: grants@uwf.org.ua із зазначенням назви конкурсу (“Довгострокові гранти”) до  
15 лютого 2021 року. УЖФ опублікує відповіді на усі запитання 16 лютого на сайті (www.uwf.org.ua) 
та поширить інформацію через свої соціальні та медіа ресурси. 

 

 Проєкт «Голос жінок і 
лідерство – Україна» 

Обсяг 
фінансування 

30 000 канад.  
доларів 

Дедлайн 26.02.2021  

Мова подаі 
заявки 

Українська/ 
англійска 

Заявники 
ГО, МоЦ, 

ЗВО 
 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-dovhostrokovyh-hrantiv-dlya-zhinochyh-feministychnyh-orhanizatsij-ukrajiny
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.uwf.org.ua/competitions/12057
https://www.uwf.org.ua/files/Application_form_multiyear_final_ukr.docx
mailto:grants@uwf.org.ua
mailto:grants@uwf.org.ua
http://www.uwf.org.ua/


     

Рада Європи та Європейська молодіжна фундація 

 

 

 

Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на 

отримання грантів від Європейської молодіжної фундації у партнерстві 

з Радою Європи для реалізації “пілотних заходів”.  
 

Особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів буде 

приділена пілотним проєктам українських громадських організацій або 

європейськими громадськими організаціями, які мають бажання 

співпрацювати з українськими громадськими організаціями у 

зазначених сферах. Заявки необхідно подавати принаймні за 3 місяці до 

дати початку проєкту. 
 

Запропоновані пілотні проєкти: 

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

які залучають молодь на місцевому рівні; 

- діяльність за проєктом 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). 
До заявників висуваються такі вимоги: 
Усі пілотні заходи повинні дотримуватись санітарних заходів та заходів безпеки, запроваджених 

компетентними органами на національному та/або місцевому рівнях. 

Крім цього, потенційні учасники повинні пройти реєстрацію відповідно до вимог для заявників:  

неурядова та некомерційна зареєстрована організація, має власний статут, підтримує молодь 15-30 

років (реалізує заходи та залучає у членство до організації) тощо.  

Як подавати заявку? Заявки подаються до 28.02.2021. Подані після цього дня пропозиції, будуть 

оцінюватися лише в майбутню граничну дату. Крім цього грантодавцями розроблено календар для 

подачі заявок аплікантами на участь в інших проєктах. 
  
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: 

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

Обсяг 
фінансування 

від 10 до 15 

тис. євро  

Дедлайн* 28.02.2021 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

*  дати для подачі інших проєктів  

розроблено у сеціальному календарі 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/-/new-cut-off-date-for-pilot-activiti-2
https://www.coe.int/
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity
https://fej.coe.int/WebForms/Account/Login.aspx
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply


 

 Європейський Союз в рамках програми “House of 
Europe”  
 

 
Оголошує конкурс грантів серед громадських організацій для творчої 
молоді України. Грантами будуть підтримуватись проєкти, що 
допомагатимуть 16-25-річним особам  проявити себе. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми 
Інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, 
урбаністичні лабораторії з переосмислення публічних просторів інші 
ініціативи, що спонукають творити.  
 
Критерії відбору. У Програмі очікуються заявки від організацій, які 
мають досвід у сфері культури і мистецтва, офіційно зареєстровані в Україні, можуть отримувати 
грантову допомогу.  
 
Як подавати заявку? Організаторам конкурсу подається заявка на електронній платформі, цікавий 
проєкт, докладний бюджет за встановленою формою, а також установчі документи організації (статут, 
витяг з ЄДР та довідка неприбутковості для громадських організацій). 
Якщо заявка  виграє  конкурс, електронною  поштою  надсилається лист  із  проханням  надати  
додаткові  документи  для складання грантової угоди. Грант на проєкт для творчої молоді надається 
лише один раз. Для учасників залишається право долучитись до інших можливостей House of Europe 
(https://houseofeurope.org.ua).  
Учасники конкурсу повинні надати заявки до 15:00, 01 березня 2021 року.  
  
Контакти: Вікторія Луночкіна, гранти на проєкти для творчої молоді в Goethe-Institut,  
e-mail: viktoriia.lunochkina@houseofeurope.org.ua 

Обсяг 
фінансування 

від 6 000  
до 8 000 євро   

Дедлайн 01.03.2021 

Мова подачі 
зявки 

Українська/ 
англійська 

Заявники ГО  

 

https://www.facebook.com/SME.GOV.UA
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://houseofeurope.grantplatform.com/
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%2001%202021/Budget%20form%20template%20for%20Creative%20Youth%20Grants.xlsx
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/149
https://houseofeurope.org.ua/
mailto:viktoriia.lunochkina@houseofeurope.org.ua


 
 

 

Розробка онлайн тренінгів з ощадливого виробництва 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) 
розпочинає оголошує конкурс грантів на підтримку розробки он-лайн 
тренінгів з ощадливого виробництва, ефективного використання каналів 
продажів та управління фінансами, а також проведення цих тренінгів 
для компаній малого та середнього бізнесу у меблевому секторі. 
 

Види діяльності в рамках грантової програми 
проведення 3-х тренінгів з ощадливого виробництва, управління 
продажами, ефективного використання каналів продажів та фінансового 
менеджменту для персоналу МСП, що працюють у виробництві меблів, та оцінити вплив проведених 
тренінгів на ці меблеві компанії. 
 
Зміст кожного тренінгового курсу:  
- має бути адаптований до потреб МСП, що виробляють меблі;  
- враховувати різницю між компаніями в сегменті меблів на замовлення та в сегменті меблів масового 
виробництва.  
Кожний тренінговий курс за цим грантом повинен охопити принаймні 150 учасників, які 
представлятимуть принаймні 100 підприємств МСБ меблевого сектору з різних регіонів України, які 
пройдуть навчання. 

 
Як подати заявку? Заявники повинні надати наступні документи: 
- грантову заявку (Додаток А); 
- проєкт змісту навчання та попередню навчальну програму для кожної теми тренінгу; 
- детальний бюджет гранту (Додаток B); 
- план реалізації гранту в табличній формі (Додаток C); 
- свідоцтво про державну реєстрацію або витяг/виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР) 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
- необхідні засвідчення:  
- заява юридичної особи про відсутність заборгованості з податків або відсутність кримінальних 
проваджень проти неї (AAPD 14-03); 
- заява щодо заборони надання федеральної допомоги суб’єктам, які потребують укладення певних 
внутрішніх договорів про конфіденційність (травень 2017 року). 

 
Критерії відбору. Конкурс розрахований на тренінгові та консалтингові компанії, а також від 
представників меблевого сектору України (бізнес-асоціацій, громадських організацій, галузевих 
навчальних закладів, тощо). Про роботу проєкту USAID більш детально можна ознайомитись тут. 
 
Заявки на участь у конкурсі на надсилаються на e-mail: Grants@CEPUkraine.org, вказавши “ЗПЗ-
2021- 022” в рядку “тема листа” до 08.03.2021. Процес подання заявок складатиметься з одного етапу. 
Матеріали заявок будуть розглянуті комітетом з грантового відбору. 
 
Контакти: за e-mail: Grants@CEPUkraine.org з зазначенням «ЗПЗ-2021-022» у темі електронного 
листа. 

Обсяг 
фінансуваня конкурс 

Дедлайн 08.03.2021 

Мова подачі Українська  

Заявники 

різні ФОП та 
ЮО, навч. 

заклади тощо 

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-pidtrymku-rozrobky-onlajn-treninhiv-z-oschadlyvoho-vyrobnytstva-efektyvnoho-vykorystannya-kanaliv-prodazhiv-ta-upravlinnya-finansamy-a-takozh-provedennya-tsyh-treninhiv-dlya-kompanij-maloh&fbclid=IwAR3sTJ4xG5kWTjs7E-GuhHVA_D1deJWxlD4Hb4JT7w_Ksr7tBLIRlQCqipo
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WsXutr0a-EWO9nodTUr5J-5_D8TTrYOq
https://www.facebook.com/usaidcep.ua/posts/311581392893674/
mailto:Grants@CEPUkraine.org
mailto:Grants@CEPUkraine.org


 

   

Програма розширення можливостей жіночого 

підприємництва 
 
В рамках Програми розвитку та співробітництва Естонії відкриваються 
нові можливості для втілення ідей щодо розвитку мікро- та малого 
жіночого бізнесу разом із командою. Для Донецької, Луганської, 
Запорізької, Харківської, Дніпропетровської областей. 
 
 «Програма розширення можливостей жіночого підприємництва»  
відбуватиметься повністю в режимі ОНЛАЙН:  
розпочнеться 24-25.04.2021 – перша частина «Вступ та воркшоп» 
(загальне уявлення),  
продовжиться 11-23.05.2021– друга частина «Програма підприємництв» (інтенсивне навчання, 
конкурс бізнес-планів). 
 

Види діяльності в рамках грантової програми 
Немає обмежень у сферах бізнес-ідей: будь-то текстильна та реміснича діяльність або промисловість, 
аграрний сектор, послуги в сфері харчування та кейтерінгу, будівництво, технології, послуги краси та 
оздоровлення, різні види інших послуг, а також інші напрямки та сфери діяльності. 
 
Критерії відбору. Жінки різного віку, котрі мають змогу створити та керувати або працювати в мікро- 
чи малому бізнесі 
Заявка на участь у програмі приймається в електронному вигляді шляхом заповнення відповідних 
полів до 15.03.2021.  
 
Контакти: за телефонами 095-611-87-98 (Раїса): Донецька, Луганська області, 068-221-22-80 (Лідія) 
Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області) або за e-mail: zm.ednist2021@gmail.com    

Обсяг 
фінансування 

від 60 до 80 
тис.грн  

Дедлайн 15.03.2020 

Мова подачі Українська  

Заявники 
нкомерційн
і організації 

https://gurt.org.ua/news/grants/66415/
https://www.facebook.com/events/197547702071155
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://garage48.typeform.com/to/U0kdSNmE
mailto:zm.ednist2021@gmail.com


 

   

Розроблення відеокурсу «Цифрова журналістика» 

 
Фонд Східна Європа у межах реалізації швейцарсько-української 
програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади EGAP» оголошує конкурс на вибір підрядника для надання 
послуг розроблення відеокурсу «Цифрова журналістика».  
 
Освітній проєкт являє собою платформу «Дія.Цифрова освіта» 
https://osvita.diia.gov.ua   для громадян з відеокурсами, інструкціями та 
гайдлайнами, а також тестами, що дозволятимуть у будь-який момент 
перевіряти свій рівень знань, скласти іспит і отримати диплом. 
 

Види діяльності в рамках грантової програми 
- підготовка контенту та сценарію; 
- забезпечення продакшну у фірмовому стилі «Дія. Цифрова освіта»; 
- підготовка додаткових матеріалів. 
 
Критерії відбору:  
- досвід розроблення відеокурсів не менше двох років; 
- досвід створення щонайменше 10-ти відеокурсів аналогічної складності; 
- можливість залучення експертів за тематикою курсу. 
Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб (далі – ЮО).  
У пакеті документів подається: 
- оформлена пропозиція на бланку ЮО/ФОП (за наявності) відповідно до аплікаційної форми;  
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань; 
- копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи, яка представляє заявника; 
- інші документи, зазначені в аплікаційній формі. 
 
Як подати заявку? Пропозиції (пакет документів) подаються у запечатаному конверті, завіреному 
підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою (за наявності), електронна копія 
пропозицій має бути надіслана на електронну пошту tender@egap.in.ua. Електронні та паперові 
документи подаються не пізніше 18:00, 15 лютого 2021 року. 
Контакти: Марія Соколова, старший фахівець із закупівель Фонду Східна Європа, за e-mail: 

tender@egap.in.ua    

Обсяг 
фінансування 

конкурс  

Дедлайн 15.03.2020 

Мова подачі Українська  

Заявники ФОП та ЮО 

https://eef.org.ua/
https://egap.in.ua/competitions/rozroblennia-videokursu-tsyfrova-zhurnalistyka/
https://osvita.diia.gov.ua/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://egap.in.ua/wp-content/uploads/2021/02/Додаток-Заявка-на-участь-у-конкурсі.docx
mailto:tender@egap.in.ua


 
В рамках Проєкту розвитку та співробітництва представництво 
Міжнародної організації з міграціїї  (МОМ) в Україні та Агентства США 
з Міжнародного Розвитку (USAID) оголошує конкурс серед об'єднаних 
територіальних громад (ОТГ) України.  
 

Види діяльності в рамках грантової програми: 
- надання соціальних послуг для населення громади за місцем 
проживання (наприклад, притулок для жінок, постраждалих від 
домашнього насильства); 
- надання адміністративних або інших послуг, що полегшують життя 
мешканців громади (наприклад ЦНАП); 
- відновлення або розширення соціальної та комунальної інфраструктури  у пріоритетних сферах 
таких як освіта (шкільна або дошкільна),  охорона здоров’я, охорона довкілля, управління водними 
ресурсами тощо; 
- розвиток молоді, громадського сектору, волонтерства, соціальних та громадських ініціатив 
(наприклад, молодіжна рада) 
- поліпшення умов для розвитку малого та середнього бізнесу (наприклад, бізнес-інкубатор проєкт 
спрямований на розвиток тієї чи іншої бізнес-сфери (зелений туризм тощо); 
- покращення управління житловим сектором, енергоефективності та місцевого економічного 
розвитку (наприклад, поліпшення енергоефективності школи, дитячого садка). 

 
Критерії відбору. Громада може подати тільки одну заявку (одну проєктну ідею) від ініціативної 
групи у складі 10 осіб (місцева влада, бізнес, громадських організації, представників соціально 
уразливих груп (ВПО) тощо), якщо у громади наявні: 
- наявні ідеї та попередній план заходів, які б допомогли  згуртувати громаду навколо проєкту, 
спрямованого на її соціально-економічний розвиток; 
- є можливість реалізовувати проєкт на умовах співфінансування (50/50); 
- є ініціативна група, яка об'єднує усі верстви населення, включно з місцевою владою, представниками 
різних професійних груп, зокрема місцевого бізнесу, громадських організацій, працівників освіти, а 
також осіб, що належать до  соціально уразливих груп, таких як внутрішньо переміщені особи, 
національні меншини, люди з інвалідністю тощо.  
 
Як подати заявку? Заповнити аплікаційну форму, підписати, відсканувати в PDF форматі, направити 
у термін до 22 березня 2021 року на електронну адресу: achabuk@iom.int, зазначивши при цьому в 
темі електронного листа «MPA-2021-02 НАЗВА ОТГ, ОБЛАСТЬ».  
Відбіркова комісія МОМ ухвалює рішення щодо видачі грантів або формує свої рекомендації щодо 
доопрацювання заявки за результатами аналізу проєктних заявок та виїзного візиту проєктних 
менеджерів МОМ. Дата і час візиту будуть узгоджені з відповідною ОТГ. Після – надаватиметься 
форма проєктної пропозиції та бюджету від Міжнародної організації з міграції. 
Після того, як фінальна заявка затверджується відбірковою комісією, МОМ підписує угоду з ОТГ на 
реалізацію проєкту. 
 
Контакти: e-mail: achabuk@iom.int в темі електронного листа щодо отримання довідки має бути 
зазначено: MPA-2021-02 питання за конкурсом. 

      

Проєкт «Протидія торгівлі людьми в Україні 

(CTIP)» 

Обсяг 
фінансування 

до 20 тис. 
дол. США  

Дедлайн 22.03.2020 

Мова подачі Українська  

Заявники 
ОТГ (як 

ініціативна 
група) 

http://ukraine.iom.int/ua/mom-zaproshuye-otg-na-konkurs-proektiv-iz-polipshennya-socialno-ekonomichnyh-umov
Агентства%20США%20з%20Міжнародного%20Розвитку%20(USAID)%20оголошує%20конкурс%20для%20об'єднаних%20територіальних%20громад%20(ОТГ),%20зацікавлених%20в%20участі%20у%20проекті
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
http://ukraine.iom.int/sites/default/files/mpa-2021-02_application_form_communities_selection.docx
mailto:achabuk@iom.int
mailto:achabuk@iom.int
http://ukraine.iom.int/ua


 
Оголошується конкурс грантів серед громадських та благодійних 
організацій в рамках Проєкту «EU4USociety» зміцнити діючі соціальні 
підприємства, популяризувати соціальне підприємництво та створити 
позитивну практику залучення соціальними підприємствами коштів 
спільноти. Термін підготовки та проведення кампанії – не більше  
6 місяців від повідомлення від Фонду  про партнерство. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми 
права людини, інклюзія, гендерна рівність, екологічна сталість, 
європейська інтеграція України, доступ до якісної освіти, громадянська 
освіта, протидія корупції 
 
Критерії відбору. Учасниками конкурсу є громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 
об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні 
організації. Відбір здійснюється в три етапи: попередній відбір, залучення коштів на краудфандінговій 
платформі, до фінансування та реалізація проєктів у партнерстві з Фондом. 
Критерії відбору заявок на першому етапі:  

- соціальна складова діяльності підприємства (чітко визначена суспільна проблема, яку вирішує 

підприємство; дотичність цієї проблеми до наскрізних тематичних пріоритетів фонду “Відродження” –; 

окреслена цільова аудиторія (бенефіціари) проєкту);  

- реалістичність бізнес-ідеї: сталість підприємства (для діючих ініціатив) або реалістичність прогнозу 

досягнення підприємством певного рівня дохідності в майбутньому;  

- спроможність команди проєкту та фінансова обґрунтованість  (реалістичність збору заявленої суми 

шляхом краудфандінгу; обґрунтовані та збалансовані витрати бюджету). 

На другому етапі необхідно збирати кошти  від громадян на свій проєкт на «Спільнокошті» або іншому 

краудфандінговому веб-сайті. 

 
Як подавати заявку? Організаторам конкурсу на першому етапі відбору подається заявка на 
електронній платформі до 25.03.2021 (23:59). Для допомоги організаціям, які було відібрано на 
першому етапі, Фонд спільно з партнерами організує онлайн-практикум з краудфандінгу. 
 
Контакти: Вікторія Луночкіна, гранти на проєкти для творчої молоді в Goethe-Institut,  
e-mail: viktoriia.lunochkina@houseofeurope.org.ua 

   

Гранти дофінансування для 
соціальних підприємств 

Обсяг 
фінансування 

200 000 грн   

Дедлайн 25.03.2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заяники ГО  

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/131
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kraudfanding-dlya-soczialnogo-pidpryyemnycztva/
https://biggggidea.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u
mailto:viktoriia.lunochkina@houseofeurope.org.ua


 

   

Програма USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України» 

 
 

Приймає грантові заявки для посилення культурно-туристичної 

привабливості регіонів України шляхом стимулювання місцевого 

культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних 

культурних продуктів. В рамках програми надаватиметься навчальна, 

грантова та менторська підтримка зацікавленим заявникам. 

 

Програма «Культурні столиці України» має на меті стимулювання 

почуття приналежності членів територіальних громад до їх спільного 

культурного простору, розвиток культурного туризму та підтримку 

місцевих культурних ініціатив. Також конкурсна програма відкриває 

можливість для українських територіальних громад встановлювати 

партнерство з Європейськими культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус 

Культурної столиці Європи. 

 

Види діяльності в рамках грантової програми 

У 2020 – 2021 роках в рамках програми «Культурні столиці України» буде проведено конкурс за 

почесні річні статуси: 

Велика культурна столиця-2022 (інструкція, обсяг гранту від 10 до 20 млн грн) 

Мала культурна столиця-2022 (інструкція, обсяг гранту від 5 до 10 млн грн) 

Книжкова столиця-2022 (інструкція, обсяг гранту від 5 до 10 млн грн) 

 

Критерії відбору. Заявником програми може бути виключно органи місцевого самоврядування. 

Подається аплікаційний пакет 

 

Як подавати заявку? 

- зареєструватися на сайті УКФ (ucf.in.ua) 

- ознайомитися на сторінці програми із детальними умовами та пакетом необхідних документів за 

кожним лотом окремо (наприклад, https://ucf.in.ua/m_open-call/5f7c5a468c151a2f971efb65) 

- подати заявку на участь через сайт УКФ. 

Учасники конкурсу повинні надати заявки до 18:00, 30 березня 2021 року.  
 

Контакти: ucc@ucf.in.ua 

Обсяг 
фінансування* 

40 млн грн 

Дедлайн 
06.10.2020 ‒ 
30.03.2021 

Мова подачі 

заявки 
Українська 

Заявники ОМС 

*організатори зберігають за собою 

право підтримати заявки на меншу 

суму 

https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b412c163442
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://ucf.in.ua/storage/docs/06102020/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96.%20%D0%9B%D0%9E%D0%A2%201.%202021.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/06102020/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96.%20%D0%9B%D0%9E%D0%A2%202.%202021.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/06102020/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96.%20%D0%9B%D0%9E%D0%A2%203.%202021.pdf
https://ucf.in.ua/m_open-call/5f7c5e395e9bda63144d2be6
https://ucf.in.ua/


 
Посольство Японії в Україні 

 

 
За проєктом людської безпеки “Кусаноне” безвідплатна фінансова 

допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-
досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з 
метою надання допомоги задля здійснення проєктів розвитку цих 
організацій. Для проєктів, які реалізовуватимуться в 2022 році. 
Безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, 
лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та 
іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля 
здійснення проєктів 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 проєктів: 
Всі проєкти 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. Відносно суми допомоги на 
кожний окремий проєкт необхідно консультуватись. 
Контакти: економічний відділ Посольства Японії в Україні, (дні та години прийому: понеділок - 
п'ятниця з 9:00 до 12:30) тел.: +38 (044) 490-70-76, факс: +38 (044) 490-55-02),  
e-mail: kusanone@kv.mofa.go.jp 

 

Обсяг 
фінансування 

уточнюється 
за запитами  

Дедлайн 31.03.2021 

Мова подачі Українська  

Заявники 
некомерційні 

організації 

 

Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 

громади (EGAP) 

 
Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі 
громади» (Програма EGAP) реалізується протягом 2015–2023 років 
Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з 
Міністерством цифрової трансформації України. Програма 
впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через 
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). Цільовими 
регіонами є Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Луганська та 
Одеська області. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми 
розвиток електронних послуг та електронної демократії. 
 
Заявки подаються окремо на кожний оголошений конкурс. З програмою більш детально можна 

ознайомитись за посиланням. 

Обсяг 
фінансування 

9,4 млн. 
CHF 

Дедлайн 
01.05.2015 –
30.06.2023 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 
за умовами 
конкурсу  

 

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf
https://egap.in.ua/konkursy/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://egap.in.ua/konkursy/


 

 

Проєкт ПРООН “Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії та прав людини в Україні”| 

 
Проєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності 
організацій громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього 
впливу на процеси реформ у сферах демократизації та прав людини, а 
також на розбудову інклюзивного, демократичного врядування на основі 
прав людини на національному та місцевому рівнях через посилення 
їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю. 
Проєкт базується на досягненнях попереднього проєкту “Демократизація 
та права людини в Україні” (2013 – 2016) та є загальнонаціональною 5-
річною ініціативою.  
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
1) Інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова миру, 
2) Демократичне врядування, 
3) Енергетика та довкілля. 
 
Заявки подаються окремо на кожний оголошений конкурс. З програмою більш детально можна 
ознайомитись за посиланням. 
 

Обсяг 
фінансування 

4.3 млн дол. 
США 

Дедлайн 
01.04.2017 –
31.03.2022 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 
за умовами 
конкурсу  

 

  
 

Конкурс на фінансування проєктів в рамках програми «Культура законності» 
 
Посольство Королівства Нідерландів у партнерстві з Центром культурного 
менеджменту розпочинають конкурс проєктів в рамках програми 
“Культура законності”, що висвітлюють суспільну цінність верховенства 
права, доброчесності, антикорупційної поведінки, культури законності.  
 
Підтримуються ініціативи, що сприяють формуванню культури законності 
та доброчесності як важливої складової вільного від корупції суспільства. 
Увага до цих явищ за умов пандемії коронавірусної інфекції вітається 
особливо. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми:  
культурні заходи; круглі столи, дискусії; презентації, семінари, тренінги, лекції, інклюзивні громадські 
заходи; відео та аудіо ролики соціальної реклами; журналістські програми та публікації, серії інтерв’ю, 
репортажів, колонок або інших журналістських матеріалів; онлайн-проєкти; будь-яка інша діяльність, яка 
відповідає цілям програми «Культура законності» . 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
- юридичні особи всіх форм власності (включно з ФОП); 
Пропонований проєкт повинен передбачати проведення принаймні одного публічного заходу, який може 
бути проведений в онлайн чи офлайн форматі. 
Впродовж двох тижнів після реалізації проєкту учасники зобов’язані подати фінансовий звіт, а також 
опублікувати звітну публікацію (не менше 300 слів та 3 фотографій) в соціальній мережі. 
 
Як подавати заявку? Заявки приймаються на постійній основі до 30 червня 2021 року, або до 
вичерпання грантового фонду програми, рамках якої буде підтримано щонайменше 20 проєктів з 
максимальним бюджетом до 15 000 гривень.  

 

Обсяг 
фінансування до 15 тис.грн 

Дедлайн 30.06.2021 

Мова подачі 
заявки 

Англійська 

Заявники ЮО та ФО 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.facebook.com/UNDPUkraine/
http://www.kultura.org.ua/?p=5566
http://www.kultura.org.ua/?p=5566
http://www.kultura.org.ua/?p=1673
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTn6EcPMzFsw30xCecdMsNMdsX4N-hnWp0bHOzbSyleblVtQ/viewform


 

 

 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні 

 
Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів для 
підтримки проєктів у сфері освіти.  
“Програма малих грантів громадської дипломатії” (CFDA: 19.040) 
розрахована на українські та американські недержавні, некомерційні 
організації (громадські організації). 
 
Види діяльності в рамках грантової програми:  
Проєкт повинен бути адаптований до української аудиторії, а всі проєктні заходи, що підтримуються 
грантом Посольства США, повинні проходити в Україні та включати суттєвий компонент США. 
Тривалість проєкту може становити до одного року. 
Пріоритетна тематика: 
1. Можливості професійного розвитку освітян, які представляють загальноосвітні школи, коледжі, 
університети, та державні організації, що розробляють політику та впроваджують політику в галузі 
освіти. 
2. Розвиток активної співпраці між навчальними закладами та НУО, місцевими адміністраціями та 
бізнесом для підтримки регіонального розвитку. 
3. Розширення доступу до якісної освіти для студентів державних шкіл та університетів з особливими 
потребами. 
4. Програми молодіжної освіти з акцентом на залученні студентів старших класів та університетів у 
сферах лідерства, підприємництва, інновацій та громадянської освіти. НУО, якими керує молодь, 
рекомендується подавати заявки. 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
офіційна реєстрація;  
тривалі проєкти та партнерство між американськими та українськими навчальними закладами; 
запити на обладнання можуть складати не більше 20% від загального бюджету пропозиції. 
Більш детально: https://gurt.org.ua/news/grants/65718 
Заявки подаються до 15.07.2021 за встановленими формами:  
Program Description (PDF 101 KB) 
Application Form (DOCX 264 KB) 
Budget (XLS 64 KB) 
Frequently Asked Question (PDF 133 KB) 
Контакти: Посольство США у Києві (PDGrants), e-mail: Edu@state.gov. 
 

Обсяг 
фінансування 

до 40 000 $ 

Дедлайн 15.07.2021 

Мова подачі Англійська 

Зявники ГО 

https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://gurt.org.ua/news/grants/65718/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FY21-NOFO-PD-Education.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FY21-Small-Grants-Education-Application-Form.docx
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/FY21-Small-Grants-Budget-Request-Form.xls
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Frequently-Asked-Questions-1.pdf


 
Програма “Гроші за роботу” 

 
БФ «Карітас-Київ» запрошує охочих до участі у програмі «Гроші за роботу», яка надає можливість 
виконання тимчасових суспільно-значущих робіт/послуг за матеріальну винагороду: допомога 
самотнім людям похилого віку; прибирання території; проведення 
майстер-класів для вразливих груп населення; роботи, спрямовані на 
реагування ситуацій, пов’язаних з COVID19 тощо. 
 
Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Створення багатофунк-
ціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, 
які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання 
труднощів та самозахисту» за фінансової підтримки DCV та BMZ.  
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
Кандидати на участь у програмі самостійно шукають та обирають суспільно значущі роботи/послуги 
Максимальний термін виконання робіт/надання послуг 3 місяці. 
Територіальність – м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська області. 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
Учасником програми може бути особа, яка на даний час не працевлаштована, не перебуває на обліку в 
Державній службі зайнятості та готова виконувати суспільно-значущу роботу/надавати послуги. 
Пріоритет надається представникам уразливих груп населення, зокрема: 
- родинам, які опинились в складних життєвих обставинах; 
- багатодітним родинам; 
- самотнім батькам, що виховують неповнолітніх дітей; 
- особам з інвалідністю, які не мають обмежень здоров’я для працевлаштування. 
- внутрішньо-переміщеним особам. 
 
Як подавати заявку?  Заявки приймаються щомісяця протягом 2021 року на електронну поштову 
скриньку kc.caritas.kiev@gmail.com анкету й опис робіт/послуг (завантажити можна за лінками:  
анкета – https://cutt.ly/TjPAiVg, опис робіт – https://cutt.ly/Juk3gR8), а паперовий варіант відправляють 
за адресою: 02139, м. Київ, вул. Микитенка, 7-б, БФ «Карітас-Київ». 
Контакти: +38 (050) 380 99 84 – Вікторія Кабацька, +38 (095) 001 07 23 – Лідія Яцко. 

Обсяг 
фінансування 

уточнюється 
за конкурсом, 

грн  

Дедлайн 31.12.2021 

Мова подачі Українська  

Заявники громадяни 

https://caritas-kiev.org.ua/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
mailto:kc.caritas.kiev@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FTjPAiVg%3Ffbclid%3DIwAR3nvRfsFcKZCBQYiNP_R0qizeSCYf44_8E2ABx3Xfo1tAwRerV33o8CUSA&h=AT3EkMzn1d9voVhBLWFKuSibMPdtddP8WUrUTyiPOxX0v8tb8ecV6A7Q_rVDDNcKnIYDmvS3qorX5jhnHL1r7RAA4teL0n6Ogikz4UNHlAMczS496KoxhVB2aeMydI37vwSd&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1nxmJtOFc0uKcAUAhDOJVHrUrAiUA3DnNB5xsPFTDFX1FhoCu_Rg1OMy9eQtOOby596jS2tNoAZcdIV2Ch6gl_Oyff5qqsaBi0NgisCG_AoKd2jNBI9RMJcpOT1C3NDUZPt09l7pQwRFThO-iFaGgev0eWzzm1oCFjYrIMtYbkrMeg260J_63QzKRxAgJROsPDqtdb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FJuk3gR8%3Ffbclid%3DIwAR1hkRSdenzQ1CH5JDti2Hau_7hce5ff3KWPnEe_1ACfxUtrxt_j5VINT9w&h=AT0BH3VYdpwEG1OjmSQ6YmO0gCedpYlI0P2cFu0NNKC_aMuhtTtrIWcRFetpXHcq6ny_oZgv6XW9i-5aTMdn1mnvfl0KXTuHhFkwm09F9bm2RyTOVx7fRS2xi3sqOBiNIIC2&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1nxmJtOFc0uKcAUAhDOJVHrUrAiUA3DnNB5xsPFTDFX1FhoCu_Rg1OMy9eQtOOby596jS2tNoAZcdIV2Ch6gl_Oyff5qqsaBi0NgisCG_AoKd2jNBI9RMJcpOT1C3NDUZPt09l7pQwRFThO-iFaGgev0eWzzm1oCFjYrIMtYbkrMeg260J_63QzKRxAgJROsPDqtdb


 

ІСАР Єднання Платформа 
“Маркетплейс” 

Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) 

 
 

Конкурс грантів з організаційного розвитку ОГС (зміцнення 
спроможностей організацій громадянського суспільства – громадських і 
благодійних організацій України) надаються на конкурсній основі у 
межах проєкту “Платформа розвитку громадянського суспільства”  
(далі – Платформа Маркетплейс), який впроваджується ІСАР “Єднання” 
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. 
Платформа Маркетплейс – це інструмент зміцнення спроможностей громадських і благодійних 
організацій України. 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
- організації, які офіційно зареєстровані відповідно до закону України «Про громадські об'єднання» 
або відповідно до закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;   
- організації, які включені до «Реєстру неприбуткових організацій» та мають відповідну ознаку 
неприбутковості (виключно 0032, 0034, 0036, 0038, 0048);   
- ініціативні групи громадян, які відповідним чином обґрунтують потребу в організаційному розвитку.  
 
Із особливостями подання заявок на такі види, як “Простий грант”, “Грант для зовнішньої оцінки”, 
“Комплексний грант”, “Грант для групи організацій”, “Грант для здійснення навчального візиту”, 
“Грант на участь у навчальних заходах” можна ознайомитись за посиланням.    
Крім цього, для подання заявки 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 
 
Прийом заявок на наступне засідання Відбіркової комісії триватиме до 23 лютого включно. 

 

Обсяг 
фінансування 

від 1 тис.$ до 

10 тис.$ 

Дедлайн 

Постійно 
діючий.  
Розгляд 

пропозицій 
щомісяця. 

Мова подачі Українська 

Заявники ОГС 

http://ednannia.ua/164-vidbirkova-komisiia/12175-rezultati-veresnevogo-vidboru-grantiv-z-organizatsijnogo-rozvitku-5
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
file://///Server-gue/сетевые%20документы/ДокументыГУЕ/Управление%20Лагутенко/ВІДДІЛ%20з%20питань%20регулювання%20зов-торг.%20операцій/КОНТРОЛЬ/ГРАНТИ/Іhttp:/ednannia.ua/ednannia-about
http://ednannia.ua/reestratsiya
http://cd-platform.org/images/Call_for_proposals_MARKETPLACE_2020.pdf
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs


 
Європейський Союз спільно з ЄБРР 

EU4BUSINESS: Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні 
 
 

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. Проєкт 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, проєкт 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 – 2021 
роки 

Заявники МСБ  

 
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського 
почину “Єднання” (скорочено ІСАР “Єднання”) у співпраці з 
Європейським Союзом продовжує реалізовувати проєкт “Європейський 
Союз для сталості громадянського суспільства в Україні” (презентація – 
тут).  
Загальною метою проєкту є посилення стійкості ОГС (організацій 
громадянського суспільства – громадських і благодійних організацій 
України) до викликів та надзвичайних ситуацій, подолання  можливих  
негативних  впливів  та  забезпечення  безперервного  виконання власних місій. 
Із особливостями подання заявок на такі види грантів, як “Швидка необхідна підтримка”, 
“Дофінансування залучених ресурсів” тощо можна ознайомитись за посиланням.    
Організація може подати будь-яку кількість заявок на конкурси, оголошені ІСАР Єднання в межах 
проєкту “Європейський Союз для посилення сталості громадянського суспільства в Україні” за одним 
чи різними напрямами, проте підтримана може бути лише одна заявка, що набере найбільше балів при 
розгляді Конкурсною комісією. 
Термін реалізації проєктів за конкурсами складатиме від 3 до 12 місяців. 
 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги:  
- бути офіційно зареєстрованими відповідно до Закону України “Про громадські об'єднання" та 
Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” зі статусом юридичної особи;   
- мати статус неприбутковості (виключно коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 
0048);  
- мати команду з відповідною кваліфікацією та досвідом для виконання запропонованої в проєктній 
заявці діяльності. 
Умови конкурсу грантів, їх типи та проєктна документація для отримання фінансової підтримки:   
“Швидка необхідна підтримка” (тут) від 64 000 до 480 000 грн (стійкість організацій перед викликами, 
спричиненим пандемією COVID-19); 
“Дофінансування залучених ресурсів” (тут) від 64 000 до 320 000 грн (розвиток місцевої філантропії 
та посилення спроможностей ОГС у налагодженні стосунків з місцевими громадами, місцевими 
органами влади, приватним сектором з метою розвитку здатності громад реагувати на виклики).  
 
Контакти: тел. +38 (044) 201-01-60 (61), e-mail: grant@ednannia.ua для питань щодо грантів, 
відкритих грантових конкурсів і заповнення аплікаційних форм. Прийом проєктних пропозицій 
триває постійно.  

   

Проєкт “Європейський Союз для сталості 

громадянського суспільства в Україні” 

Обсяг 
фінансування 

конкурсне  

Дедлайн 2021 – 2022 

Мова подачі 
Англійська/ 
українська 

Заявники ОГС 

https://www.bisc.org.ua/centers/dnipro
https://studio.ednannia.ua/старт-проєкту-європейський-союз-для-с/
https://studio.ednannia.ua/старт-проєкту-європейський-союз-для-с/
http://ednannia.ua/reestratsiya
http://ednannia.ua/news/nashi-novini/12173-rezultati-vidboru-konkursiv-grantiv-es-za-gruden-2020
http://ednannia.ua/images/EUD-Ednannia_COVID-19_Call_for_Proposals_Emergency_Grants_for_CSOs_fin.pdf
http://ednannia.ua/images/EUD-Ednannia_COVID-19_Call_for_Proposals_Matching_Grants_for_CSOs_fin.pdf
mailto:grant@ednannia.ua


 

 

 

Проєкт “EU4Climate” 

 
ЄС та ПРООН надаватимуть підтримку національним урядам в 
питаннях розробки та впровадження відповідних кліматичних політик в 
рамках проєкту “EU4Climate”. Загальний бюджет виділений для України 
становить 1 338 570,0 дол. США. 
Проєкт підтримує країни у впровадженні Паризької угоди та 
вдосконаленні кліматичної політики і законодавства. Він має на меті 
обмеження впливу кліматичної зміни на життя громадян і сприяння 
адаптації до її наслідків. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми:  
Серед різноспрямованих компонентів програми виокремлені: 
 впровадження нових надійних механізмів моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових 
газів та зміцнення існуючих;  
 інвестування у заходи з пом'якшення наслідків та адаптації до змін клімату.  
 
18-19 жовтня 2020 року відбувся регіональний вебінар з розроблення національних стратегій адаптації 
до зміни клімату та планів дій, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
 

Обсяг 
фінансування 

проєктне, 

МТД 

Дедлайн 
01.01.2021 – 

31.12.2021 

Мова подачі 
Англійська/ 

українська 

Заявники 
за умовами 

конкурсів 

 

 

Конкурс субпроектів зі зміцнення закладів первинної та 
вторинної медичної допомоги 

 

 
Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ, проєкту Світового  
банку «Фонд соціальних інвестицій») та Уряд Німеччини через KfW 
започатковують новий проєкт «Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури – УФСІ.VIІI» та оголошують конкурс  субпроектів зі 
зміцнення закладів первинної та вторинної медичної допомоги 
Проєкт реалізується з метою посилення спроможностей закладів 
первинної і вторинної медичної допомоги протидіяти COVID-19 та 
наслідкам пандемії.  
Територія впровадження: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, а також підконтрольні 
Уряду України райони Луганської та Донецької областей. 
Загальний розмір бюджетування проєкту становить 13,10 млн. євро. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми:  
На конкурс можуть бути подані об’єкти наступної типології: 
- центри первинної медичної допомоги або їх підрозділи; 
- заклади вторинної (спеціалізованої) допомоги (у тому числі багатопрофільні клінічні лікарні, лікарні 
інтенсивної допомоги, лікарні планового лікування хронічних хворих, лікарні відновного лікування) 
або їх відділення, які обслуговують пацієнтів, що перехворіли на COVID-19, і потребують лікування 
наслідків цього захворювання. 
 
Заявниками можуть бути:  лікарі, керівники медичних закладів, посадові особи, що відповідають за 
управління сферою охорони здоров’я у громадах-партнерах. Вартість ремонтних робіт у рамках 
субпроекту не повинна перевищувати еквіваленту 750 000 євро та бути не меншою 500 000 євро. 
Більш детально – у вимогах конкурсу.  
 
Як подати заявку? Для реєстрації на участь у конкурсі та отримання доступу до особистого кабінету 
потрібно заповнити реєстраційну форму, що розміщена на сайті УФСІ у розділі  Проект «Сприяння 
розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VIII». Звертаємо увагу, що для реєстрації та отримання 
доступу до особистого кабінету потрібно на форумі громади визначитись зі складом  ПВСП та обрати 
його голову. 
Контактна інформація.  Громади Харківської, Дніпропетровської області та підконтрольних районів 
Луганської області можуть звертатися до Східного регіонального представництва УФСІ електронною 
поштою east@usif.ua або телефоном (066) 592-64-62/(068)-288-57-57 
 

Обсяг 
фінансування 

проєктне 

Дедлайн 02.04.2021 

Мова подачі 
Англійська/ 

українська 

Заявники 
за умовами 

конкурсів 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/EU4Climate-project/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://mepr.gov.ua/content/eu4climate.html
https://usif.ua/
https://usif.ua/news/zapochatkuvannia-realizatsii-novoho-proektu-ta-skhvalennia-stratehichnykh-napriamiv-podalshoho-rozvytku-ufsi
https://usif.ua/news/uvaha-konkurs-subproektiv-zi-zmitsnennia-zakladiv-pervynnoi-ta-vtorynnoi-medychnoi-dopomohy
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://usif.ua/news/uvaha-konkurs-subproektiv-zi-zmitsnennia-zakladiv-pervynnoi-ta-vtorynnoi-medychnoi-dopomohy
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MTIwSKzaqkGpPLgbCG_otJTrds93uw9EkurnPlhuVh5UMk1ZVU5BSzFaQjlMRUI4SEc4NzFRUUxWVS4u
https://usif.ua/project/20
https://usif.ua/project/20
mailto:east@usif.ua


 

  

Проєкт «EU4USociety» 

 
“EU4USociety»” – це спільний 4-річний проєкт Міжнародного фонду 
“Відродження” та Європейського Союзу, спрямований на посилення 
залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського 
громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, 
регіональних та глобальних викликів. 
Загальний бюджет проєкту “EU4USociety” складе 4,8 млн євро, з яких 
90% складатимуть кошти Європейського Союзу, а 10% – кошти 
Міжнародного фонду “Відродження”. 
Проєкт “EU4USociety” оголошуватиме грантові конкурси для організацій громадянського суспільства. 

 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
 - “людяність і взаємодопомога”: гуманітарна ініціатива на протидію пандемії COVID-19 
(здійснюється за підтримки Європейського Союзу з квітня 2020 року); 
- посилення демократичних інституцій і практик; 
- стійкість та сталість громадянського суспільства; 
- цифрова трансформація, заснована на правах людини; 
- реагування на зміни клімату; 
- громадська підтримка інтегрованого управління кордонами та транскордонної співпраці між 
Україною і ЄС. 
 
Критерії відбору. Фонд не надаватиме  підтримки проєктам, що не відповідають пріоритетам Фонду, 

мають комерційний характер, з гуманітарної допомоги, поданим від фізичних осіб, політичних партій 

або релігійних громад. 
 
Як подавати заявку? Заявки надаються на за формами фонду, вказаним у кожному конкурсі  

Контакти: тел. (044) 461 97 09, факс (044) 486 76 29, e-mail: irf@irf.ua    

Обсяг 
фінансування 

проєктне 

Дедлайн 2020 – 2023  

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники – 

 

 

Глобальний Фонд для жінок 
 

 
 

Фонд підтримує жіночі групи 

(громадські організації), 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 проєктів, 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://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants 

 

 
Обсяг 

фінансування 

Від 500 до 20 

000 доларів  

Дедлайн 
Постійно 

діюча 

Мова подачі Англійська 

Заявники НУО 

https://www.irf.ua/grants/contests/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
mailto:irf@irf.ua
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/
https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants


     
Продовжує працювати перша українська благодійна фандрайзингова 
онлайн-платформа dobro.ua.  
Засновником та ініціатором створення МБФ «УББ» став Фонд Віктора 
Пінчука, який започаткував платформу як інвестицію в онлайн-
філантропію з метою підтримки та розвитку благодійності в Україні 
шляхом активного залучення її громадян, розвитку культури масової 
благодійності. 
Проєкти на сайті підтримало понад 1,2 млн благодійників (фонди для 
фондів), а партнерами стали більше 200 компаній, серед яких потужні 
представники бізнесу такі як Київстар, WOG, Winner, Monobank, Danon, 
Vodafone, Bayer, Amway, Нова Пошта, Кураж, Дата Груп, Coca-Cola та 
багато інших. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
персональний фандрейзинг, 
від медицини до підтримки ініціатив місцевих громад.   
 

Як подавати заявку? Для збору коштів заявки подаються різними шляхами, зокрема через: 
операторів допомоги (перевірені благодійні фонди-партнери) платформи,  
кампанії – персональні проєкти благодійників. 
 
Контакти: тел. (044) 465 90 55 (Пн-Пт, 10:00 – 18:00), листування: 01023, Київ, Мечникова, 2,  
e-mail: operator@ubb.org.ua 
 

 

Платформа “Українська Біржа Благодійності” 

Обсяг 
фінансування 

проєктне, грн  

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники 

БФ, 
благодійники 

(юр. та 
фіз.особи, 
громадські 
організації) 

 
Продовжує працювати краудфандингова платформа в Україні   
Спільнокошт. На такій платформі бажаючи заявники зможуть зібрати 
гроші на проєкти для соціального бізнесу, розробку винаходу, зйомку 
фільму та інше. Партнерами платформи виступають проєкт UNITER  
(від USAID), Національний Фонд підтримки демократії (NED), фонд 
“Чарльза Стюарда”. 
 
Види діяльності в рамках краудфандингової платформи: 
стартапи, екологічні та громадські акції, робота ЗМІ, організація 
фестивалів та перформансів, зйомка кліпів.   
Спільнокошт не займається промоцією опублікованих проєктів. 
 

Як подавати заявку? Для збору коштів заявки подаються шляхом попередньої реєстрації, а також 
заповнення електронних полів форми. Розглядаються проєкти, які мають соціальну складову. 
Тривалість збору коштів – до 100 днів. Особливості реалізації коштів успішних проєктів наводиться  
за посиланням (укладання грантової угоди, визначення виконавців). 
 
Контакти: тел. (044) 465 90 55 (Пн-Пт, 10:00 – 18:00), листування: 01023, Київ, Мечникова, 2,  
e-mail: collective@biggggidea.com. На платформі під кожним проєктом опубліковуються коментарі та 
відповіді організаторів.  
 

 
Платформа “Спільнокошт” 

 Обсяг 
фінансування 

проєктне, грн  

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники 
Юр. та Фіз. 

особи 

https://dobro.ua/about_us/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://dobro.ua/how-to-get-help/
https://dobro.ua/staticpage/campaign_create/
mailto:operator@ubb.org.ua
https://biggggidea.com/projects/
https://biggggidea.com/projects/
https://biggggidea.com/projects/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://biggggidea.com/accounts/login/?next=/project/add_project/
https://biggggidea.com/project/add_project/main/
https://biggggidea.com/project/add_project/main/
https://biggggidea.com/pages/spilnokosht/
mailto:collective@biggggidea.com
https://biggggidea.com/


 

Програма «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE) 
 

Програма “DOBRE” спрямована на посилення місцевого самоврядування 

та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня 

залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та 

прозорості в громадському управлінні. DOBRE  працює в 10 цільових 

областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, 

Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, 

Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській.  

Термін реалізації: 08.06.2016  – 07.06.2021, бюджет – 50,3 млн дол. США 

 

Види діяльності в рамках грантової програми: 

Покращене стратегічне планування; місцевий економічний розвиток (МЕР); покращення комунальних 

послуг; інфраструктурні проєкти; заохочувальні гранти для покращення врядування; міжмуніципальні 

послуги; місцеві ради молоді тощо. 

 

Заявки подаються окремо на кожний оголошений конкурс. З програмою більш детально можна 

ознайомитись за посиланням. 

 

Обсяг 
фінансування 

гранти 

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі Українська  

Заявники ЗМІ 

 

Волонтерська підтримка від “Корпус Миру США в Україні” 

 
Корпус миру є незалежною агенцією виконавчої гілки Уряду США,  

фінансується Урядом США. Програма Корпусу миру в Україні була 

започаткована згідно Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених 

Штатів Америки від 6 травня 1992 р. 

Термін реалізації: 01.04.2013  – 31.12.2022, бюджет – 5,0 млн дол. США 

Цілями організації в Україні є:   

- допомога громадянам України шляхом надання компетентних 

спеціалістів для задоволення існуючих потреб у технічній кваліфікації; 

- сприяння кращому розумінню американців українцями; 

- сприяння кращому розумінню українців з боку американців. 

 

Види діяльності в рамках грантової програми: волонтерська допомога за такими напрямами: 

проєкт «Викладання англійської мови як іноземної» (TEFL) для розвитку навичок англійської мови 

українських студентів та викладачів – від приймаючою сторони необхідне виділення місця 

проживання (супровідний лист, анкета для запрошення волонтера);   

проєкт «Економічний розвиток громади» – допомога для розвитку громади (опис проєкту, заявка на 

волонтера проєкту «Розвиток громад», анкета приймаючих родин);  

проєкт «Молодіжний розвиток» – забезпечити українську молодь із малозабезпечених громад 

знаннями та навичками, необхідними для здорового та змістовного життя в українському суспільстві 

та їх успішної інтеграції у світову спільноту (супровідний лист, анкета на запрошення волонтера). 

 

Заявки подаються окремо за кожним проєктом. Отримувачами допомоги можуть бути місцеві органи 

виконавчої влади, громадські та благодійні організації, інші зацікавлені державні та комунальні 

установи. Корпус миру виплачує волонтерам щомісячну стипендію та покриває витрати на їх медичне 

обслуговування. Співпраця американських волонтерів з представниками українських організацій 

здійснюється протягом 2 років.   

Обсяг 

фінансування 

волон-

терська 

допомога   

Дедлайн 
постійно-

діюча 

Мова подачі англійська  

Заявники 
МОВВ, ГО, 

БО, ДУ, КУ 

https://uacrisis.org/uk/decentralization/pro-dobre
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.facebook.com/decentralizationisdobre/
https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/kyiv-uk/sections-offices-uk/peace-corps-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.peacecorps.gov/ukraine/projects/
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/1_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4_HSaxtKy.docx
https://www.surveymonkey.com/r/KF62QNS
https://www.surveymonkey.com/r/KF62QNS
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/2_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_vOaTYxV.doc
https://s3.amazonaws.com/files.peacecorps.gov/documents/1_07092019_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.doc
https://www.surveymonkey.com/r/3FW6LZ9


 

 

Український фонд стартапів (USF) 

це державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України.  
Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на 
ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної 
конкурентоспроможності. 
USF фінансує стартапи на ранніх стадіях їхнього розвитку (pre-seed та 
seed) у сумі $25 000 на стадії pre-seed, та $50 000 на стадії seed.  Таким 
чином, один стартап, який зростає може отримати сукупно до $75 000. 
 
Види діяльності в рамках грантової програми: 
агротехнології, штучний інтелект (AI), доповнена реальність (AR/VR), 
великі дані (BigData), блокчейн, освітні технології (EdTech),спосіб життя (Lifestyle), енергетика та 
екологія, фінансові технології (Fintech/legaltech), egovernment, охорона здоров’я, медіа та реклама, 
роздрібна торгівля, промисловість, безпека. 
 
Критерії відбору. Так, стартап (ФОП або господарське товариство) повинні бути зареєстровані у 
встановленому законом порядку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань. Загальний дохід яких не перевищує 100 000 (сто тисяч) 
доларів США, а також загальна сума інвестицій у які не перевищує 100 000 (сто тисяч) доларів США. 
Pre-seed етап — це фаза розвитку cтартапу, при якій ще відсутній MVP або він не виведений на ринок, 
але діяльність Стартапу спрямована на розробку MVP чи виведення його на споживчий ринок. 
Seed етап — це фаза розвитку стартапу, що має MVP та вивів його на споживчий ринок і діяльність 
стартапу спрямована на розвиток бізнес-процесів. 
 
Як подавати заявку? Заявки надсилаються  після реєстрації на спеціалізовану платформу USF.  

Фонд USF щомісяця здійснює відбір стартапів для грантової підтримки.  

21-ий Pitch Day (відбір) стартапів для державного фінансування, які отримали високі оцінки від 

експертів USF, відбудеться 05.02.2021 (з 14:00 до 19:30).  

Контакти: адреса:  support@usf.com.ua, тел. +38 (044) 465-70-35  
 

Обсяг 
фінансування 

до 25 тис.$ 
(pre-seed),  
до 50 тис.$ 

(seed) 

Дедлайн 
постійно-
діючий  

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники 
комерційні 
організації 

 

 
Використані джерела: 

Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні 

Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів 

Офіційні сайти програм/проєктів міжнародної технічної допомоги 

Ресурсний центр ГУРТ 

Портал “Громадський простір” 

Портал для підприємців “SME” 

Карта донорів “Децентралізація” 

 

 

 
 

 

 

 

https://usf.com.ua/
https://api.usf.com.ua/uploads/1606236343-xrh0nzva25so.pdf
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://portal.usf.com.ua/
https://www.facebook.com/ukrainianstartupfund
https://usf.com.ua/ukrainskij-fond-startapiv-provede-21-ij-pitch-day/?fbclid=IwAR3B_Ejw7beMGZDMsHQMd_Y77bUJW2eIotSNIXs03bPEkYutb9JM0sUp4AI
mailto:support@usf.com.ua
tel:380444657035
https://gurt.org.ua/news/grants/
https://www.prostir.ua/
https://sme.gov.ua/support_programs/
https://donors.decentralization.gov.ua/projects

