
 

Актуальні запити на надання пропозицій програм та проєктів МТД 
 

 
Грантовий конкурс 

“Інформаційна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні” 
 

ІСАР Єднання запрошує організації громадянського суспільства до 
участі в новому грантовому конкурсі “Інформаційна підтримка 
розвитку громадянського суспільства в Україні”. 
Грантовий конкурс проводяться у межах “Ініціативи секторальної 
підтримки громадянського суспільства України”, яка реалізовується 
ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром 
політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства 
права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. 
Через цей конкурс плануєть підвищити поінформованість громадян щодо діяльності громадянського 
суспільства в Україні. Покращити взаємодію людей з громадськими і благодійними організаціями.   
 
Конкурс включає два лоти: 
Лот 1. Своєчасне та коректне висвітлення діяльності громадських і благодійних організацій 
Головна цільова аудиторія за цим лотом – громадяни України з активною життєвою позицією, які 
готові долучатися до діяльності громадських і благодійних організацій, підтримувати їхні проєкти (у 
т.ч. фінансово) та яким бракує знань щодо організацій громадянського суспільства. 
Проєктні пропозиції за цим лотом мають включати виробництво та оприлюднення тематичного 
контенту в медіа: окремих матеріалів та їх серій; спеціальних тематичних проєктів; тощо. 
 
Лот 2. Інформаційна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні 
Головна цільова авдиторія за цим лотом – власне громадські та благодійні організації, а також інші 
важливі для розвитку громадянського суспільства стейкголдери (представники органів державної 
влади та місцевого самоврядування, інші медіа, дослідницькі та академічні кола тощо). 
Проєктні пропозиції за цим лотом мають включати виробництво та оприлюднення тематичного 
контенту в медіа: окремих матеріалів та їх серій; спеціальних тематичних проєктів у межах діючих 
рубрик; відкриття нових тематичних рубрик тощо. 
 
Більше читайте  у Запрошенні до участі за посиланням. 
Кінцевий термін подання заявки до 30 квітня 2021 року включно. 
 
Питання стосовно цього конкурсу можна надсилати електронною поштою на 
адресу grant@ednannia.ua або звертатись за телефоном 0 800 50 77 45 у офіс ІСАР Єднання. 
Контакти office@ednannia.ua 

 

 

Обсяг 
фінансуван

ня 

від 20 тис.$ до 
80 тис.$ 

Дедлайн 30.04.2021 

Мова 
подачі 

Українська 

Заявники ОГС 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

http://ednannia.ua/images/Call_for_proposals_InfoSupport.pdf
mailto:grant@ednannia.ua


 

 

Конкурс грантів – частина програми ЄС «Мери за економічне 

зростання» 
 

Програма ЄС «Мери за економічне зростання» – це нова ініціатива 
Європейського союзу, що розпочала діяльність у січні 2017 року в 
рамках Східного партнерства. Секретаріат проекту «Мери за економічне 
зростання» є основним виконавчим органом Ініціативи і керує втіленням 
Ініціативи в регіоні. 
Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і муніципалітетам 
країн Східного партнерства і сприянні тому, щоб вони ставали 
активними провідниками місцевого економічного зростання та 
створення робочих місць. 
 

Критерії відбору.  
виконавчі комітети муніципалітетів (малих міст) 
 

Кошти виділять на проєкти, спрямовані на покращення місцевої економіки, підтримку бізнесу, 
створення нових робочих місць.  
 

Як подавати заявку? 
Заявки з концепціями проєктів можна подати до 6 квітня. Форми для реєстрації – тут. 

Обсяг 
фінансування 4 млн. євро 

Дедлайн 06.04.2021 

Мова подачі Англійська   

Заявники МОВ 

 

 

Гранти міжнародної співпраці House of Europe 

 

Хто може взяти участь? 
• Тандеми організацій з України і ЄС або з України і Великої Британії 
учасники яких: 
• неприбуткові державні або громадські організації; 
• працюють у сфері культури та креативних індустрій; 
• мають досвід втілення культурних проєктів; 
• юридичні особи 
 

Що ви отримаєте: 
• Можливість втілити інноваційний проєкт, який ви з гордістю додасте 
до портфоліо організації. 
• До 50 000 євро на основні витрати: гонорари, консультації з експертами, переклад, дизайн, фото- та 
відеозйомки, придбання матеріалів, оренду приміщення та техніки, подорожі.  
• Нагода створити проєкт у колаборації з іноземними партнерами 
• Можливість зробити внесок у розвиток українського мистецтва. 
• Участь у спільноті випускників House of Europe 
 

Як подати заявку: 
• Уважно прочитайте Інструкцію для заявників і заповніть форму на онлайн-платформі 
• Зробіть короткий опис проєкту: ідея, орієнтовний бюджет, загальна інформація про організації, що 
будуть над ним працювати. 
• Якщо ваш проєкт сподобається експертам, у травні 2021 року потрібно буде надіслати план 
реалізації та комунікацій, бюджет і документи, що підтверджують правовий статус організацій для 
другого етапу відбору. 
 
Більше про конкурс – https://bit.ly/2PlVy1X 
 
7 квітня, о 16:00 менеджерка програми Ілоною Демченко розкаже детальніше про програму під час 
стріму на Facebook - https://www.facebook.com/events/449313756323676/%D1%8E.  

Обсяг 
фінансування 

До 50 тис. 
євро 

Дедлайн 20.04.2021 

Мова подачі 
Українська/ 
англійська   

Заявники 

Тандеми 
організацій з 
України і ЄС 

або з України і 
Великої Британії 

https://www.m4eg.eu/uk/about-m4eg/
https://www.m4eg.eu/uk/about-m4eg/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1614018946763&do=publi.detPUB&orderbyad=Desc&searchtype=QS&aoref=170157&nbPubliList=15&fbclid=IwAR3bJOEG1Sqo01yr4lGosjG2x-3HRsw3j8dHS7kIk0HGz1Mf3q-JubsIfns&page=1&orderby=upd&userlanguage=en
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2PlVy1X%3Ffbclid%3DIwAR1guZKqgjEwTjgkVIsyP7x7JJMq0HqOwl-hZcL4wdmbt1m_HDsbllHYp2w&h=AT1x9V_sKREARCVnvGmjCW2ZYMvYc4SZmkz9wAQqmW0yUDYX5X8iLsFP1QNCW7QIMhz_20fPdyi_xytX8VlbBYKPOIFgaGjgwHS0_w67WudmqHnZH9d9tiML3qYAh0ui6Ec&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT37xj0sbpB0JiQ8vcUCYrRk-DIBy5PKgv8i4UA3Fc2JIYCs3EVM_dPOh862Cghpww1Yrqt8cHsj0D8rpEPsX_X-0DqzbbwfD6JkIaJt_avu9vaWzUiN6yjtRzrXF2Fccwe0NxeVRUenexiZRv1axBgL57krnzaxFMXl_bbRL1W1OPBnJ7S3wjVuJOIKH3zpm25W3Q
https://www.facebook.com/events/449313756323676/%D1%8E


  

Конкурс на одержання субгранту «Розвиток 
мікропідприємництва у громадах» 

 
 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) у співпраці з 
компанією Chemonics International оголошує конкурс на здобуття 
субгранту для впровадження життєздатних механізмів започаткування 
нових видів господарської діяльності у громадах для розширення 
джерел доходів мешканцям і підвищення конкурентоздатності на 
місцевому ринку праці. 
Субгрант надаватиметься неурядовим і громадським організаціям, 
об’єднанням і приватним підприємствам.  
Види діяльності в рамках грантової програми 
розробка механізму виявлення економічної спеціалізації, до якої схильні мешканці громади, 
інформаційні заходи з метою популяризації професій і занять, які користуються високим попитом 
серед місцевих роботодавців 
інші інструменти розвитку бізнесу 
До заявників висуваються такі кваліфікаційні вимоги: 
- українська неурядова або громадська організація, об’єднання або приватне підприємство, офіційно 
засноване, зареєстроване в Україні відповідними українськими органами влади, яка дотримується 
українського законодавства і всіх вимог цивільного та податкового кодексів України.  
- мати щонайменше 5 років досвіду здійснення відповідної діяльності у сфері місцевого економічного 
розвитку, проектної діяльності, надання навчально-консультаційних послуг. 
- мати досвід успішної реалізації щонайменше 5 проектів у сфері розвитку людського капіталу, 
розробки та реалізації навчально-консультаційних програм, проектів розвитку бізнесу. 
- мати принаймні персонал на наступні посади: Координатор проекту та провідні експерти. 
Повний опис технічного завдання та інструкцій щодо підготовки та подання заявок наведені у апиті 
на подання заявок на одержання субгранту (RFA/ЗПЗ) №29 за посиланням. 
Організаторами буде проведе передзаявочний онлайн семінар 26 березня 2021 р. з 10.00 до 12.00. 
Для підтвердження участі у семінарі необхідно надіслати ім’я учасника, назву організації, e-mail 
учасника та номер телефону до 25 березня 2021 р. на адресу agro.subawards@chemonics.com, у темі 
листа зазначити RFA № 29.  
Як подавати заявку? 
Заявки із додатками встановленого зразка (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід 
подавати в електронному форматі на адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням на RFA 
№29 не пізніше 18:00 за місцевим часом 09 квітня 2021 р.  
Контакти: Аліна Пікінер, менеджер відділу субгрантів і контрактів, e-mail: 
agro.subawards@chemonics.com з посиланням на RFA № 29 у темі листа. 
 

Обсяг 
фінансування 2 млн грн 

Дедлайн 09.04.21 

Мова подачі 
заявки 

Українська/ 
англійська 

Заявник ГО, ПП, ГС 

 

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.facebook.com/usaid.agro/
https://www.prostir.ua/?grants=konkursu-na-oderzhannya-subhrantu-rozvytok-mikropidpryjemnytstva-u-hromadah
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/03/RFA-29_Micro-entrepreneurship-in-communities.docx
mailto:agro.subawards@chemonics.com
https://drive.google.com/drive/folders/1nz2O6ZQXk0h1L62aSNAFrsuFJEjn--co?usp=sharing
mailto:agro.subawards@chemonics.com
mailto:agro.subawards@chemonics.com
https://egap.in.ua/konkursy/
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://egap.in.ua/konkursy/


 
Грантовий конкурс 

«Зміцнення cпроможностей інфраструктурних організацій» 
 

ІСАР Єднання запрошує організації громадянського суспільства до 
участі в новому грантовому конкурсі “Зміцнення cпроможностей 
інфраструктурних організацій для кращих послуг з організаційного 
розвитку ОГС України”. 
 

Грантові конкурси проводяться у межах “Ініціативи секторальної 
підтримки громадянського суспільства України”, яка реалізовується 
ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром 
політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки 
щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. 
 

Загальною метою “Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства” є 
покращення умов діяльності громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності 
організацій громадянського суспісльства (ОГС) для підвищення самозарадності громадського сектору 
в Україні. 
 

Завдяки цьому конкурсу можливе зміцнення інфраструктурних ОГС у тому, щоб вони 
покращили якість своїх послуг з організаційного розвитку. А також спонукати їх до створення, 
апробації та популяризації  унікальних послуг з фандрайзингу, комунікацій та посилення 
зв’язків ОГС з громадою та цільовими аудиторіями. 
 

Що планується зробити: 
За Лотом №1: відібрати інфраструктурні ОГС, які прагнуть розробити нові послуги з організаційного 
розвитку, які базуються на унікальному досвіді організації-заявника в одній із сфер: 
залучення місцевих коштів 
піар/комунікації 
посилення зв’язків організації з громадою та цільовими аудиторіями 
 

За Лотом №2: відібрати інфраструктурні ОГС, які вже надають послуги з організаційного розвитку, 
які базуються на унікальному досвіді організації-заявника, у різних сферах. 
Що отримають організації: 
підтримку пілотування нової послуги чи наявної послуги, яка буде покращена/змінена 
маркетинговий супровід послуги 
промоцію послуги 
інше 
 

Детальне «Запрошення до участі» можна завантажити за посиланням. 
Кінцевий термін подання заявки до 9 травня 2021 року включно. 
Контакти office@ednannia.ua 

 

Обсяг 
фінансування 

від 100 до 
400 тис. грн 

Дедлайн 09.05.2021 

Мова подачі Українська 

Заявники ОГС 

http://ednannia.ua/images/Call_for_proposals_MARKETPLACE_ISOs_2021.pdf


 

Конкурс “Море можливостей” від програми   
“Мріємо та діємо” 

Програма USAID “Мріємо та діємо” запрошує громадські організації до 
подачі концепції проєктів – коротких концептуальних описів проектних 
ідей, які відповідають цілям програми та сприяють розвитку лідерського 
потенціалу молоді (віком 10–35 років) і формують основану на цінностях 
українську ідентичність.  
Тривалість пропонованих проєктів може становити від 6 до 12 місяців. 
 
IREX запрошує заявників подавати творчі, інноваційні, оригінальні 
концепції або такі, що засновані на провідних практиках та перевірених стратегіях.   
Види діяльності в рамках грантової програми 
розширення економічних можливостей молоді, посилення громадянської активності молоді, 
посилення соціальної згуртованості, поширення різноманіття та інклюзії недостатньо представлених 
груп, покращення впровадження гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI) у проєктах та 
програмах, пов'язаних з молоддю. 
Як подавати заявку? Спочатку подається концептуальний опис проєкту (концепцію) обсягом не 
більше чотирьох сторінок до IREX / “Мріємо та діємо”. Це перший етап відбору.  
Повну проєктна пропозиція подається відібраними заявниками, з якими сконтактує IREX / “Мріємо та 
діємо” з запитом на повну пропозицію, інструкціями, і шаблонами документів. 
Приблизна дата початку надання фінансування проєктів, відібраних у 1-му раунді розгляду заявок – 
червень 2021 р. Кожен наступний раунд починається приблизно через 2 місяці після відбору 
переможних концепцій проєктів.   
Детальніше про умови та вимоги– USAID Мріємо та діємо_Грантова програма_Море 

можливостей 
Концепції слід надсилати на електронну адресу contact.mriemotadiemo@irex.org із зазначенням 
Гранти ”Море можливостей” в темі листа. 
 

Обсяг 
фінансування 

100 тис. дол. 
США 

Дедлайн 31.07.2021 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Заявники ГО  

 

 

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 
фінанcування 

4.3 млн дол. 
США 

Дедлайн 
01.04.2017 –
31.03.2022 

Мова подачі 
заявки 

Українська 

Зявники 
за умовами 
конкурсу  

 

https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/02/USAID-Мріємо-та-діємо_Грантова-програма_Море-можливостей.docx
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/02/USAID-Мріємо-та-діємо_Грантова-програма_Море-можливостей.docx
mailto:contact.mriemotadiemo@irex.org
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
https://gurt.org.ua/news/grants/62320/
https://www.facebook.com/UNDPUkraine/


  
 

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.  

 

Обсгфна
нсування 

до 15 тис.грн 

Дедлайн 30.06.2021 

Мова 
подачізаявк

и 
Англійська 

Заявники ЮО та ФО 

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 

Мов 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 

 
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  

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
https://www.bisc.org.ua/centers/dnipro


 
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 

 

 

 

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 

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
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


 

  

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

