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CEPPS, ПРОГРАМА «SUPPORTING DEMOCRACY NETWORKS AND COMMUNITIES OF
PRACTICE».
http://www.iri.org/
CEPPS оголошує прийом заявок на програму
20 000-100 000 $
«Supporting Democracy Networks and Communities of
Practice». CEPPS шукає інноваційні та інклюзивні проекти,
20.10.17
які сприятимуть демократичним перетворенням на
місцевому рівні. CEPPS шукає інноваційні та інклюзивні
Англійська
проекти з таких тем: Сприяння відкритому парламенту:
підтримка найкращих практик підвищення прозорості та
НУО
підзвітності
законодавчих
органів.
Підтримка
територіальних представництв: впровадження найкращих
практик удосконалення місцевого самоврядування та сприяння у відстоюванні інтересів
громад на національному рівні.
Забезпечення цілісності систем управління даними
виборчого процесу: впровадження найкращих практик при розробці та підтримці безпечних
систем управління даними виборів. Пом'якшення рівня насильства та дискримінації у групах
виборців: оперативне повідомлення та реагування на насильство у виборчих округах, які
зазнали традиційно маргіналізовані сторони, в тому числі: жінки; етнічні та релігійні
меншини; корінні народи; представники ЛГБТ спільноти; люди з інвалідністю та молодь.
Сприяння залученню інвалідів: покращення соціально-політичної активності та розширення
можливостей інвалідів. Сприяння електоральному правосуддю: ефективне вирішення
загальних проблем при розгляді скарг на виборах.
Конкурс на сайті
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КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ ІЗ ЧЕРКАСЬКОЇ, ПОЛТАВСЬКОЇ,
ВІННИЦЬКОЇ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
https://www.prostir.ua/
До 27 000 грн
ГО “Молода Черкащина” у межах проекту “Розвиток
молодіжного активізму в Центральній Україні” та за
30.10.17
сприяння Національного фонду на підтримку демократії
(NED) оголошує конкурс малих грантів.
Українська
Мета конкурсу ― Стимулювання співпраці молоді з
Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської
областей у напрямках підвищення політичної грамотності
НУО
молоді та збільшення впливу молоді на прийняття рішень на
місцевому рівні.
Умови конкурсу:
Заявки приймаються як від легалізованих громадських організацій, так і від ініціативних груп з
Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей, керівниками або учасниками
яких є члени мережі політично активної молоді “Творці Майбутнього”. Стати членом мережі
можна заповнивши онлайн-анкету. Детальніше про мережу можна дізнатися тут
http://tvorci.org.ua/.
Проекти мають бути подані у партнерстві не менш як двох організацій/груп з різних
цільових областей та залучати молодь з різних регіонів Центральної України.
Конкурс на сайті
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КОНКУРС
ГРАНТІВ
РОЗСЛІДУВАНЬ
https://www.prostir.ua/

НА

ПРОВЕДЕННЯ

АНТИКОРУПЦІЙНИХ

ЖУРНАЛІСТСЬКИХ

Інститут Розвитку Регіональної Преси та Громадський
До 30 000 грн
Люстраційний Комітет та Автомайдан оголошують
конкурс
грантів
на
проведення
антикорупційних
31.10.17
журналістських розслідувань.
До участі в конкурсі запрошуємо журналістів усіх видів ЗМІ
Українська
незалежно від досвіду проведення розслідувань. Головною
умовою участі є зацікавленість у якісному розслідуванні
Не вказано
корупційних злочинів.
Цілі конкурсу:
 викрити корупційні схеми та корупціонерів серед політиків, чиновників та урядовців у
різних сферах громадсько-політичного життя країни;
 привернути увагу громадськості до корупції в органах влади та державних інституціях
всіх рівнів;
 спонукати правоохоронців до пошуку й покарання винних шляхом співпраці з
громадськими антикорупційними ініціативами.
Проект реалізовується в рамках Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EU AntiCorruption Initiative) – найбільшої програми підтримки з боку ЄС в сфері боротьби з
корупцією. Її імплементацією займається Данська агенція з міжнародного розвитку
(DANIDA).
Конкурс на сайті
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«ЛЕЙПЦИЗЬКА
ПРЕМІЯ»
НІМЕЦЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
http://www.nationale-stadtentwicklungspolitik

ТОВАРИСТВА

МІЖНАРОДНОГО

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Від 650 000
України та Міністерство навколишнього середовища,
до 3 000 000 грн
охорони природи, будівництва та ядерної безпеки
01.11.2017
Федеративної Республіки Німеччина (BMUB) за підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва
Українська
(GIZ) оголосили про початок всеукраїнського конкурсу
«Лейпцизька премія інтегрованого розвитку міст-2017».
Тема цьогорічної «Лейпцизької премії» — комфортні для
МСБ
життя міста в Україні.Участь у конкурсі можуть взяти
українські міста та громади, адміністративно-територіальні одиниці, спілки, комунальні
підприємства, комерційні підприємства, громадські організації, які мають цікаві проекти
інтегрованого міського розвитку за даною темою, що були реалізовані протягом останніх
чотирьох років.
Необхідний пакет документів для участі у конкурсі:
 Формуляр з описом проекту та перспективи реалізації наступних його фаз (українською
та англійською мовами);
 Плакат проекту: проект, що подається на конкурс необхідно наглядно зобразити з
використанням фотографій, планів, ескізів з короткими описами або інших
графічнихзображень — вертикальний плакат формату DIN A0 (висота 118.9 см, ширина
84.1 см).
 Кошторис. Кошторис має описувати основні позиції використання коштів за їх видами
(персонал, товари, друк, та ін.) для реалізації наступної фази проекту.
 Зменшений плакат проекту. Формат: DIN A3 (42 см x 29,7 см)
Усі матеріали для участі у конкурсі можна надіслати на адресу:
Німецьке товариство міжнародної співпраці (GIZ) ГмбХ /
Офіс проекту політики інтегрованого розвитку міста (БМУБ)
«ЛЕЙПЦИЗЬКА ПРЕМІЯ», пан Юрій Арнаутов
вул. Крутий узвіз, 5 01004, Київ
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THE ABILIS FOUNDATION. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У СПРАВАХ ЛЮДЕЙ З
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
https://www.abilis.fi/?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=4&lang=en
Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими
500 - 10 000 €
можливостями, захист їх прав та свобод, права на
самостійне життя і економічну самодостатність. Пріоритет
Кінцевого терміну
надається проектам, які виступає за права людей з
не має
обмеженими можливостями, а також заходів, що розроблені і
Англійська
реалізуються організаціями жінок з інвалідністю. Подавати
проектні заявки можуть ГО, керівні органи які складаються з
людей з обмеженими можливостями.
ГО
Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:
1. Подача ідеї.
2. У разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма проектної
пропозиції.

THE COCA-COLA FOUNDATION. COMMUNITY SUPPORT OPPORTUNITY
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelinesapplication,https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundationscommunity-support-opportunity/
Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості
життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти
направлені на ефективне використання водних ресурсів,
підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію
відходів, освіту.

Не обмежене
фінансування
Кінцевого терміну
немає
Англійська
НУО
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УРЯД НІДЕРЛАНДІВ. ФОНД ЗАХИСТУ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ. МАЛІ ГРАНТИ
https://www.government.nl/
Напрямки проектних пропозицій:
До 499 000 €
 захист людських прав; рівні права для людей
нетрадиційної орієнтації;
Кінцевого терміну
 участь жінок у політиці та профілактика насилля над
немає
жінками;
Англійська
 боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав
людини (смертна кара і катування);
НУО
 свобода думки і слова та свобода інтернету;
 свобода віросповідання та переконань;
 права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу
силу.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ
www.democracyendowment.eu
Щоб подати заявку:
www.democracyendowment.eu/support,
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
Європейський фонд підтримки демократії (The European
10 000 – 150 000 €
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку
організаціям, неформальним платформам та окремим
Постійно діюча
активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і
зміцнення демократичного громадянського суспільства.
Англійська
Тривалість проектів та суми грантів визначаються
Російська
індивідуально.
Французька
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких Арабська
розвиток і зміцнення демократичного громадянського
ГО, активісти
суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації,
рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус.
Заявки приймаються у електронній формі на формулярі, що міститься на сайті..
EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без оголошення т.
зв. calls for proposals.
Види підтримки EED
1. Фінансування ініціатив з культивування демократії.
2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття
поточних витрат, особливо в наступних випадках:
o Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні
витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище
зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть
підключитися інші донори.
o Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні
витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної
організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого
терміну.
o

Детальна інформація - тут. Про реалізовані проекти в Україні можна дізнатися тут.
Контакти www.democracyendowment.eu..
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА ФУНДАЦІЯ. ГРАНТ ДЛЯ НУО
https://www.democracyendowment.eu/,
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
Мета конкурсу проектів: підтримка місцевих демокр.
10 000 –
ініціатив.
150 000 €
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні
Постійно діюча
процеси; підримка демократії.
EED надає підтримку організаціям, неформальним
Англійська
платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення демократичної
громадскості суспільства.
ГО, Фіз. особи, ЗМІ
Тривалість проектів та суми грантів визначаються
індивідуально.
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення
демократичного громадського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства.
На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та
представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх
структури та формальний статус.
Підтримка EED Аплікаційна форма
ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД. КОНКУРС: «НАДАННЯ ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ
ДІТЕЙ»
http://www.globalfundforchildren.org/
Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що
25 000 $ працюють з вразливими групами дітей.
75 000 $
Сфери інтересів:
Протягом року
 жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча
сила;
Англійська
 молодь та підлітки (вразливі групи);
 професійно-технічна і початкова освіта;
НУО
 ВІЛ/СНІД;
 інваліди.
Подавачі - громадські організації.
Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному сайті). В разі
відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального
опису проекту.
Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року.
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ФОНД СУЛЕЙМАНА КЕРІМОВА (THE SULEYMAN KERIMOV FOUNDATION GRANTS)
http://www.edu-active.com/grants/2013/aug/07/suleyman-kerimov-foundation-grants.html
Мета культурної діяльності Фонду Сулеймана Керімова
Не вказано
полягає у тому, щоб зробити істотний внесок у
збереження культурної спадщини та у створення нової
Постійно
художньої та культурної спадщини. Це включає в себе
діюча
збереження культурних цінностей і пам'ятників. Подавати
Англійська
проектні пропозиції можуть організації та молодь. Десять
основних областей фінансування:
 навчання і освіта;
Організації і молодь
 культура;
 медицина;
 екологія;
 соціальні;
 спорт;
 економічний розвиток;
 інфраструктура;
 релігія;
 дослідження.
Листа направляти за адресою: info@kerimovfoundation.org.
Contact Suleyman Kerimov Foundation Matthofstrand 6 P.O. Box 14257 6005 Lucerne Switzerland
Tel: +41 (0) 800 700 000 info@kerimovfoundation.org..
ФОНД Ч. СТ. МОТТА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
https://www.mott.org/grants/#s=post_date|desc
Права людини. Мета конкурсу проектів - підтримати
зусилля, спрямовані на посилення справедливості,
рівності прав і підтримку в суспільстві. Напрямки
проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії)
та
громадського
сектору;
підвищення
активності
громадськості.

Від 15 000 $
Постійно
діюча
Англійська
НУО
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД ВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
Пріоритети та очікувані результати вкл. не тільки трад.
100 000 – 600 000
напрями місц. розвитку, а й роботу з подол. наслідків
тис. грн/12 міс
конфлікту.
Постійно діюча
Основні області підтримки малих проектів:
До 2018 року
 здоров'я; місцеве самоварядування та децентралізація;
Англійська
 розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП);
НУО, держ. органи
 стала енергетика, вода, навколишнє середовище,
за згодою
містобудування;
 соціальні послуги;
 реагування на наслідки конфлікту, законність, справедливість;
 культурні заходи.
Грантова програма Швейцарської агенції з розвитку та співраці відкрита у 2016 році, та має
затвверджувати бюджет та пріоритети на 3 роки – до кінця 2018 року.
kye.SCO@EDA.Admin.ch
Small Projects – Application Form
ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ І ПРАГНЕ ДО СТВОРЕННЯ
СПРАВЕДЛИВІ ОГО СУСПІЛЬСТВА, ПРОВОДИТЬ ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur,
https://www.macfound.org/about/, www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html
Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в
Індивідуально
С А незалежних фондів. Сприяє розвитку знань, підтримує
індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає
Постійно діюча
поліпшити
державну
політику;
надає
інформацію
громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки
Англійська
незалежних ЗМІ.
Фонд здійснює підтримку за 4 програмами:
ГО, ВНЗ, соціальні
 «Інтернаціональна програма», що фінансується
підприємства
Фондом, зосереджена на міжнародних питаннях, у тому
числі питаннях прав людини і міжнародне правосуддя, світу і безпеки;
 збереження стійкого розвитку, міграції;
 середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;
 репродуктивного здоров’я.
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GIF НАДАЄ ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
http://www.globalinnovation.fund/our-approach,
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond
Глобальний інноваційний фонд є незалежною глобальної
некомерційною організацією, яка інвестує в соціальні
інновації, які спрямовані на поліпшення життя і
можливості
мільйонів
людей
в
країнах,
що
розвиваються. Завдяки своїй програмі грантів вони шукають
інноваційні рішення глобальних проблем в галузі розвитку,
особливо для бідних і уразливих груп населення.
I
підтримує команди з соціальних підприємств, комерційних
фірм, некомерційних організацій, державних установ і
дослідників у всіх відповідних секторах. Умови фінансування

30 000 10 000 000 £
Постійно діюча
Англійська
Бізнес, органи
влади, НУО НУО

ГРАНТИ ДЛЯ НУО НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ. РАДА ЄВРОПИ
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply,
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-dlya-nuo-na-realizatsiyu- pilotnyh-proektiv-vidyevropejskoyi-molodizhnoyi-fundatsiyi/
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових
організацій на отримання грантів від Європейської
молодіжної фундації.
Спільна рада з питань молоді ади Європи прийняла рішення
про те, що особлива увага при розгляді питань щодо
виділення грантів буде приділена пілотним проектам
українських громадських організацій або європейським
громадським організаціями, які мають бажання співпрацювати
з українськими громадськими організаціями у зазначених
сферах.
Умови конкурсу ну підтримку; в об н на ко пан .
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ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ
http://wannabiz.com.ua/for-startups/,
http://platforma-msb.org/finansuvannya-startapiv-biznes-inkub/
Бізнес-інкубатор WannaBi був заснований в липні 2012 в
Індивідуально
Одесі.
Основний
мотив
anna i
-розвиток
I підприємництва та формування стартап-екосистеми в Україні.
Постійно діюча
Мета: допомагати інноваційним і перспективним IT-проектам
стати компаніями світового рівня. Проекти по online-рекламі і
Англійська
рекламним мережам зможуть отримати найбільшу підтримку
від anna i . Допускаються проекти у сферах електронної
ГО, науковці, ВНЗ,
комерції, PaaS, SaaS і Clo - технології.
anna i надає:
соціальні
фінансування в розмірі до $ 50 000; інфраструктуру;
підприємства
менторську і організаційну підтримку; в об н на ко пан .
ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 2017. ПОСОЛЬСТВО
С А В УКРАЇНІ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
Тематика проектів: розвиток громадянського суспільства,
верховенство права та реформа в галузі права, прозорість
органів влади, громадська підтримка освітніх ініціатив,
вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві,
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з
інвалідністю та жінок, громадянська освіта, розвиток виборчої
системи, протидія торгівлі людьми. Головні вимоги до
проектів та Правила подачі заявок можна знайти на сайті
Посольства США у Україні.
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Постійно діюча
Українська
Англійська
НУО

про

Відділ інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/provedennya-teo-abo-tehnichna-dopomoga-vid-fondufasep/
http://www.economie.gouv.fr/
1.FASEP «Дослідження» – фінансуваня для проведення
150 000 –
ТЕО або технічної допомоги.
600 000 €
Проекти, що можуть фінансуватися:
Постійно діюча
Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що
реалізується органами місцевої влади, та до яких залучать
Англійська
фр. підприємства (виробники обладнення, інженери,
Французька
розробники).
Державні органи
8
оплачуваних послуг за рахунок гранту
ають
(центр.
уряд, регіон.
становити послуги фр. п дприє ства ( нженерн бюро, бюро
та міська влада,
досл джень, тощо).
техн.агенції
тощо)
2.FASEP «Зелена інновація» – фінансуваня надається на
реалізацію інноваційнихих проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та
проектів сталого розвитку. Проекти, що можуть фінансуватися:
 проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізується ОМС
 проекти в яких можуть бути використанні фр. «зелені» та інноваційні технології)
590 07 80, +38 (044) 590 07 80.
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКР. НУО
http://www.estemb.kiev.ua/ukr,
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55
Мікрофінансування для укр. НУО або місцевих органів
До 15 000 €
влади. Макс. сума гранту становить 15 000 євро.
Грант може становити до 100 від загальної суми прийнятних
Постійно діюча
витрат проекту.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на
Англійська
короткострокові потреби в пріорітетних країнах і підвищити
Естонська
потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також
НУО, комерційні,
неурядових організацій і фондів, що діють в громадських
урядові та міжн.
інтересах.
орган. за домовл
Крайнього терміну подачі заявки нема. Заявник повинен
подати свої проектні пропозиції естонською або англ. мовою до Посольства Естонії в Україні.
Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги
Естонії.
Тел.: +38 (044) 590 07 80, +38 (044) 590 07 80.
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ПРОГРАМА КУСАНОНЕ. ДОПОМОГА ЯПОНІЇ УКРАЇНІ
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
5 000 - 15 000 €
допомога надається неурядовим організаціям, лікарням,
початковим
школам,
науково-досліджувальним
Постійно діюча
інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
До 31.03 щороку
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку
Українська
цих організацій.
Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні
ГО
забезпечується Офіційною Допомогою озвитку (ОД ) разом
із новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на
добробут суспільства.
РЕФОРМА ТА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ FINANCIAL SECTOR REFORM AND
STRENGTHENING (FIRST)
http://www.firstinitiative.org/content/index.cfm?ctID=38
Тематика: розвиток приватного сектора (ділове середовище),
інше. Заявник відправляє у Відділ управління програм запит,
електронкою або поштою не більше однієї сторінки.
Якщо запит прийнятний до фінансування, ВУП допомагає
одержувачу в розробці та поданні повної заявки.
Основна увага короткостроковим та середньостроковим
проектам (6-18 міс). Більшість підтриманих проектів були між
100 і 200 тис. $.

100 000200 000 $
Безстрокова
Українська
Англійська
ГО

КАНАДСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ, ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposalappel_proposition.aspx?lang=eng
Тематика:
Фін.-ня проектів
 створення робочих місць,
 громадянське суспільство,
―
 врядування,
 розвиток управлінського потенціалу,
Українська
Англійська
 демократія та права людини.
Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у
―
відповідь на оголошення конкурсу.
Запити можуть бути відправлені в Посольство Канади в
Україні www.canadainternational.gc.ca/ukraine/offices-bureaux/kyiv.aspx?lang=eng#serv.
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ЄБРР. ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ
http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services,
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html
ЄБРР
допомогає
підприємствам
залучати
10 000 €
висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно
трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню
Постійно діюча
фін.
допомогу)
для
часткової
оплати
послуг
консультантів.
Українська
Фінансуваня надає ЄС та країни-донори.
езультати проектів, проф. ЄБ , через рік після їх
Бізнес
завершення: 26 українських малих і середніх підприємств
збільшили дохід на 45 , 24 – збільшили продуктивність на
30 , 15 – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансуваня в сер. на 630 тис. €
кожне.
Гранти на проект (25 до 75 вартості консалтингових послуг), не перевищує 10 000 €.
Контакти: Групою підтримки малого бізнесу ЄБ
в Україні: вул. Немировича-Данченка, 16, м.
Київ,
01133,
Україна.
Тел.:
+38
(044)
277
1145,
email:
knowhowukraine@ebrd.com, www.ebrd.com/knowhow
ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
Посольство С А запрошує незалежні ЗМІ (друковані,
До 24 000 $ /
радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
до 12 міс
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.
Постійно діюча
Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних
ЗМІ в Україні та на допомогу українським журналістам, медіаУкраїнська
організаціям і недержавним організаціям, які працюють над
Англійська
проектами, пов’язаними з медіа. Засіб масової інформації має
ЗМІ, недержавні
бути незалежним. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під
організації
фінансування не підпадають. Основні вимоги програми,
тематичні пріоритети загального конкурсу та правила подачі заявок знаходяться на сайті
Посольства США у Україні.
CONRAD N. HILTON FUND FOR SISTERS (сільське господарство)
http://www.hiltonfundforsisters.org/guidelinesforfunding.html
Розвиток сільського господарства.
Надання грантової допомоги не обмежується конкретними
конфесіями чи релігійними групами.

10 000 $
(до 15 000 $)
01.02, 01.06, 01.10
щорічно
Англійська
ГО
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ДАНІДА
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/
http://ukraine.um.dk/uk/danida-ukr/
Данія займається проектами розвитку в Україні, Грузії та
Фін.-ня проектів
Вірменії – Україні надається пріоритет.
Тематика:
Постійно діюча
 права людини і демократія,
 зелене зростання,
Українська
 соціальний прогрес,
Англійська
 стабільність і захист.
―
Деякі проекти, які фінансуються і керуються лише в рамках
Міністерства Закордонних Справ Данії, а інші здійснюються у
співпраці з ЄС. Так звані програми Твіннінгу фінансуються ЄС, але виконуються й реалізуються
данськими консультантами. Конт. інф.: Посольсвто Данії в Україні, вул. Гоголівська, 8, Київ,
Україна 01054 el: +38 (044) 200 1260, E-mail: eun@um.dk, ievamb@um.dk.
КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
Загальний конкурс проектів Посольство С А запрошує
українські неприбуткові та неурядові організації взяти
участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії.
Фонд
підтримує
проекти,
які
сприяють
демократ.
перетворенням та побудові громадянського суспільства в
Україні.
Вибір проектів базується на спроможності організацій
вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на певну
сферу чи громаду

5 000 - 15 000 $
Постійно діюча
Українська
Англійська
ГО

THE INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – STANDARD GRANTS
http://www.mladiinfo.eu/2013/07/11/the-international-visegrad-fund-standard-grants/
Тематика: культурне співробітництво, обмін науковою
інформацією та наукові дослідження, освіта, молодіжний
обмін, прикордонне співробітництво або розвиток туризму.
Будь-яка юридична або фізична особа по всьому світу.

Мін. – 6,001 €,
до 70% від вартості
проекту
Активно до 15.03 та
15.09 щороку
Англійська
ГО
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МІЖНАРОДНИЙ ВИ ЕГРАДСЬКИЙ ФОНД (THE INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – ІVF)
http://visegradfund.org/grants/,
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
Мета конкурсу проектів - розвиток громадського
Малі - до 6 тис. €
суспільства у країнах Східного Партнерства. Напрямки
Стандартні - від 6
проектних пропозицій, малі та стандартні гранти:
тис. € і вище
 культурна співпраця; освіта; наукові та молодіжні
Малі гранти–
обміни;
01.03,01.06,01.09,01.12
 транскордонна співпраця;
Англійська
 туризм.
Українська ГО, що подає проект, має передбачити в
ГО, НУО, місц. орг.
проектній пропозиції залучення ГО з усіх 4-ох країн
влади, університети,
Вишеградської четвірки (Чехія, Угорщина, Польща та
приват. компанії
Словаччина) до реалізації проекту. Проектна пропозиція
подається ГО в он-лайн режимі англійською. мовою.
Фінансовий внесок Фонду не може перевищувати 80 від загальної вартості проекту. Контакти:
Hviezdoslavovo n. 9, 811 02 Bratislava
Slovakia. Office hours: Mon–Fri 08:30–16:30
tel.: +421 259 203 811, –802, email: visegradfund@visegradfund.org
NIPPON FOUNDATION (ЯПОНІЯ) (с льське господарство)
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
Розвиток сільського господарства, питання населення,
розвиток громад.
Подавачами можуть виступати неурядові, неприбуткові ГО та
незалежні політичні фундації, приватні неприбуткові
установи,
заклади
та
організації
на
локальному,
національному та міжнародному рівнях.
Строк подачі заявок є відкритим, заявки та матеріали
надсилаються звичайною поштою.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ
www.democracyendowment.eu
Щоб подати заявку:
www.democracyendowment.eu/support,
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
Європейський фонд підтримки демократії (The European
10 000 – 150 000 €
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку
організаціям, неформальним платформам та окремим
Постійно діюча
активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і
зміцнення демократичного громадянського суспільства.
Англійська
Тривалість проектів та суми грантів визначаються
Російська
індивідуально.
Французька
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких Арабська
розвиток і зміцнення демократичного громадянського
ГО, активісти
суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації,
рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус.
Заявки приймаються у електронній формі на формулярі, що міститься на сайті..
EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без оголошення т.
зв. calls for proposals.
Види підтримки EED
3. Фінансування ініціатив з культивування демократії.
4. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття
поточних витрат, особливо в наступних випадках:
o Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні
витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище
зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть
підключитися інші донори.
o Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні
витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної
організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого
терміну.
Детальна інформація - тут. Про реалізовані проекти в Україні можна дізнатися тут.
Контакти www.democracyendowment.eu..
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ГРАНТИ IQ ENERGY
http://www.iqenergy.org.ua/grants
Програма IQ energy це фінсовий інструмент для сприяння
удосконаленням у сфері енергоефективності в житловому
секторі України у відповіднності до європейських стандартів.

Грант
(15-20 % від суми
інвест.)

Програму було розробл. Європейським банком реконструкції
та
розвитку
(ЄБ ) за
підтримки
донорів.
http://www.iqenergy.org.ua/about/.

Постійно діюча

Позичальники за програмою IQ energy мають право отримати
гранти IQ energy як винагороду за успішну реалізацію
енергоефективних проектів, які відповідають правилам гранту.
Каталог енергоефективного обладнання та матеріалів, які
http://www.iqenergy.org.ua/technologies.
Каталог постачальників – http://www.iqenergy.org.ua/suppliers.
Гаряча лінія: 0 800 50 57 17 e-mail:info@iqenergy.org.ua

Українська
Англійська
Житловий сектор
України
відповідають

критеріям

–

ФОНД «МОНСАНТО» (с льське господарство)
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії
До 25 000 $/до 12 міс
«Монсанто», яке працює заради значного та значимого
поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому
Щорічно,
світі.
01.01– 29.02
Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання
01.07 – 01.08
грантів за межами США за такими напрямами:
Українська
 Надання базової освітньої підтримки, спрямованої
Англійська
на покращення освіти в аграрних громадах навколо
НУО
світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек,
наукових центрів, навчальних програм для фермерів та
академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.
 Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки неурядових організацій,
що надають допомогу для продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води,
громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб
Деталі на сайті
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ПРОГРАМА ГРАНТІВ ВІД NATIOANAL GEOGRAPHIC
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
Національне
географічне
товариство
(National
~ 5 000 $
Geographic)
присуджує
гранти
для
дослідження,
збереження навколишнього серередовища, охорони
Щорічно до 01.04 та
довкілля, освіти та на інформацію зі сфери охорони
01.07
довкілля через Комітет з наукових досліджень.
Англійська
Всі запропоновані проекти повинні бути новими і
розвідницькими й мати широкий інтерес. Грантові проекти
НУО
повинні бути сміливими та інноваційними. Національне
географічне товариство вітає заяви з усього світу.
Комітет зазвичай не розглядають заяви, які підтримують суто лабораторну або колекціїну
роботу.
Для отрим. дод. інформ. див. поширені запит. Grant Application FAQs.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАДУТЬ ДОПОМОГУ РЕГІОНАМ, ЯКІ ПЕР ИМИ ЗАПУСТЯТЬ
МЕДИЧНУ РЕФОРМУ
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4039
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249673104&cat_id=244274130
Львівська, Полтавська області та інші регіони, які
Технічна та орг.
першими запустять медичну реформу, отримають
підтримка
технічну
та
організаційну
допомогу
в
рамках
―
тристороннього проекту, який стартував за участю
Світового банку,
вейцарського бюро співробітництва
Українська
та Міністерства охорони здоров’я.
Проект «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері
Держ. орг. відпов. за
охорони здоров’я в Україні» триватиме 3 роки та складається
впровадж.
із 2 компонентів:
1. Технічна допомога обраним регіонам у впровадженні пріоритетних напрямів реформи
охорони здоров’я та допомога Уряду в ухваленні рішень на основі регіонального досвіду;
2. Підвищення інституційної спроможності з метою поліпшення управління та боротьби з
корупцією в секторі охорони здоров'я, моніторингу закупівель та фінансової діяльності
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
На його реалізацію передбачено 2 млн 600 тис. швейцарських франків.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (ЄБРР)
www.ebrd.com,http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395238128830&ct2=on&d=&pagena
me=EBRD/Page/SearchAndFilterProcurement&page=1&safSortBy=Country&safSortOrder=descendi
ng
ЄБРР надає допомогу в розвитку підпр. діял. Банк має
наступні цілі й функції: підтримка економ. розвитку і
реконструкції країн Центральної та Східної Європи з метою
сприяння переходу їх до відкритої ринкової економіки і
приватного підпр.-ва; підтримка країн - отримувачів допомоги
в проведенні структурних економ. реформ; сприяння інвест. у
виробництво, а також у сферу послуг і фін.сектор та пов’язану
з ним інфраструктуру; стимулювання ключових і економ.
обґрунтованих проектів, надання техн. допомоги для
підготовки, фін. і реалізації проектів тощо. ЄБ
здійснює
фін. тільки проектів розвитку у приватному та державному секторі.
ФОНД РОБЕРТА БО А
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
Тематика: соціальна політика, громадське суспільство,
охорона здоров'я, культура і мистецтво, розвиток
управлінського потенціалу.
Для
неурядових
організацій,
асоціацій.
Необхідно
представити короткий опис проекту, обсягом до двох
сторінок, із зазначенням цілей і фінансового плану проекту.

Для кожного
проекту певне фін
Для кожного
проекту свій
дедлайн
Українська
Англійська
―

—
Строк подачі заявок
є відкр
Англійська
Німецька
НУО, асоціації

Grant request (DOCX)
Cost and finance plan (XLSX)
Examples (DOCX).
ФОНД ERSTE
http://www.erstestiftung.org/activities/grants/
Мета та завдання проекту: громадське суспільство,
транскордонне співробтінитцво, культура і мистецтво, освіта,
молодь.
Надає гранти для реалізації практичних інноваційних
проектів, які доповнюють цілі Фонду щодо зміцнення
громадянського суспільства країн.
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ПОСОЛЬСТВО НОРВЕГІЇ
http://www.norway.com.ua
Посольство Норвегії фінансує низку проектів підтримки
громадянського суспільства в Україні. Основними
галузями застосування таких фондів є проекти, пов’язані з
правами людини та демократією. Важливі сфери, такі як
довкілля та енергоефективність, також охоплюються
суттєвим внеском Норвегії до ЄБ , що керується фондом
E5P. Тому до таких проектів не виділяються додаткові гранти.
Окрім того, низка більш масштабних грантів надаються
напряму Міністерством закордонних справ Норвегії.

—
Постійно діюча
Українська
Англійська
—

ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОНД (GEF)
https://www.thegef.org/
Цілі/Місія: Надається допомоги в охороні довкілля, сприяння
Для кожного
сталому розвитку довкілля, надання фінансування та
проекту певне фін.
технічна підтримка проектам, які зберігють і відновлюють
Для кожн. проекту
навколишне середовище, покращують добробут і засоби до
свій дедлайн
існування людей.
Українська
Пріоритети: Біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни
Англійська
клімату, адаптація до зміни клімату на рівні громад,
Нац. установи,
деградації ґрунтів, стале лісокористування, міжнародні води,
регіон.орг.-ї,
НУО
хімічні речовини і відходи. Проекти також можуть бути подані
в рамках Програми малих грантів ГЕФ.
Програма малих грантів Глобального екологічного фонду www.sgp.undp.org надає гранти від
кількох тисяч до кількох млн. дол. США.
Шаблони заявок: http://www.thegef.org/gef/project_types.
Європейський інвестиційний банк
http://www.eib.org/
Подати заявку на кредит
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm
Банк працює над проектам тільки під місцеві гарантії.
Тематика: розвиток приватного сектора (ділове середовище),
доступність та транспорт, створення робочих місць, захист
навколишнього
середовища,
енергет.
ефективність,
дослідження та інновації, сільське та лісове господарство.

40 000 €/ 12 міс
Постійно діюча
Англійська
НУО, урядові
установи та інші
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ(EYE)
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку
—
та надання фондів для молодіжної діяльності, що
популяризують
права
людини,
демократію,
Дедлайни залежать
толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість
від видів грантів
голосу в політичному та демократичному житті, а також
Українська
необхідні знаряддя для ефективного функціонування у
сучасному суспільстві. Потенційними аплікатами мужуть бути
НУО
міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7
державах-членах; міжнародні мережі молодіжних НУО зі
щонайменше 7 держав-членів; регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів;
національні молодіжні НУО держав-членів; місцеві молодіжні НУО держав-членів. Організації
повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і
для молоді віком 15-30 pоків, і виконувати свою роботу відповідно до цінностей ади Європи.
Фінський фонд місцевого співробітництва
www.finland.org.ua
Більш детально про Фонд у посібнику:
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf
Фінський Фонд спрямована. на підтримку ініціативи
місцевого. НУО, науки і технологій суспільства, університетів.
та інших навчальних та науководослідних інстутів,
незалежних. ЗМІ та культурних закладів, торгових палат,
організацій,
що
сприяють
експорту
підприємствам,
організаціям ринку праці та іншим установам, таким як
фундації, релігійні громади або урядові установи, які прагнуть
просувати нижче приведені цілі, ГО та регіон. установи.

—
—
Українська
НУО

Запропонов. проект не може бути підтриманий., якщо він впроваджується та фінсується за
рахунок фонда. Запропоновані заходи повинні залучити широку. аудиторію і мати потенціал
для широкого впливу
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Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма
(Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)
http://www.ppiaf.org/, https://ppiaf.org/apply-funds
Заявки можуть подаватися у будь-який час, присудження
75 тис. $
грантів залежить тільки від наявності коштів. Заявки на гранти
до 75 тис. дол. затверджуються менеджером програми PPIA ,
Постійно діюча
гранти, які перевищують 75 тис. дол. підлягають зовн. техн.
оцінці старшим галузевим експертом з Групи Світового банку.
Українська
Тематика: Стратегії розвитку інфр.-ри, що дозволяють
скористатися залуч. прив. сектора. Програми інформування
Місцеві та нац.
для залуч. зацікавлених сторін та забезпеч. прозорості і
уряди, регіон. орг.-ї
підзвітності в проведенні реформ. озробка та впровадж. пол.,
нормат.та інститут. реформ.
озробка та впровадж. новаторських проектів та угод. PPIAF працює з секторами енергетики,
телекомунікацій, транспорту, водопостач. та санітарії. Менеджер програми: François Bergere,
Tel: (+1) 202-458-4727 E-mail: fbergere@worldbank.org
Всі потенц. прийнятні кандидатів повинні звернутися до PPIAF для обговор. заявки. Надалі їм
буде запропон. представити коротку концепцію (макс. 1 сторінка), яка описує намічені цілі,
сфери, бюджет і терміни впровадження. Не використовується ніяких конкретних форм.
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