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№
Назва організації. Назва 

конкурсу
Мета та напрямки конкурсу проектів Примітки

Кінцевий термін подачі 

документів
Фінансування Сайт 

1

Можливість отримати грант 

від Європейського фонду 

підтримки демократії (The 

European Endowment for 

Democracy, EED)

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення 

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою 

сусідства.

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, 

молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють також в 

Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус.

EED може надавати допомогу 

в невідкладному режимі (open 

financing cycle), без 

оголошення т. зв. calls for 

proposals.

 Гранти, присуджені конкретним 

проектам, можуть відрізнятися 

періодом тривання та розміром (від 

10 000 до 150 000 євро). Передусім 

увага звертається на проекти, котрі 

не мають шансів на здобуття 

підтримки з інших джерел.

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/

2

Конкурс грантів «ЗМІ за 

проєвропейські зміни в Україні» 

від ІЕД та Європейської правди

Мета конкурсу - створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для висвітлення питань, 

пов’язаних з відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України перед 

ЄС, для інформування суспільства про сутність європейської інтеграції та європейських цінностей, а 

також для просування реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних регіональних ЗМІ 

фінансовою спроможністю для сталого висвітлення європейської тематики, сприяння публічному 

обговоренню та підвищення інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, 

регіональному та міжрегіональному рівнях.

До участі у конкурсі запрошуються ЗМІ, які:

офіційно зареєстровані як юридичні оособи в Україні упродовж 1 року;

мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;

мають досвід публікацій за тематикою запропонованого проекту;

мають сталу аудиторію в одному або декількох регіонах України (окрім Києва);

мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи 

фінансове звітування).

16 січня 2017 р.

Максимальний розмір гранту – 375 

000 гривень (оптимальний бюджет 

проекту 200 000 – 300 000 гривень, в 

залежності від типу ЗМІ, менше 

фінансування дасть переможцям 

додаткову можливість подаватися на 

продовження проекту).

http://gurt.org.ua/news/grants/35362/

3

Міні-гранти на втілення 

інноваційних проектів міського 

розвитку

Британська Рада в Україні та Ґете-Інститут Україна спільно з CANactions запускають програму 

ідентифікації, підтримки та втілення інноваційних проектів міського розвитку, покликаних вдихнути 

нове життя в середні постіндустріальні міста по всій Україні. Особливу увагу буде приділено підтримці 

громад, які організовано працюють над вирішенням міських проблем і прагнуть залучити британський 

та німецький досвід у цій сфері. Найперспективніші проекти отримають до 15,000 євро на втілення. 

Учасники :

Команди архітекторів/урбаністів

Неурядові організації, асоціації та інституції

Одна організація чи фізична особа-координатор може подати на конкурс лише один 

проект;

Принаймні один член команди має вільно володіти Англійською або Німецькою мовами;

Для укладення договору команда-переможець має виступати як ФОП, юридична особа, 

або громадська організація;

Апліканти повинні бути резидентами України та знаходитись на її території для 

підписання контракту в разі перемоги.

16 січня 2017 р.
 Найперспективніші проекти 

отримають до 15,000 євро на втілення. 
http://gurt.org.ua/news/grants/35446/

4

Фундація польсько-української 

співпраці ПАУСІ разом з 

Міжнародною благодійною 

організацією «Фонд Східна 

Європа» у рамках Проекту 

«Публічні бюджети від А до Я: 

Інформування, активізація та 

залучення громадянського 

суспільства» за підтримки 

Європейського Союзу та Проекту 

міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» 

(Проект ПРОМІС) запрошують 

міста та об’єднані територіальні 

громади до участі у Проекті, у 

рамках якого протягом 2017 року 

буде надана допомога у 

запровадженні громадського 

бюджету.

Експерти Проекту: координатори громадських бюджетів українських міст, автори проектів, члени 

робочих груп, які мають досвід реалізації партиципаторного бюджету, а також польські практики 

бюджету участі.                                                                                             Планується, що заходи Проекту 

розпочнуться у лютому 2017 року. Для участі у Проекті буде запрошено 8 міст і 2 об’єднані 

територіальні громади, про що буде повідомлено на веб-сайтах Фундації ПАУСІ http://www.pauci.org 

та Фонду Східна Європа www.eef.org.ua

Міста  та обєднані територіальні громади 20 січня 2017 р.

Підтримка передбачає:

проведення семінарів, тренінгів;

надання консультацій та 

супроводження процесу 

запровадження громадського бюджету;

проведення навчальних візитів;

фінансова підтримка інформаційної 

кампанії та організації етапів 

громадського бюджету;

надання програмного забезпечення для 

здійснення голосування мешканців.

http://www.prostir.ua/?grants=zaproshennya-dlya-orhaniv-

mistsevoho-samovryaduvannya-do-spivpratsi-z-pytan-

zaprovadzhennya-hromadskoho-byudzhetu

ГРАНТИ

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 13.01.2017 р.

Центр розвитку інвестиційної  
спроможності та залучення ресурсів  

Зага
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5

Грантова програма від 

Шведського інституту для 

посилення демократичних свобод

Мета: загальна підтримка проектів із демократизації, свобода вираження ідей і прав людини в 

цільових країнах. Грантова програма передбачає обов’язкову наявність шведського партнера для 

реалізації проекту. 

Організації громадянського суспільства, установи державного і приватного сектору або 

інші професійні учасники.
25 січня 2017 р.

Стартове фінансування: 100 тис.  

шведських крон – на 12-місячний 

проект.

Фінансування на спільні проекти: 100 

тис. – 500 тис. шведських крон на 12-

місячний проект або 500 тис. – 1 млн. 

шведських крон на проект 

максимальною тривалістю 24 місяці.

 http://bit.ly/1mbHPSj

6

НОВА ПІДТРИМКА ЄС ДЛЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Мета програми підтримки громадянського суспільства в Україні, прийнятої в 2014 році, підвищити 

роль суспільства в сприянні демократичних реформ і соціально-демократичного розвитку в Україні. 

Основними цілями є:

1. Зміцнити спроможність і участь організацій громадянського суспільства в політичному діалозі, 

моніторинг і конкретні дії для сприяння здійснення національної програми реформ.

2. Внести свій внесок у створення сприятливих умов для громадянського суспільства, включаючи 

законодавчі, інституційні і соціальні аспекти.

Загальна мета цієї програми – посилити роль громадянського суспільства і органів місцевої влади в 

Україні задля сприяння прозорого і спільного управління, демократичних реформ і  підтримання 

людських прав, мирного вирішення проблем і забезпечення соціально-економічного розвитку.

Щоб подати заявку на грант, заявник має бути:

• юридичною особою;

• некомерційним;

• конкретним типом організацій: організації громадянського суспільства, включаючи 

неурядові організації, громадські організації і приватні некомерційні агенції, заклади, 

організації і мережі місцевого, національного, регіонального, і міжнародного рівня;

• безпосередньо відповідальним за підготовку і керування діями з спів- заявниками і 

приєднаними особами, які не діють як посередники                                                     • 

конкретним типом організацій: місцева влада або асоціації місцевих органів влади, які 

утворені відповідно до чинного законодавства відповідної країни;

• утворений в Україні або в державах членах Європейського Союзу;

• безпосередньо відповідальним за підготовку і керування діями з співзаявниками і 

приєднаними особами, які не діють як посередники. 

Основний заявник і його співзаявники мають право працювати з приєднаними особами. 

Це тільки ті особи, які мають структурний зв’язок  з заявниками, особливо юридичний або 

капітальний зв’язок. 

     

24 січня 2017 р.

Загальна доступна сума – 9,754 004 

євро. Замовник зберігає право не 

присуджувати всі наявні кошти.

Орієнтовний розподіл коштів по 

частинах:

Частина 1: 3, 500 000 євро

Частина 2: 2, 410 048 євро

Частина 3: 2, 343 956 євро

Частина 4: 1, 500 000 євро

http://www.prostir.ua/?grants=nova-pidtrymka-es-dlya-

hromadyanskoho-suspilstva-ta-orhaniv-mistsevoji-vlady-

byudzhet-e975-mln

7
Премія «Cultural Innovation 

International Prize»

he Centre of Contemporary Culture of Barcelona нагороджує культурні проекти, які спрямовані на 

підвищення поінформованості суспільства про зміни клімату та підвищення екологічної 

відповідальності суспільства.

Учасниками можуть бути фізицні особи від 18 років. Подаватися можна самостійно або 

групою
31 січня 2017 р.

Лауреат премії отримає 20 тис. євро на 

впровадження свого проекту. Кращий 

проект буде представлений на виставці 

Центру сучасної культури Барселони. 

Премія не передбачає фінансової 

винагороди

http://www.cccb.org/en/framework/file/climate-change/224133

8
Конкурс грантів для розширення 

бізнесу

Проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що виконується Міжнародним 

благодійним фондом «Український жіночий фонд» за підтримки USAID, проводить конкурс грантів 

для розширення бізнесу та створення робочих місць для осіб, які постраждали від конфлікту. 

Завданням конкурсу є визначення та підтримка потенційно успішних ідей з розширення бізнесу, які 

сприятимуть працевлаштуванню осіб, які постраждали від конфлікту:  внутрішньо переміщеним 

особам (ВПО), демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей, людям з інвалідністю (ЛзІ) 

та іншим особам у кризових ситуаціях.

Хто може брати участь:

Малі та середні підприємства, які є зареєстрованими як суб’єкти підприємницької 

діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємці, фермерські 

господарства) та працюють на території Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, 

Харківської або Херсонської областей не менше одного року. Підприємства можуть бути 

представлені власниками або управляючими.

01 лютого 2017 р.

Розмір гранту: 

Для переможців конкурсу 

передбачається надання обладнання 

або інших активів, відповідно до 

заявки, а також експертна підтримка 

протягом 6 місяців.

http://gurt.org.ua/news/grants/36027/

9
Конкурс від "Польської допомоги 

в цілях розвитку в 2017 році"

Метою конкурсу є відбір кращих проектів з пропозиціями громадських завдань, в тому числі 

здійснення розвитку, відповідно до «Плану розвитку співпраці в 2017 році"
Неурядові організації та органи місцевого самоврядування 03 лютого 2017 р.

Обсяг коштів, виділених на конкурс:

        24 500 000 PLN (24,5 млн злотих).

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania

,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2017,2584.html

10

3 хвиля постійного конкурсу 

грантів для ОГС «Громадськість 

за проєвропейські зміни»

Мета конкурсу: Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення проєвропейських реформ в 

Україні шляхом розширення участі та залучення широкого кола організацій громадянського 

суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження 

Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

До участі у конкурсі запрошуються ОГС, які мають:

• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні упродовж 1 року;

• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи 

фінансове звітування).

Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною 

перевагою. Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними 

громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ 

(у тому числі з інших областей України).

02 лютого  2017 р.

Максимальний розмір гранту – 750 

000 гривень (оптимальний бюджет 

проекту 300 000 – 500 000 гривень).

http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336

http://www.prostir.ua/?grants=nova-pidtrymka-es-dlya-hromadyanskoho-suspilstva-ta-orhaniv-mistsevoji-vlady-byudzhet-e975-mln
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http://www.prostir.ua/?grants=nova-pidtrymka-es-dlya-hromadyanskoho-suspilstva-ta-orhaniv-mistsevoji-vlady-byudzhet-e975-mln
http://www.cccb.org/en/framework/file/climate-change/224133
http://gurt.org.ua/news/grants/36027/
https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2017,2584.html
https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2017,2584.html
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336


Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів 

м.Вінниця,вул. Соборна 72, к. 314, тел.  (067) 500 23 01 

www.sg.vn.ua     e-mail: resource.voaoms@gmail.com

Страница  3 из 7

11

Конкурс «Громадська синергія: 

посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах»

Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» оголошує Конкурс 

«Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах». Мета конкурсу: 

посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ 

до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного 

партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Учасники конкурсу: громадські об’єднання, бізнес-асоціації, організації роботодавців та 

профспілки, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або 

благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп. 

Також допускається участь організацій-кандидатів на приєднання до Платформ та/або 

їхніх робочих груп.

06 лютого 2017 р.

Мінімальний розмір гранту –      100 

000 грн.

Максимальний розмір гранту –   750 

000 грн.

Оптимальний розмір гранту –    300 

000 - 500 000 грн. 

Загальний бюджет конкурсу –         8 

400 000 грн.

http://gurt.org.ua/news/grants/36041/
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Конкурс малих грантів в рамках 

Українського медійного проекту 

(У-Медіа)

Український медійний проект (У-Медіа), що виконується міжнародною неурядовою організацією 

«Інтерньюс» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),  запрошує до подання 

проектних пропозицій на отримання малих грантів. Інтерньюс підтримуватиме проекти, що 

відповідатимуть таким цілям:  

Підтримка та сприяння свободі слова та незалежності засобів масової інформації.

Збільшення різноманіття джерел новин та покращення якості новин.

Покращення сприятливого середовища для засобів масової інформації та свободи слова.

У конкурсі малих грантів «Сприяння свободі слова та посилення незалежних ЗМІ в 

Україні» можуть брати участь офіційно зареєстровані в Україні медіакомпанії та 

організації 

06 лютого 2017 р.

Середній бюджет наданих грантів 

становитиме від 5,000 до 10,000 

доларів США на період до 6 місяців.

http://gurt.org.ua/news/grants/36155/

13

Конкурс проектів від Фінського 

Фонду Місцевого 

Співробітництва (LCF)

Мета Фонду – підтримати сильні та активні громадські організації, що є важливою складовою дієвої 

демократії та відкритого суспільства.                                                                         Цьогоріч 

пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в Україні, є наступні:

     Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок, молоді та 

дітей.

     Демократія та належне врядування, особливо що стосується підтримки процесу проведення реформ 

в Україні, верховенство права та боротьба із корупцією.

Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується біологічного різноманіття.

 Місцеві (українські) неурядові організації (НУО). 15 лютого 2017 р.

Фонд Місцевого Співробітництва 

Посольства у 2017 році складає 100 

000 євро, кошти будуть розподілені 

між обраними заявниками (як правило 

3-5). Бюджет запропонованого проекту 

не має перевищувати 50 000 євро, але 

не повинен бути менше, ніж 10 000 

євро.

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-proektiv-vid-finskoho-

fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-lcf
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Гранти від Європейської комісії 

на розвиток потенціалу молоді

Європейська комісія пропонує фінансування для проектів, які спрямовані на розвиток потенціалу 

молоді. В рамках оголошеного конкурсу неприбуткові організації України мають можливість 

створювати партнерства з організаціями держав-членів ЄС та інших країн, запроваджувати 

міжнародний обмін, модернізувати навчальні програми, реалізовувати спільні проекти тощо

Не урядові та не прибуткові організації 08 березня 2017 р.
Максимальний розмір гранту       150 

000 
http://bit.ly/2gBVVz3
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Конкурс проектних пропозицій 

для ОГС від Чорноморського 

фонду регіонального 

співробітництва (BST

Вітаються роекти, які працюють у таких областяхя:

протидія антизахідної пропаганди;

розвінчання підроблених новини і просування інформаційної грамотності;

заохочення хороших процесів управління;

просування фундаментальних людських цінностей.

Організації громадянського суспільства з Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та 

України.
 17 березня 2017 р.

Сума звичайного гранту складає 

$24999. Грант на багатоаспектний 

проект може бути більшим. 

http://gurt.org.ua/news/grants/36130/
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Малі гранти на підтримку 

культурних та освітніх проектів 

від Посольства США

Цілі програми

У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю встановлення дипломатичних відносин між 

двома країнами. Протягом наступного року Посольство США планує провести низку культурних та 

освітніх заходів, що мають на меті відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох 

країн, висвітлити важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити, 

як саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку, зміцнення та 

розширення взаємовідносин між США та Україною.

Участь у програмі

Українські та американські фізичні особи або організації, що мають статус недержавних і 

неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

01 вересня 2016 р.
8000 $  для приватних осіб та 25000 

дол. США для організацій.
http://gurt.org.ua/news/grants/36049/

http://gurt.org.ua/news/grants/36155/
http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-proektiv-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-lcf
http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-proektiv-vid-finskoho-fondu-mistsevoho-spivrobitnytstva-lcf
http://bit.ly/2gBVVz3
http://gurt.org.ua/news/grants/36130/
http://gurt.org.ua/news/grants/36049/
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Європейська молодіжна фундація 

надає гранти для НУО 

Триває конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на отримання грантів від Європейської 

молодіжної фундації (EYF). Підтримку можуть отримати міжнародні, національні, регіональні або 

місцеві НУО чи мережі та інші неурядові структури, зорієнтовані на роботу з молоддю. Дедлайни 

залежать від видів грантів.                              Проекти повинні бути спрямовані на:

 зміцнення миру і співробітництва;

 сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю;

 заохочення обміну інформацією;

 стимул взаємодопомоги.

 Вони повинні також відповідати поточним пріоритетам молодіжного сектору Ради Європи.

Хто може подати заявку?

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 Ради Європи.

Дедлайни залежать від видів 

грантів.

Щороку ЄМФ, що базується в 

Страсбурзькому Європейському 

Молодіжному Центрі Ради Європи, 

виділяє близько 3 млн. євро для 

молодіжних проектів.

ЄМФ підтримує один молодіжний 

захід кожного робочого дня в Європі – 

300 грантів за участі понад 15 тис. 

молодих людей на рік.

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
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Гранти від Фонду Джона і Кетрін 

Макартур

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних фондів. Сприяє розвитку 

знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну 

політику; надає інформацію громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:

– «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом, зосереджена на міжнародних питаннях, у 

тому числі питаннях прав людини і міжнародного правосуддя, світу і безпеки;

– збереження стійкого розвитку, міграції; 

– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;

– репродуктивного здоров'я.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення справедливішого 

суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту довкілля. Протягом року
Суми фінансування визначені 

окремими програмами
https://www.macfound.org/about/
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Програма кредитування 

соціальних підприємств від 

WNISEF

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» розпочали впровадження інноваційної 

програми, що забезпечить кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками. 

Джерелом фінансування кредитів є програма технічної допомоги Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) вартістю 30 млн. доларів США, виконавцем якої є Western NIS Enterprise Fund.

Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту на 

сході країни, у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також інваліди, 

малозабезпечені жінки та представники інших незахищених суспільних груп. У квітні 

поточного року WNISEF та Ощадбанк мають спільно визначити перших отримувачів 

кредитів шляхом відкритого конкурсу.

Програма гарантує, що для класичних соціальних підприємств (діяльність яких 

спрямована виключно на вирішення соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом 

складатиме не більше 5% річних, а для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків 

на фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не більше 

10% річних. За період діяльності програми буде загалом видано 150-300 кредитів.

Протягом року  від 250 тис. до 2,5 млн. грн. https://goo.gl/frQzuH
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Competiveness of Small and 

Medium Enterprises (COSME) – 

європейська програма підтримки 

малого та середнього бізнесу.

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним 

бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку 

змінюється.

Які можливості це відкриває для українського МСП?

Доступна для України Програма на 2016 рік складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома 

напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, 

Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель 

та багато інших.

Хто має право брати участь у програмах COSME та коли вона почне працювати?

Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства 

регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-асоціації, профспілки, 

кластери, органи державної влади, отримують можливість і право брати участь в проектах 

COSME. Окремі вимоги до учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з 

підпрограм.

Терміни визнаені окремими 

програмами.

Суми фінансування визначені 

окремими програмами
http://goo.gl/GRVij1
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Гранти з організаційного 

розвитку ОГС

Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах проекту "Платформа 

ровитку громадянського суспільства" (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки 

фінансуванню Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:

- провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити основні потреби та скласти 

індивідуальний план розвитку вашої організації (детальніше дивіться сторінку "Інструмент самооцінки 

та планування розвитку організаційного потенціалу").

- отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за нього тренінг, консультацію, семінар, 

експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які відповідатимуть індивідуальним потребам вашої 

організації та допоможуть виконати власний план організаційного розвитку.

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які є 

активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку. Більш 

спроможні ОГС - здатні розробляти та/або виконувати якісніші проекти та програми, що 

приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.

Протягом року до 7 000 доларів
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-

organizatsijnogo-rozvitku-ogs
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Малі гранти від Посольства 

Словацької Республіки

Проектні пропозиції мають відповідати пріоритетам програми:

- реформа управління державними фінансами, податкова реформа, управління та використання 

фінансових інструментів ЄС

- реформа сектору безпеки

- енергетична безпека та перехід на альтернативні ресурси

- підтримка ринкового середовища та розвиток малого та середнього підприємництва 

- охорона вод, управління водними ресурсами та відходами

- продовольча безпека - прийняття стандартів ЄС

- децентралізація та реформа державного управління

- побудова громадянського суспільства та співпраця між урядовими і неурядовими організаціями

Максимальна тривалість проекту - 6 місяців.

Формуляр проектної заявки подається англійською мовою, разом із обов’язковими 

додатками (копія свідоцтва про реєстрацію організації, біографії працівників, які беруть 

участь в реалізації проекту).

Заявки надсилаються електронною поштою, а також у паперовому вигляді на адресу 

Посольства Словацької Республіки в Україні.

Протягом року 5 000 євро http://www.mzv.sk/kyjev
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Правозахисний центр «Поступ».

Програма грантів допомоги для 

активістів та правозахисників

Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або 

отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та 

Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим. 

Хто може отримати допомогу: 

1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп; 

2. Журналісти; 

3. Лідери і члени органів самоорганізації населення; 

4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей; 

5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали із зони 

конфлікту і допомагають у його вирішенні. 

Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде розглянута. 

Заявки приймаються на постійній 

основі

Максимальний обсяг фінансування - 

2000 EUR. В екстрених випадках, сума 

може бути збільшена. 

http://goo.gl/qiNoVi

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://www.macfound.org/about/
https://goo.gl/frQzuH
http://goo.gl/GRVij1
http://www.mzv.sk/kyjev
http://goo.gl/qiNoVi
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Посольство США в Україні.

Фонд розвитку українських ЗМІ

Програма "Фонд розвитку українських ЗМІ" адмініструється Відділом преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в 

Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

- Підвищення якості журналістської освіти 

- Покращення професійних стандартів серед журналістів

- Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ - 

друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 

фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та 

представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації 

можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо 

сприяють розвиткові українських медіа.

Період виконання проекту може тривати від 1 до 12 місяців.

Протягом року до 24 000 дол. США http://goo.gl/WnFWDu
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Посольство США в Україні.

Фонд сприяння демократії

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти демократичним 

перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні

Напрямки проектних пропозицій:

Права людини;    підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців та 

моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна діяльність та прозорість 

уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та 

неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до українського законодавства. До таких 

належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.

Тривалість проекту не має перевищувати одного року. 

Протягом року (заповнюється он-

лайн заявка)
до 24.000 у.е. http://goo.gl/mrWNv0 
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Міністерство закордонних справ 

Естонії.

Мікрофінансування для 

українських НУО або місцевих 

органів влади

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і 

підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, 

що діють в громадських інтересах. 

Напрямки проектних пропозицій:

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

Хто може подавати пропозиції? 

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до 

Посольства Естонії в Україні. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. 

Немає до  15 тис. євро
http://goo.gl/9QMZn4
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Грант від Глобального 

інноваційного фонду на 

підтримку соціальних інновацій

Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні 

інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на 

різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших 

видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:

1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та запуску 

проекту.

2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої результати.

3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає від 50 000 до 15 000 000 доларів http://www.globalinnovation.fund/
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The ABILIS Foundation. 

Фінансування організацій у 

справах людей з обмеженими 

можливостями

Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод, 

права на самостійне життя і економічну самодостатність.

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а також 

заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких складаються 

з людей з обмеженими можливостями.

Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:

1. Подача ідеї.

2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма проектної 

пропозиції.

Немає
від 500 до 10 000 євро http://goo.gl/I1Y8z5 

29
The Coca-Cola Foundation.

Community 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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Немає

Необмежені http://goo.gl/Zd3rz8 
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Фонд Ч. Ст. Мотта.

Громадянське суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на  посилення  справедливості,  рівності 

 прав і підтримку в суспільстві

Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; 

підвищення активності громадськості.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року від 15 тис. доларів http://goo.gl/KvGQox 
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Уряд Нідерландів.

Фонд захисту людських прав. 

Малі гранти

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"

Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної 

орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над 

жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); 

свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та 

розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року
Максимальний розмір гранту – EUR 

499,000
https://www.government.nl/
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Microsoft.

Програма Microsoft Software 

Donation

Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення 

ефективності їх діяльності, шляхом надання  ліцензійного програмного забезпечення

Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать 

організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її оновлення 

(upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах 

встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.

Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це у 

вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус благодійної

в країні реєстрації.
Протягом року

Безкоштовне ліцензійне програмне 

забезпечення Microsoft
http://goo.gl/qg6rDh 
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Міністерство закордонних справ 

Нідерландів. Matra European 

Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського 

суспільства.

Напрямки проектних пропозицій: 

- вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та 

забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;

- забезпечення вільних і справедливих виборів;                                                                                                          

- забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;                                              

- покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю 

адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання 

законодавства.

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в обраній галузі

втручання;

• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності та доброго

управління в Україні;

Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:

• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;

• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;

• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;

• бути розроблені відповідно до форми заявки;

• бути реалізовані протягом 12 місяців;

• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з пропонованим

проектом (не менше 15% від загального бюджету).

До 15 лютого 2017 р. 650 000,0 - 1 100 000,0 грн. http://goo.gl/HCxO6A

http://goo.gl/WnFWDu
http://goo.gl/mrWNv0
http://goo.gl/9QMZn4
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/qg6rDh
http://goo.gl/HCxO6A
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Європейський фонд за

демократію. Підтримка

демократичних процесів

Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.

Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Немає 10 000 до 150 000 євро http://goo.gl/yxOE46
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Глобальний дитячий фонд. 

Конкурс: «Надання послуг 

вразливим групам дітей»

Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей. 

Сфери інтересів: 

- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; 

- молодь та підлітки (вразливі групи); 

- професійно-технічна і початкова освіта; 

- ВІЛ/СНІД; 

- Інваліди.

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленост 

(на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана 

аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості можна 

надсилати протягом усього року
від $25,000 дo $75,000 http://www.globalfundforchildren.org/
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Європейська молодіжна

фундація. Грант для неурядових

організацій

Запропоновані пілотні проекти:

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

які залучають молодь на місцевому рівні;

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

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

громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага

при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам

українських громадських організацій або європейськими громадськими організаціями, які

мають бажання спрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених

сферах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), діяльність яких

направлена на роботу з молоддю віком 15-30 років.

30 червня 2017 р.                            

31 грудня 2017 р.

Максимальна сума гранту – 10 000 

євро.
http://goo.gl/i98ksH
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Польсько-Американський Фонд 

Свободи, Фонд «Боруссія», 

Коллегія Східної Європи ім. Яна 

Новака-Єзьоранського 

запрошують активних студентів  

України  взяти участь у Програмі 

Study Tours to Poland (STP).

Програма візиту досить насичена і має допомогти учасникам придбати новий досвід, знання та 

навички. 

Реалізація проекту передбачає роботу у міжнародній групі, а також спільне дозвілля, пізнавання нових 

місць та цікавих людей. Це також час на отримання нового досвіду та можливість ділитися з іншими 

вже здобутим. А ще можливість будувати спільні плани та мріяти про майбутнє.

 Програмі Study Tours to Poland можуть взяти участь успішні студенти вищих навчальних 

закладів, що беруть активну участь у громадському житті та відповідають наступним 

формальним вимогам:

Віком 18 – 21 років (народжені 1 липня 1995 – 31 грудня 1998 року)

Які є громадянами Білорусі, Молдови, України та РФ

Які навчаються в цих країнах

Які мають дійсний закордонний паспорт (термін дії паспорту повинен бути щонайменше 

до 30 вересня 2017)

Які ще не брали участі у Програмі Study Tours to Poland

15 січня 2017 р.

Що забезпечується у рамках програми 

Study Tours to Poland?

- помешкання та харчування у Польщі;

- часткова компенсація витрат на 

проїзд;

- програмні витрати;

http://studytours.pl/index.php?option=com_content&view=categ

ory&layout=blog&id=54&Itemid=70&lang=uk

2
Програма стипендій для 

навчання в Швеції

Мета стипендіальної програми Visby Programme – створити науковий дослідний регіон, з центром на 

Балтійському морі, який буде складатися з країн східного партнерства ЄС.

Студенти, які вступають до магістратури в Швецію на денну форму навчання можуть 

претендувати на стипендію, яка покриває витрати на навчання і проживання. На кожен 

навчальний рік засновують близько 55 стипендій. Стипендія виплачується тільки в період 

навчання студента на одній з магістерських програм. Студентам також виплачується грант 

на покриття витрат пов’язаних з перельотом.

10 лютого 2017 р.

Стипендія на навчання та проживання, 

а також грант на покриття витрат, 

повязаних з перельотом.

http://gurt.org.ua/news/grants/35307/

3

Програма підвищення 

кваліфікації у сфері публічного 

управління від Фонду Роберта 

Боша

Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance» – це однорічна німецькомовна програма 

підвищення кваліфікації Фонду Роберта Боша у співпраці з Німецьким Товариством Зовнішньої  

Політики (DGAP) у сфері публічного управління. 

Програма розрахована на представників нової генерації управлінців, що готові брати 

відповідальність за майбутнє. Протягом року для учасників передбачено участь у трьох 

семінарах  та реалізацію проекту на батьківщині. До участі в програмі будуть обрані 20 

кращих кандидатів, які володіють німецькою мовою, з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Грузії, Молдови, Росії, Сербії, Туреччини та України. 

20 лютого 2017 р.

Учасниці та учасники програми 

Коледж Гьорделера матимуть 

можливість:

встановити контакти з авторитетними 

експертами у сфері суспільних 

відносин, управління, політики з 

Німеччини та Євросоюзу;

підвищити кваліфікацію з питань 

модернізації управління й належного 

врядування та отримати відповідний 

сертифікат німецького університету;

розвинути свої управлінські 

компетенції та отримати знання та 

навички в галузі  проектного 

менеджменту;

безпосередньо ознайомитись з 

роботою німецьких інституцій, які 

функціонують в аналогічній до 

вітчизняної установи сфері;

стати частиною міжнародної мережі 

ангажованих представників сфери 

управління  в Європі.

http://gurt.org.ua/news/grants/36122/

4 Навчальні стипендії у Польщі
Мета: удосконалити професійні і академічні навички молодих дослідників у провідних закладах 

Польщі.

Вимоги: диплом по закінченню університету (ступінь бакалавра чи дисертація магістра), 

перевага надається гуманітарним спеціальностям: історія, міжнародні відносини, 

журналістика, соціологія, політичні науки, етнологія, соціальна психологія, 

адміністрування, управління і право; граничний вік – 35 років; загальні знання однієї з 

вище згаданих сфер.

1 березня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/grants/35715/

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

http://goo.gl/yxOE46
http://goo.gl/i98ksH
http://studytours.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=70&lang=uk
http://studytours.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=70&lang=uk
http://gurt.org.ua/news/grants/35307/
http://gurt.org.ua/news/grants/36122/
http://gurt.org.ua/news/grants/35715/
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5
Стипендія на навчання в 

Оксфордському університеті

Фонд Pershing Square Foundation пропонує 5 стипендій для оплати навчання студентам магістерської 

програми 1 + 1 МВА.
17 березня 2017 р.

Стипендія покриває плату за навчання, 

усі обов’язкові внески, і також оплачує 

проживання в період навчання в 

магістратурі і на програмі МВА

 http://bit.ly/1mr0sTV

6
Стипендії Фонду Фріца Тіссена 

для молодих науковців

Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення досліджень у вищих 

навчальних закладах та некомерційних організаціях на території Німеччини. Фонд заохочує 

двостороннє наукове співробітництво із залученням німецьких та закордонних університетів.

Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних, соціальних і природничих наук, серед яких: історія, 

лінгвістика, філософія, економіка, соціологія, політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

Вимоги:

- Стипендія надається іноземним науковцям, які мають ступінь PhD (чи еквівалент), 

здобутий не раніше, ніж 2 роки тому.

- Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій. Пропонований 

кандидатом проект дослідження має мати чіткий робочий план на терміни виконання.

протягом року 1700 євро на місяць

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/funding/types-of-

support/stipends/?L=1


