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Конкурс мікрогрантів для молодіжних проектів «Україна починається 

з тебе» 

Мета: 

 

Метою конкурсу є розвиток лідерського потенціалу та навичок проектного 

менеджменту молодих людей, а також підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на 
згуртування та активізацію громади, розбудову суспільного діалогу, залучення молоді 
до суспільних процесів, пропагування активного способу життя.  

Учасники:

 

До участі у конкурсі запрошуються молоді люди віком 16-30 років: молодіжні лідери, 

учні, студенти, активісти, члени громадських організацій, митці, журналісти, викладачі, 
підприємці, та інші.  

Дедлайн:

 

16 квітня 2018 року.  

Сума гранту:

  

Максимальний розмір фінансування одного проекту складає до 3000 гривень. 
Грант надається виключно фізичній особі.  

Сайт:

 

https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view  
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Грант від Міжнародного фонду культурного різноманіття (IFCD) 

Мета: 

 

Мета грантової підтримки – сприяння сталому розвитку та зниженню рівня бідності у 
країнах, що розвиваються. 

Учасники:

 

-Державні органи та установи з країн-претендентів (країни, що розвиваються, Сторони 

Конвенції 2005 року).  
-Неурядові організації (НУО) з країн-претендентів (країни, що розвиваються, що є 

Сторонами Конвенції 2005 року): неурядові організації, які згідно з їхніми 
національними правилами є недержавними та некомерційними та відповідають 
визначенню організацій громадянського суспільства.  

Дедлайн:

 

16 квітня 2018 року 

Сума гранту:

  

Максимальна сума гранту - 100 000 доларів США.  

Сайт:

 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view
https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view
https://drive.google.com/file/d/1GLkKUnqnKGMBijQExu3ZQ7Gp3_3O6aNe/view
http://en.unesco.org/creativity/ifcd
http://en.unesco.org/creativity/ifcd
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Програма Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив на 2018-
2019 рік 

Мета: 

 

За допомогою КФМІ, Посольство Канади в Україні має змогу фінансувати проекти, 
націлені на наступні тематичні пріоритети: 

1. Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;  

2. Інклюзивне врядування, повага до різноманітності, демократії, відстоювання прав 

людини і верховенства права; 
3. Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та 

зміцнення миру; 
4. Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права 

жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш 

вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності.  

Учасники:

 

Учасники мають бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи 
організація, наприклад: 
- Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;  

- Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;  
- Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та установа 

або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;  
- Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює 
над місцевими проектами розвитку 

 

Дедлайн:

 

20 квітня 2018 року 

Сума гранту:

  

Максимальна сума внеску становить 50 тис. канадських доларів (еквівалент в 

українських гривнях, що залежить від коливань обмінного курсу). Внаслідок 
обмежених ресурсів Фонду та великої кількості заяв на фінансування, слід відзначити, 

що  внески з максимальною сумою можуть бути ухвалені лише за надзвичайних 
обставин. Зазвичай, кошти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів.  

Сайт:

 

https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-
kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh- initsiatyv-na-2018-2019-rik  
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Центр «Тамариск» оголошує конкурс міні-грантів для НДО 

Мета: 

 

Мета конкурсу - підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поліпшення життя 

людей, демократичні зміни і розвиток місцевої громади Проектні пропозиції можуть 
бути підтримані, якщо вони відповідають одному або декільком із зазначених 
тематичних пріоритетів : 

- Захист та просування прав людини; 
- Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
- Розвиток місцевих громад; 
- Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного вирішення 

проблем; 
- Допомога (окрім благодійної або гуманітарної) людям, що постраждали 

внаслідок конфлікту в Україні. 

Учасники:

 

НДО 

Дедлайн:

 

23 квітня 2018 року 

https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik
https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik
https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik
https://www.prostir.ua/?grants=posolstvo-kanady-oholoshuje-vidkryttya-prohramy-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-na-2018-2019-rik
https://drive.google.com/drive/folders/15in3e7I25CujN1f49s_HsB-GS-GwAJ70


Сума гранту:

  

Максимальна сума гранту складає 52000 гривень. Власний внесок організації 
(фінансовий або нефінансовий) повинен складати не менш 10% загального 
бюджету проекту. 

 

Сайт:

 

https://drive.google.com/drive/folders/15in3e7I25CujN1f49s_HsB-GS-GwAJ70  
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Конкурс грантів для громадських організацій від Центру політико-

правових реформ 

Мета: 

 

Мета конкурсу: посилення спроможності ОГС у регіонах України впливати на органи 
державної влади та місцевого самоврядування, на їхніх посадових осіб з метою 

імплементації та прискорення реформ шляхом участі у розробці політики, її адвокації, 
комунікації та моніторингу результатів її реалізації 

Учасники:

 

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають: 

 статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в  Україні; 

 щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері 
запропонованого проекту; 

 спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включно 
з фінансовим звітуванням); 

 наявність окремого банківського рахунку для реалізації проекту 

Дедлайн:

 

30 квітня 2018 р.  

Сума гранту:

  

Розмір гранту – від 150 000 грн. до 300 000 грн. При відносно однакових заявках 
перевага буде віддаватись заявці з найменшим бюджетом. Стандартний розмір гранту: 

220 000 грн. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44829/  
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Премія ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти зі сталого розвитку 

Мета: 

 

Оголошено прийом заявок на здобуття Премії ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти 
зі сталого розвитку. Премією нагороджуються проекти організацій, інституцій та 
активістів у сфері освіти зі сталого розвитку.  

Учасники:

 

Урядам усіх держав-членів, а також неурядовим організаціям (НУО) в офіційному 
партнерстві з ЮНЕСКО пропонується висунути до трьох осіб, установ чи організацій, 

що займаються ОУР для випуску 2018 року. 
Висунутими можуть бути особи, установи, організації або інші організації, що 

займаються освітою для сталого розвитку. Номінації повинні зосереджуватися на 
конкретному проекті або програмі кандидата, що відповідає критеріям відповідності.  
 

Дедлайн:

 

03 травня 2018 року 

Сума гранту:

  

50 000 доларів США 

Сайт:

 

https://en.unesco.org/news/unesco-japan-prize-2018-calls-outstanding-projects-education-
sustainable-development  
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Конкурс проектів, розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями 

https://drive.google.com/drive/folders/15in3e7I25CujN1f49s_HsB-GS-GwAJ70
https://gurt.org.ua/news/grants/44829/
https://gurt.org.ua/news/grants/44829/
https://gurt.org.ua/news/grants/44829/
https://en.unesco.org/news/unesco-japan-prize-2018-calls-outstanding-projects-education-sustainable-development
https://en.unesco.org/news/unesco-japan-prize-2018-calls-outstanding-projects-education-sustainable-development
https://en.unesco.org/news/unesco-japan-prize-2018-calls-outstanding-projects-education-sustainable-development
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607


Мета: 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 
„Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка“ (зі змінами) та з метою реалізації 
державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та дитячим 

громадським організаціям у 2019 році для реалізації проектів, спрямованих на 
соціальне становлення та розвиток молоді. 

Учасники:

 

Молодіжні та дитячі громадські організації 

Дедлайн:

 

16 травня 2018 року.  

Сума гранту:

  

______________ 

Сайт:

 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607  
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Гранти Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці 

Мета: 

 

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток регіональної співпраці. Грантове 

фінансування можуть отримати проекти з транскордонного співробітництва, а також 
міжнародні проекти, покликані дати відповіді на загальноєвропейські виклики.  

Пріоритетні сектори 

Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, 
обміну найкращою практикою та налагодження потенціалу у всіх пріоритетних 

секторах гранту ЄЕЗ та Норвегії на 2014-2021 роки: 
 

Інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;  
 Соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та скорочення бідності;  
 Навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату; 

 Культура, громадянське суспільство, належне врядування та основні права та свободи; 
 Юстиція та внутрішні справи. 

Співпраця має бути між суб'єктами як мінімум у трьох країнах 
Підтримувані проекти повинні мати регіональний транскордонний або 
транснаціональний характер і включати в себе декілька партнерів та діяльність в різних 

країнах. Прийнятні суб'єкти повинні подати заявку як консорціум, що складається з 
суб'єктів господарювання з мінімум трьох країн.  

Учасники:

 

НУО 

Дедлайн:

 

01 липня 2018 року 

Сума гранту:

  

15 мільйонів євро доступні в першому конкурсі пропозицій   

Сайт:

 

https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation 
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Creative Twinning: конкурс проектів на розвиток культурного сектору 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/36607
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://eeagrants.org/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning


Мета: 

 

Оголошено конкурс грантів Creative Twinning для організацій, які працюють у сфері 
креативних індустрій з метою підтримки креативних проектів у сфері культури  

Учасники:

 

Організації, компанії, НУО, які працюють у культурному секторі  

Дедлайн:

 

31 серпня 2018 року 

Сума гранту:

  

Від 600 до 1 400 000 євро.  
Від 4 до 8 проектів отримають грант за схемою Creative Twinning.  

Сайт:

 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning  
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Програма малих грантів «Освіта і культура» від уряду США 

Мета: 

 

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів громадської дипломатії 
для підтримки проектів у сфері освіти й культури на 2017–2018 рр.  

Учасники:

 

Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі гранти, про які піде 
мова нижче, українським та американським організаціям, що мають статус неурядових 

і неприбуткових, а також фізичним особам.  

Дедлайн:

 

Заявки будуть прийматися тільки протягом двох періодів, окреслених відкритими 
оголошеннями (цикл № 1 і цикл № 2). Жодні заявки, прислані перед цими датами чи 

після них, не розглядатимуться. Наступні часові рамки вказують на термін, коли слід 
чекати рішень щодо грантових пропозицій. ЦИКЛ № 1: Для проектів, які мають 

початися не раніше, ніж 1 березня 2018 року, і не пізніше, ніж 31 серпня 2018 року.  

Сума гранту:

  

---------------------- 

Сайт:

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/ 
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Грантова програма короткострокових ініціатив 
громадських організацій 

Мета: 

 

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) 
ініціатив  українських організацій громадянського суспільства, спрямованих на 
задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних 

результатів. 
Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування 

громадського активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами. 

Учасники:

 

ГО 

Дедлайн:

 

Кінцевого терміну подання проектних пропозиції немає. Цей конкурс є безстроковим. 
Пакт переглядатиме проектні пропозиції на постійній основі. Заявники отримуватимуть 
рішення щодо заявок, які були подані на конкурс, протягом 45 днів з моменту, коли 

Пакт отримає повний пакет проектної пропозиції.  

Сума гранту: до $20,000 

https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/creative-twinning
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/


 

  
Сайт:

 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/  
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Можливість отримати грант від Європейського фонду підтримки 

демократії 
 (The European Endowment for Democracy (EED) 

Мета: 

 

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

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською 
політикою сусідства.  

Учасники:

 

На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні 
лідери та представники незалежних мас-медіа, без огляду на розмір їх структури та 
формальний статус.  

Дедлайн:

 

EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без 
оголошення т. зв. calls for proposals.  

Сума гранту:

  

 

від 10 000 до 150 000 євро 
 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 
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Європейська молодіжна фундація (EYF) надає гранти для НУО 

Мета:

 

Проекти повинні бути спрямовані на: 1) зміцнення миру і співробітництва;  
2) сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 3)заохочення обміну 

інформацією; 4) стимулювання взаємодопомоги. Вони повинні також відповідати 
поточним пріоритетам молодіжного сектору Ради Європи. 

Учасники:

  

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. 

Дедлайн:

 

 

Дедлайни залежать від видів грантів.  

Сума гранту:

  

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.  

Сайт:

 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home  

Конференції, гранти на навчання конкурси, тренінги  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
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Міжнародна парламентська стипендія (IPS) для навчання в Берліні 

Учасники:

  

«Міжнародна парламентська стипендія» розрахована на талановитих молодих людей, 

які прагнуть активно працювати над впровадженням демократичних цінностей на своїй 
батьківщині, долучаючись, наприклад, до роботи в партіях, засобах масової інформації, 
громадських організаціях або на державній службі.  

Передумови подачі документів на стипендію для пошукачів з України: 
- українське громадянство; 

- диплом про вищу освіту (здобутий ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста або 
науковий ступінь) з будь-якої спеціальності; 

- вільне володіння німецькою мовою (щонайменше на рівні В2 відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);  
- велика зацікавленість політичними та суспільними процесами, а також історією 

Німеччини; 
- громадсько-політична активність; 
- дата народження після 1.3.1989.  

Дедлайн:

 

30 червня 2018 р. 

Сума гранту:
 

 

Німецький Бундестаґ надає таким молодим людям можливість протягом 15-тижневого 
стажування в офісі одного з депутатів Бундестаґу безпосередньо ознайомитися з 
парламентською системою та процесами прийняття політичних рішень в Німеччині, а  

також здобути практичний досвід у сфері парламентської діяльності.  
Учасники отримують щомісячну стипендію. Додатково покриваються витрати на 

студентське медичне страхування на випадок захворювання, страхування від 
нещасного випадку та страхування цивільної відповідальності, а також витрати на 
адміністративні внески та соціальні збори. Учасникам надається безкоштовне 

помешкання в Берліні на весь період стажування та відшкодовуються транспортні 
витрати на прибуття та відбуття з Берліна.  

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/44811/  

2 

 

Стартував третій раунд молодіжного конкурсу есе на 

європейську тематику 

Учасники:

  

Проект «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією», 
який реалізується аналітичним центром Centre for European Policy Studies (Брюссель) у 

партнерстві з аналітичними центрами: Інститутом економічних досліджень та 
політичних консультацій (Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс 

(Грузія), оголошує третій раунд конкурсу есе (до 3000 слів) для молоді (до 30 років) з 

Грузії, Молдови та України на будь-яку актуальну тему, що має відношення до Угоди 
про асоціацію між їх країнами та ЄС. 

Дедлайн:

 

30 червня 2018 року 

Сума гранту:
 

 

Ті есе, які перемогли будуть опубліковані на порталі www.3dcftas.eu. Крім цього, 
автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі 500 євро. 

 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/  

https://gurt.org.ua/news/grants/44811/
https://gurt.org.ua/news/grants/44811/
https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/
https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/
http://www.3dcftas.eu/news/second-rounds-youth-essay-prize-competition-winners-and-third-call
http://www.3dcftas.eu/
https://gurt.org.ua/news/competitions/42860/


 


