
 
Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів 

e-mail: resource.voaoms@gmail.com  

тел.: (067) 500-23-01 

 

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

доступних для Вінницької області  

станом на 02.10.2018 р. 
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Гранти на посилення спроможності громад 
 

Мета: 

 

Академія розвитку філантропії Польщі оголошує конкурс грантів на підтримку 

розвитку громад та вирішення глобальних викликів на місцевому рівні 

Учасники:

 

Заявки на Конкурс можуть подаватися громадськими фундаціями та асоціаціями 

(заявниками), зареєстрованими та діючими в Європі. 

Дедлайн:

 

10 жовтня 2018 року 

Сума гранту:

  

до 15 000 доларів США 

Сайт:

 

http://www.localsolutionsfund.org/european-grant-competition/regulations/  

https://gurt.org.ua/news/grants/47907/  
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Конкурс міні-грантів для жіночих громадських організацій 

та ініціатив 

Мета: 

 

Конкурс міні-грантів для жіночих громадських організацій та ініціатив з метою 

збільшення солідарності та врахування потреб різних цільових груп жінок у своїй 

діяльності та привернення уваги громадськості до множинної дискримінації жінок 

Учасники:

 

Організації громадянського суспільства та ініціативні групи які діють в Україні.  

Надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам 

не передбачається 

Дедлайн:

 

15 жовтня 2018 року 

Сума гранту:

  

до 100 000 гривень 

Сайт:

 

https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/photos/a.907594525924

136/2337645329585708/?type=3&theater  
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Допомога від Жіночої гільдії ООН 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://gurt.org.ua/news/grants/47907/
http://www.localsolutionsfund.org/european-grant-competition/regulations/
https://gurt.org.ua/news/grants/47907/
https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/photos/a.907594525924136/2337645329585708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/photos/a.907594525924136/2337645329585708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/photos/a.907594525924136/2337645329585708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/photos/a.907594525924136/2337645329585708/?type=3&theater
https://unwg.unvienna.org/charity.html


Мета: 

 

Жіноча гільдія ООН оголошує прийом заявок на отримання благодійної допомоги.  

Проект повинен бути спрямований на дітей, які потребують допомоги. 

Учасники:

 

Благодійні організації 

Дедлайн:

 

15 грудня 2018 року 

Сума гранту:

  

10 000 євро або еквівалент у доларах США 

Сайт:

 

https://unwg.unvienna.org/charity.html 
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Нова краудфандингова ініціатива у галузі культури 

Мета: 

 

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних 

ініціатив шляхом краудфандингу – залучення коштів від громадян. Завдяки підтримці 

Фонду, громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають 

кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей. Пріоритет 

цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які допомагають знайти 

порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних середовищ та регіонів. 

 

Учасники:

 

У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України. 

Дедлайн:

 

 Діє до 31 грудня 2018 року. 

Дата збору заявок – 17.00 останнього робочого дня кожного місяця. 

До 15 числа кожного наступного місяця Фонд оголошуватиме про результати відбору 

заявок на участь у цій ініціативі.   

Сума гранту:

  

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 150 000 гривень 

Сайт:

 

http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_id

ey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/  
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Гранти на впровадження місцевих ініціатив та інвестиційних проектів 

в ОТГ 

Мета: 

 

У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект USAID «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс 

Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження місцевих ініціатив та 

інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних громадах.  

Учасники:

 

Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях 

Категорія 2: ОТГ, які   підписали Протоколи про наміри з проектом 

«Агросільрозвиток» з інших областей, або ОТГ, на території яких розташовані та 

здійснюють діяльність підприємства, які підписали Протокол про наміри з 

Проектом «Агросільрозвиток» 

 
Дедлайн: 28 грудня 2018 року  

https://unwg.unvienna.org/charity.html
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/


 
Сума гранту:

  

У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток» планує надати 15 

грантів на загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень.  

Очікується, що сума кожного гранту може коливатись від 270 тис. грн до 675 тис. 

грн., остаточна сума гранту буде визначена в результаті переговорів. 

Сайт:

 

http://gurt.org.ua/news/grants/45193/  

6 

 

Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує грантову програму 

Мета: 

 

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання 

концепцій на отримання грантового фінансування від Програми "Підтримка 

організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Учасники:

 

НГО 

Дедлайн:

 

17 червня 2019 року 

Сума гранту:

  

Загальний розмір гранту за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) 

становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларам 

США. 

Сайт:

 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/  
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Гранти від «Глобального Фонду для жінок» 

Мета: 

 

Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на поліпшення становища 

жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США.  

Учасники:

 

Загальні вимоги: 

 Об’єднання має перебувати за межами США, фонд не фінансує об’єднання, 

розташовані на території США; 

 Діяльність об’єднання повинна чітко відображати його прихильність 

дотриманню прав людини і рівноправності жінок і чоловіків; 

 Заявка має подаватися від об’єднання (організації). Фонд не приймає 

індивідуальні заявки; 

 Об’єднання має перебувати під керівництвом жінок. Жінки повинні займати всі 

або більшість керівних посад у вашій групі. 

Дедлайн:

 

Фонд постійно виділяє невеликі гранти на загальний розвиток діяльності жіночих 

об’єднань, а також на реалізацію конкретних проектів, отже заявки можна подавати 

будь-коли, адже конкретного дедлайну немає. 

Сума гранту:

  

Від $500 до $20 тис. 

Сайт:

 

https://www.globalfundforwomen.org/  

http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/
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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 

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. 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
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


 

 
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  

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

