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Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта» 

Мета: 

 

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів для підтримки проектів у 

сфері освіти й культури на 2018–2019 рр. Залежно від наявності коштів, Посольство 

США надаватиме малі гранти українським та американським організаціям, що мають 

статус неурядових і неприбуткових, а також фізичним особам. Проекти мають бути 

призначені для української аудиторії, і всі передбачені ним заходи, підтримані грантом 

Посольства США, повинні відбуватися в Україні. 

Учасники: 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ: Подавати заявки на участь у конкурсі можуть приватні особи - 

громадяни України та США й зареєстровані неприбуткові та неурядові організації. 

Громадяни й організації третіх країн участі в конкурсі брати не можуть. 

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. 

- Цикл № 1 –  23 листопада 2018 року – кінцева дата подання заявок на Цикл № 1 

(23:59 за київським часом, UTC+2). 14 грудня 2018 року – повідомлення про 

рішення (згода або відмова фінансувати проект). 

- Цикл № 2 - 4 лютого 2019 року – запрошення до участі у Циклі # 2. 11 березня 

2019 року – кінцева дата подання заявок на Цикл № 2 (23:59 за київським часом, 

UTC+2). 3 квітня 2019 року – повідомлення про рішення (згода або відмова 

фінансувати проект). 

Сума гранту: 

 

Залежно від наявності коштів, фізичні особи можуть подавати заявки на грант вартістю 

до 8 000 доларів США. Організації можуть подавати завки на гранти розміром до 24 000 

доларів 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKR-FY19-NOFO-Public-Diplomacy-

Small-Grant-Program-Education.pdf 
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МОМ оголошує конкурс для об’єднаних територіальних громад 

Мета: 

 

Представництво МОМ в Україні у рамках проекту Протидія торгівлі людьми в Україні 

(CTIP) за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) оголошує 

конкурс для об'єднаних територіальних громад (ОТГ), зацікавлених в участі у проекті. 

Мета: Просування соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом 

інклюзивного місцевого врядування та соціальної згуртованості населення. 

Учасники: 

 

ОТГ за умови наявності: 

- наявні ідеї та попередній план заходів, які б допомогли  згуртувати громаду 

навколо проекту, спрямованого на соціально-економічний розвиток громади; 

- є можливість реалізовувати проект на умовах співфінансування; 

- є ініціативна група, яка об'єднує усі верстви населення, включаючи місцеву владу, 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKR-FY19-NOFO-Public-Diplomacy-Small-Grant-Program-Education.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKR-FY19-NOFO-Public-Diplomacy-Small-Grant-Program-Education.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKR-FY19-NOFO-Public-Diplomacy-Small-Grant-Program-Education.pdf
https://gurt.org.ua/news/grants/49057/


представників різних професійних груп, у тому числі представників місцевого 

бізнесу, громадських організацій, освіти, представників соціально уразливих груп, 

таких як внутрішньо переміщені особи, національні меншини, люди з особливими 

потребами та ін.  

Дедлайн: 

 

30 листопада 2018 року 

Сума гранту: 

 

_______________ 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49057/ 
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Малі гранти на збереження культурної спадщини від Посольського 

фонду США 

Мета: 

 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оголошує конкурс «Невеликий грант-

2018» на отримання гранту від Посольського фонду США зі збереження культурної 

спадщини. Програма має на меті збереження пам’яток культури, музейних експонатів чи 

колекцій, форм виразу традиційної культури. 

Учасники: 

 

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оголошує конкурс «Невеликий грант-2018» на 

отримання гранту від Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини. Програма 

має на меті збереження пам’яток культури, музейних експонатів чи колекцій, форм виразу 

традиційної культури. 

Дедлайн: 

 

05 грудня 2018 року 

Сума гранту: 

 

Мінімальна сума гранту становить 10 тисяч, а максимальна - 200 тисяч доларів США 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/ 
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Інститут лідерства та управління УКУ оголошує конкурс малих грантів 

Мета: 

 

Цей конкурс є частиною проекту, що реалізує Інститут лідерства та управління УКУ за 

підтримки американської фундації Charles Stewart MottFoundation. 

Проекти, яким буде надаватися перевага: 

 спрямовані на розвиток громадянської відповідальності та активності в 

місцевих громадах; 

 залучають місцеву громаду до реалізації проекту; 

 сприяють формуванню навиків соціального згуртування громади; 

 реалізовані/співфінансовані у партнерстві з представниками місцевого бізнесу, 

фондів місцевого розвитку чи влади. 

Учасники: 

 

Взяти участь у конкурсі можуть громадські активіт(к)и, що займаються розвитком 

місцевих громад та шукають можливостей для втілення власних ініціатив. Апліканти 

мають бути членами Спільноти випускників ІЛУ 

Дедлайн: 

 

7 грудня 2018 р., 18.00 год. 

https://gurt.org.ua/news/grants/49057/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/
https://gurt.org.ua/news/grants/49433/


Сума гранту: 

 

Сума гранту може становити до 120 тис. грн. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49433/  
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 Допомога від Жіночої гільдії ООН 

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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Грантовий конкурс «Україна плюс» для регіональних ЗМІ 

Мета: 

 

Громадська організація «Інтерньюз-Україна» у партнерстві з Internews розпочинає 

міжнародний проект «Посилення незалежних медіа в Європі та Євразії». Ця ініціатива 

покликана: 

- підтримати незалежні медіа у Східній Європі, на Балканах та Кавказі; 

- покращити доступ громадян країн-учасниць проекту до суспільно важливих та 

достовірних новин про події на міжнародному, національному та 

регіональному рівнях; 

- сприяти просуванню цінностей етичної та чесної журналістики, об’єктивному 

висвітленню подій, незалежності редакційної політики та свободі 

вираження думок. 

Учасники: 

 

Керівний комітет проекту обере 10 регіональних ЗМІ, що стануть  партнерами проекту. Партнери 

можуть представляти друковані видання, радіо, телебачення чи онлайн-медіа. Незалежно від типу 

засобу масової інформації, місцевий партнер обов’язково повинен мати веб-сайт та можливість 

публікувати матеріали проекту в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах.  

Дедлайн: 

 

16 грудня 2018 р. 

Сума гранту: 

 

Конкурс «Україна плюс» для регіональних ЗМІ – це грант у сумі 4500 USD на виробництво 7-ми 

регіональних мультимедійних пакетів (по 3 матеріали в пакеті). 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49474/  

https://gurt.org.ua/news/grants/49433/
https://unwg.unvienna.org/charity.html
https://unwg.unvienna.org/charity.html
https://gurt.org.ua/news/grants/49474/
https://gurt.org.ua/news/grants/49474/
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Гранти Національного фонду підтримки демократії (NED) 

Мета: 

 

Національний фонд підтримки демократії надає гранти громадським організаціям з 

усього світу. США для проектів тривалістю 1 рік. 

Учасники: 

 

Лише неурядові організації, до яких можуть входити громадські організації, асоціації, 

незалежні ЗМІ та інші подібні організації. 

Дедлайн: 

 

21 грудня 2018 року 

Сума гранту: 

 

Середній розмір гранту - 50 000 доларів 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/48840/  
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Гранти на розбудову комунальних закладів первинної 
медичної допомоги 

Мета: 

 
 

ПРОЕКТ USAID «ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 

Метою Проекту є підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони 

здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню 

сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією знизить 

рівень неофіційних платежів та покращить доступ до якісних послуг, що ґрунтуються на 

доказовій медицині. Ліквідація корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути 

виконане в рамках Проекту, а саме: 

1)Покращення управління у секторі охорони здоров’я. 

2)Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я. 

3)Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я. 

4)Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін. 

5)Покращення системи надання послуг на всіх рівнях. 

Учасники: 

 

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Претенденти (заявники), що є місцевими комунальними організаціями (неприбутковими) 

та офіційно зареєстровані в Україні і статути якох передбачають отримання 

грантів, мають відповідати наступним критеріям: 

- Заявник є закладом ПМД комунальної власності громади/міста/району; 

- Заявник має підписану угоду із Національною службою здоров’я України (далі – 

НСЗУ) в 1 та 2 хвилях підписання угод із НСЗУ на момент подання заявки; 

- Загальна кількість населення, яке обслуговує заявник, - від 30 тис. осіб; 

- Кількість підписаних декларацій із пацієнтами більше 45% від загальної кількості 

населення на території обслуговування закладу ПМД; 

- Заявник є закладом ПМД, який надає послуги всім віковим групам населення. 

- Заявник має функціональну фінансову систему 

- Інші відносини, асоціації, заходи та інтереси Заявника не створюють конфлікту 

інтересів, що може вплинути на повну неупередженість у реалізації 

грантових заходів. 

Сума гранту 

 

до 18 000 доларів США 

https://gurt.org.ua/news/grants/48840/
https://gurt.org.ua/news/grants/48840/
https://gurt.org.ua/news/grants/49464/
https://gurt.org.ua/news/grants/49464/


Дедлайн: 

 

26 грудня 2018 р. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49464/  
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Мікро-гранти програми Ради Європи “DISCO” 

Мета: 

 
 

У межах програми Ради Європи «DISCO» оголошено конкурс мікро-грантів на проекти, 

спрямовані на підтримку прав людини та демократії. Цей конкурс буде підтримувати проекти, 

спрямовані на сприяння створення демократичного та інклюзивного суспільства шляхом 

розвитку культури демократії через сприяння освіті в галузі демократичного громадянства та  

прав людини в державах - учасницях Європейської культурної конвенції 

Учасники: 

 

Критерії прийнятності: 

- будь-яка громадська організація або неприбуткова організація, що діє в галузі освіти для 

демократичного громадянства та прав людини; 

- бути юридично заснованим як некомерційна структура або державна організація; 

- мати право здійснювати діяльність, зазначену в проектній пропозиції; 

- мати достатній фінансовий потенціал (стабільні та достатні джерела фінансування), щоб 

підтримувати свою діяльність упродовж усього періоду, на який отримано грант та брати 

участь за рахунок власних ресурсів (включаючи людські ресурси); 

- мати достатню оперативну і професійну спроможність, включаючи персонал для 

здійснення заходів, описаних у цій проектній пропозиції; 

- мати банківський рахунок. 

Сума гранту 

 

82 750 євро 

Дедлайн: 

 

31 грудня 2018 р. 

Сайт: 
 

https://gurt.org.ua/news/grants/49257/  
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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. 

Сума гранту 

 

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, 

становить 150 000 гривень 

Дедлайн: 

 

Діє до 31 грудня 2018 року. 
Дата збору заявок – 17.00 останнього робочого дня кожного місяця. 

https://gurt.org.ua/news/grants/49464/
https://gurt.org.ua/news/grants/49257/
https://gurt.org.ua/news/grants/49257/
http://www.irf.ua/grants/contests/mizhnarodniy_fond_vidrodzhennya_ogoloshue_konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/


Сайт: 
 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158988.htm 
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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 

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/ 
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 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. 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158988.htm
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
http://gurt.org.ua/news/grants/45193/
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/


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/ 
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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. 

https://www.globalfundforwomen.org/
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/


Дедлайн: 

 

EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без 
оголошення 

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 

1  Фонд Віктора Пінчука розпочинає 13-й конкурс стипендіальної 
програми «Завтра.UA» 

Учасники: 

 

У конкурсі можуть взяти участь студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських 

ВНЗ 4-го рівня акредитації. Детальні умови участі можна знайти на сайті програми у 

розділі «Конкурс». 

Ключові вимоги до аплікантів, які будуть відібрані за результатами конкурсного 

добору: 

- академічна успішність; 

- активна позиція та досвід у реалізації громадських і соціальних проектів та 

ініціатив, що підтверджується рекомендаційним листом; 

- оригінальність ідей щодо фахового поля дослідження, які обґрунтовуються  в 

науковій роботі; 

- мотивація до особистісного та професійного росту; 

- лідерський потенціал, комунікаційні та творчі здібності. 
Дедлайн: 

 

Прийом заявок на участь у конкурсі відкрито на сайті програми zavtra.in.ua з 17 жовтня 

до 30 листопада 2018 року. 

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
https://zavtra.in.ua/
https://zavtra.in.ua/
http://zavtra.in.ua/competition/
http://www.zavtra.in.ua/


Сума гранту: 

 

Стипендіати «Завтра.UA» впродовж року отримують від Фонду Віктора Пінчука 

щомісячну стипендію розміром 2240 грн., а також мають змогу одержати фінансову та 

експертну підтримку проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес 

спрямувань. 

Сайт: 

 

https://zavtra.in.ua/ 

2  Не пропустіть свій шанс на поїздку в Бразилію 

Учасники: 

 

Учасники: Тобі від 18 до 25 років? Ти вільно володієш англійською мовою? Маєш ідею, 
як прогодувати зростаюче населення планети? Тоді Вас запрошують до участі в конкурсі 
відеороликів. Для 100 відібраних делегатів зі всього світу планується організувати 
«інкубатор ідей», покликаний допомогти делегатам впровадити їхні ідеї в життя, 
учасники саміту зможуть отримати навички, які їм будуть необхідні для реалізації своїх 
проектів. Під час саміту делегати зможуть почути лекції експертів аграрної галузі та 
взяти участь у поїздках, що дозволять їм краще ознайомитися з аграрним бізнесом. 

Дедлайн: 

 

Дедлайн: 10 січня 2019 року 
 

Сума гранту: 

 

Сума гранту: ________________ 

Сайт: 

 

https://www.youthagsummit.com/home/#firstPage/1 

 

 

http://zavtra.in.ua/about/support/
http://zavtra.in.ua/about/support/
https://zavtra.in.ua/
https://www.youthagsummit.com/home/#firstPage/1
https://www.youthagsummit.com/home/#firstPage/1

