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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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Конкурс проектів для громадських організацій на суму від 150 до 600 

тисяч гривень 

Мета: 

 

У 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» за фінансової підтримки ЄС розпочав 
проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних 
реформах за допомогою Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства та Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС. 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: Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або 

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
http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/
http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/


 

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

Дедлайн: 

 

16 січня 2019 року 

Сума гранту: 

 

від 150 до 600 тисяч гривень 

 

Сайт: 

 

http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/  
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Грант на створення потужностей із переробки фруктів 

Мета: 

 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського 

розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», 

запрошує малі і середні агропідприємства подавати заявки на одержання гранту, спрямованого на 

поліпшення існуючих або створення нових сучасних потужностей для переробки фруктів. 

Мета гранту: pозширення ринків та обсягів збуту фруктів та продуктів їх переробки зі 

збільшеною доданою вартістю 

Учасники: 

 

Малі та середні підприємства. (Вимоги за посиланням) 

Дедлайн: 

 

18 січня 2019 р. 

Сума гранту: 

 

____ 

Сайт: 

 

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/12/RFA-09-Fruits_-2018_final.pdf  
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Гранти від Європейської комісії на підтримку громадянського 

суспільства в Україні 

Мета: 

 

Європейська коміся оголосила конкурс «Support Civil Society, Local Authorities and 

Human Rights in Ukraine». Загальна мета цього конкурсу полягає в зростанні ролі 

громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному 

соціально-економічному розвитку в Україні.  

Учасники: 

 

Щоб отримати право на отримання гранту, провідний заявник повинен: 

бути юридичною особою, бути неприбутковою організацією та бути конкретним типом 

організації, такою як: громадська організація, благодійний фонд, бути зареєстрованим у державі-

члені Європейського Союзу або сторонами Угоди про Європейську економічну зону або в країні-

партнері ENI 

Дедлайн: 

 

25 січня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Лот 1 мінімальна сума: 75 000 євро; максимальна сума: 300 000 євро. 
Лот 2 мінімальна сума: 350 000 євро; максимальна сума: 1 000 000 євро. 

http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/12/RFA-09-Fruits_-2018_final.pdf
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2018/12/RFA-09-Fruits_-2018_final.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525


Сайт: 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&or

derbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525  
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Конкурс проектів для фахівців та організацій культурного сектору 
 

Мета: 

 

Програма Culture Bridges підтримує розвиток професіоналів в українському культурному 

та креативному секторах, та сприяє їхній співпраці з організаціями та окремими особами 

в ЄС. Сulture Bridges фінансується Європейським Союзом та реалізується Британською 

Радою в Україні у партнерстві з EUNIC — Мережею національних інститутів культури 

Європейського Союзу. 

Учасники: 

 

Фахівці та організації культурного сектору 

 

Дедлайн: 

 

Кінцевий термін подання заявки на гранти міжнародної мобільності — 9 січня 2019 

року, на проекти національної та міжнародної співпраці — 31 січня 2019 року. 

Сума гранту: 

 

Проекти міжнародної мобільності фінансують поїздки до країн ЄС (і навпаки) до 4 000 

євро. Проекти національної співпраці надають фінансування до 10 000 євро на реалізацію 

спільних проектів українських інституцій із щонайменше двох несуміжних областей 

України. Проекти міжнародної співпраці підтримують спільні проекти культурних 

операторів з України та країн ЄС грантами до 50 000 євро. 

Сайт: 

 

http://culturebridges.eu/  
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Програма малих грантів фонду BEARR  Trust 

Мета: 

 

Фонд BEARR оголошує про початок Програми малих грантів - 2019. Фонд приймає заявки від 

громадських та інших організацій, спрямованих на протидію насильству над жінками. 

Учасники: 

 

НУО, добровільні об'єднання та інші неприбуткові організації  

Дедлайн: 

 

01 лютого 2019 року 

Сума гранту: 

 

До 3000 фунтів стерлінгів. Нагороди будуть складені на відповідній основі і не 

перевищуватимуть 50% загальної вартості проекту. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/50183/  
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Грантова програма на підтримку розвитку громадянського суспільства 

та впровадження реформ 

Мета: 

 

Загальною метою програми MATRA є сприяння розвитку демократичної множини, 

заснованої на принципах верховенства права, з можливістю діалогу між урядом та 

громадянським суспільством.  

Учасники: Програма MATRA відкрита для подання заявок від організацій громадянського суспільства, 

зареєстрованих в Україні. Заявники повинні відповідати наступним вимогам: 

·          Бути зареєстрованими відповідно до законодавства України та працювати на місцях 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
http://culturebridges.eu/
http://culturebridges.eu/
https://gurt.org.ua/news/grants/50183/
https://gurt.org.ua/news/grants/50183/
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR1gcaRgoK08W1XhcgV
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR1gcaRgoK08W1XhcgV


 

відповідно до статуту організації; 

·          Мати адекватний досвід роботи та перевірені управлінські здібності, а також експертизи у 

вибраній галузі втручання; 

·          Мати ефективну структуру прийняття рішень, яка може нести юридичну відповідальність 

за управління та використання коштів; 

·          Мати необхідну ємність та мережу для досягнення поставлених результатів. 

Дедлайн: 

 

11 лютого 2019 року 

Сума гранту: 

 

Запитуваний внесок повинен складати в основному від 1.500.000 до 3.500.000 грн 

Сайт: 

 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-

programme?fbclid=IwAR1gcaRgoK08W1XhcgV  
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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. 

 

 

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. 

https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR1gcaRgoK08W1XhcgV
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR1gcaRgoK08W1XhcgV
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://www.globalfundforwomen.org/


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/ 

11 

 

 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 

Сума гранту: 

 

Від 10 000 до 150 000 євро 

Сайт: 

 

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

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/
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  Стипендії для післядипломного навчання в коледжі Європи 

 
Учасники: 

 

Всі заявники до Європейського коледжу повинні мати відповідний університетський 

диплом. Допуск до Європейського коледжу вимагає ступеня магістра Болонського 

ступеня, еквівалентної ступеня до закінчення Болонського курсу або закінчення 

університетського іспиту та принаймні 240 кредитів ECTS, отриманих під час навчання в 

університеті. Власники ступеня бакалавра також мають право на отримання, якщо вони 

демонструють високу кваліфікацію стосовно академічної програми, для якої вони 

подають заявку. 
Дедлайн: 

 

16 січня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Коледж Європи пропонує велику кількість стипендій для випускників університетів, які виходять 

з країн Європейської політики сусідства для аспірантури в коледжі Європи протягом 2019-2020 

навчального року. 

Ці стипендії покривають академічні витрати, проживання, харчування та витрати на проїзд. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49510/  

     2  Стипендійна програма Східного Партнерства для лідерів 

громадянського суспільства 

Учасники: 

 

Якщо ви молодий громадський активіст з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови чи 

України з новими ідеями для вдосконалення вашої громади або країни, і ви шукаєте можливості 

покращити свої лідерські навички - не пропустіть і подайте заявку! 

Дедлайн: 31 січня 2019 р 

http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
https://gurt.org.ua/news/grants/49510/
https://gurt.org.ua/news/grants/49510/
http://eapcivilsociety.eu/events/2019-fellowship-call-for-applications.html?fbclid=IwAR3K_rqzAc3_wF2TeOa0AcpANsBKrdefOvqsvge7ymK2Siz2FWKEbrQVzVo
http://eapcivilsociety.eu/events/2019-fellowship-call-for-applications.html?fbclid=IwAR3K_rqzAc3_wF2TeOa0AcpANsBKrdefOvqsvge7ymK2Siz2FWKEbrQVzVo


 
Сума гранту: 

 

Стипендіати мають унікальну можливість взяти участь у тренінгах та інших заходах з розбудови 

потенціалу, а також реалізувати індивідуальний проект на суму до 5 000 євро. Крім того, 

стипендіати стають частиною міжнародної мережі однодумців і мають можливість відвідувати 

різні зустрічі високого рівня та взаємодіяти з тими, хто приймає рішення у своїх країнах, а також 

з представниками інституцій ЄС. 

Сайт: 

 

http://eapcivilsociety.eu/events/2019-fellowship-call-for-

applications.html?fbclid=IwAR3K_rqzAc3_wF2TeOa0AcpANsBKrdefOvqsvge7ymK2Siz2FWKEbrQVzVo  

3  Українська академія лідерства оголошує старт набору студентів 
 

Учасники: 

 

Щоб пройти програму Української академії лідерства, заповніть анкету на 

сайті: http://ual.ua/join. Перша хвиля набору триває до 1 березня 2019 року. 

Лише 300 хлопців та дівчат від 16 до 18 років, які готові стати змінотворцями сучасної 

української держави, пройдуть 10-місячну програму лідерства, отримають доступ до 

лекцій і занять з найкращими українськими та іноземними професорами. Візьмуть участь 

у міжнародних проектах і освітніх експедиціях до країн ЄС та Ізраїлю 

Дедлайн: 

 

01 березня 2019 року 

Сума гранту: 

 

10 000 доларів 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/49744/  

 

http://eapcivilsociety.eu/events/2019-fellowship-call-for-applications.html?fbclid=IwAR3K_rqzAc3_wF2TeOa0AcpANsBKrdefOvqsvge7ymK2Siz2FWKEbrQVzVo
http://eapcivilsociety.eu/events/2019-fellowship-call-for-applications.html?fbclid=IwAR3K_rqzAc3_wF2TeOa0AcpANsBKrdefOvqsvge7ymK2Siz2FWKEbrQVzVo
https://gurt.org.ua/news/grants/49744/
https://gurt.org.ua/news/grants/49744/

