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Конкурс грантів на запобігання конфліктів у громадах 
 

Мета: 

 

Запобігання та сприяння вирішенню конфліктів на рівні обраних громад, які можуть 

виникати / виникають при реалізації реформи місцевого самоврядування, медичної 

реформи та реформи освіти через забезпечення активної участі місцевого населення у 

впровадженні реформ із використанням передбачених законодавством України форм 

місцевої демократії (органи самоорганізації населення, загальні збори членів 

територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання 

тощо) та медіацію конфліктів. 

Учасники: 

 

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи 

самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні фонди, які мають щонайменше 

трирічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії та / чи медіації 

конфліктів у громадах. 

Дедлайн: 

 

02 травня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Загальний бюджет конкурсу – 2 700 000 гривень. 

Максимальний розмір гранту – 430 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 300 

000 – 370 000 гривень). 

Сайт: 

 

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

madakh_scho_vinikayut_v_protsesi_provedennya_reform/  
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Проект “SMART ENERGY – безкоштовне впровадження системи 

енергоменеджменту та інтелектуальної системи енергомоніторингу з 

внесенням даних до Всеукраїнської системи” 

Мета: 

 

Метою проекту є створення та впровадження відповідних дій, інструментів, знань та 

напрацювань, необхідних для створення умов енергоефективності у громадах, у тому числі 

впровадження системи енергоменеджменту та енергомоніторингу з  ціллю ефективного 

використання та споживання ресурсів та економії бюджетних коштів при умові підвищення 

якості послуги, а також створення та просування інформації для залучення ЕСКО інвестицій. 

Учасники: 

 

Територіальні громади  

Дедлайн: 

 

15 травня 2019 року 

Сума гранту: Перші 50 громад, які вчасно подадуть анкети, увійдуть до першого етапу реалізації проекту 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_spriyannya_virishennyu_konfliktiv_u_gromadakh_scho_vinikayut_v_protsesi_provedennya_reform/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_spriyannya_virishennyu_konfliktiv_u_gromadakh_scho_vinikayut_v_protsesi_provedennya_reform/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_zapobigannya_ta_spriyannya_virishennyu_konfliktiv_u_gromadakh_scho_vinikayut_v_protsesi_provedennya_reform/
ttps://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy
ttps://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy
ttps://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy


 

Сайт: 

 

https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-

enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-

vseukrajinskoji-systemy  
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Конкурс мікрогрантів для громад від благодійного фонду  

«Карітас-Київ» 

Мета: 

 

Мета конкурсу  -  підтримка громад, які постраждали внаслідок конфлікту в 

Україні  задля  нарощення їхнього потенціалу у сфері подолання труднощів та самозахисту, 

подолання наслідків конфлікту та покращення якості життя людей в громаді. 

Учасники: 

 

Участь у проекті можуть приймати громадські організації, громади та ініціативні групи, 

місцезнаходження та діяльність яких провадиться на території реалізації програми.  

Дедлайн: 

 

Кінцевий термін прийому заявок – 19 травня 2019 року. 

Дата початку реалізації проектів - 1 червня 2019 року. 

Сума гранту: 

 

Максимальна сума одного гранту становить 20 400 грн. Власний внесок грантоотримувача має 

становити щонайменше 10% від суми проекту. Відсотковий розподіл частин фінансування 

встановлюється в індивідуальному порядку, виходячи зі змісту та складових грантової заявки та 

визначається рішенням конкурсної Комісії. Розмір першої виплати становить не менше 50% від 

загальної суми гранту. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/52442/ 
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IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НЕЙМОВІРНІ СЕЛА УКРАЇНИ 

2019 

Мета: 

 

Мета проекту: сприяти взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів місцевого 

самоврядування на селі для підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризувати 

життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села 

Учасники: 

 

Села та селища (заявки від селищ міського типу в цьому році не приймаються) 

Дедлайн: 

 

05 червня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Село-переможець IV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» отримає 

100 тис. грн на реалізацію бізнес-проекту (частина коштів виграшу буде зібрана за 

допомогою челенджу, який AgroPortal.ua організовує спільно з Освітнім проектом 

«Агрокебети»). 

Примітка. Під призом мається на увазі сертифікат на певну суму з подальшою закупівлею 

для села організаторами необхідного інвентарю для реалізації бізнес-проекту. Сума вказана 

без урахування податків та зборів. 

Одне з 10 сіл-півфіналістів отримає у подарунок від Посольства Королівства Нідерланди 

в Україні зелену алею, що дозволить селу стати ще привабливішим. 

Компанія «Бейкер Тіллі Україна» надасть одному із 10 сіл-півфіналістів грошову 

премію на часткове покриття витрат при реалізації бізнес-проекту. 

П’ятірка сіл-фіналістів конкурсу отримає річну передплату на журнал Agroexpert. 

https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy
https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy
https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smart-energy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemy-enerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemy-enerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-do-vseukrajinskoji-systemy
https://gurt.org.ua/news/grants/52442/
https://gurt.org.ua/news/grants/52442/
https://gurt.org.ua/news/grants/52442/
http://sg.vn.ua/news/startuye-iv-vseukrayinskyj-konkurs-nejmovirni-sela-ukrayiny-2019/
http://sg.vn.ua/news/startuye-iv-vseukrayinskyj-konkurs-nejmovirni-sela-ukrayiny-2019/
http://agroportal.ua/ua/publishing/konkurs/podderzhi-chellendzh-seloyakvonoye/


Сайт: 

 

http://sg.vn.ua/news/startuye-iv-vseukrayinskyj-konkurs-nejmovirni-sela-ukrayiny-2019/ 
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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 посольства Болгарії в Україні 

Мета: 

 

Пріоритетні напрямки та напрямки реалізації проектів на території України: 

 Підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення якості освіти дітей з 

інвалідністю та особливими потребами; 

 Збереження культурного різноманіття шляхом сприяння міжкультурному діалогу, 

культурному обміну та реконструкції культурних центрів; 

 Сприяння розвитку підприємництва шляхом посилення спроможності державних та 
місцевих інституцій, що підтримують розвиток малого та середнього бізнесу. 

 Сприяння свободі ЗМІ та плюралізму. 

Учасники: 

 

Прийнятні кандидати: 

-           первинні та вторинні бюджетні особи - юридичні особи України; 

-           міжнародні та місцеві неурядові організації; 

-           муніципалітети та їх об'єднання; 

-           навчальні заклади (включаючи бібліотеки), медичні та соціальні установи; 

-           міжнародні гуманітарні організації; 

-           Інші (установи культури, театри, бібліотеки, галереї). 

Дедлайн: 

 

28 червня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Мінімальна сума проекту - 5 000 левів. 
Рекомендований максимальний обсяг проекту: 

·       Для проектів з основною метою доставки товарів та / або послуг - до 70 000 грн; 

·       Для проектів з основною метою проведення ремонтних та / або будівельних робіт –  

до 270 000 грн. 

Сайт: 

 

https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306 

https://gurt.org.ua/news/grants/52592/ 
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Конкурс ідей для партнерства у краудфандінговій ініціативі «Культура. 

Спільнота» 

http://sg.vn.ua/news/startuye-iv-vseukrayinskyj-konkurs-nejmovirni-sela-ukrayiny-2019/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://gurt.org.ua/news/grants/52592/
https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21306
https://gurt.org.ua/news/grants/52592/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/


Мета: 

 

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс ідей для партнерства у краудфандінговій 

ініціативі «Культура. Спільнота». 

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив 

шляхом краудфандінгу – залучення коштів від громадян.  

Завдяки нашій підтримці, 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: 

 

Конкурс триває постійно до 15 жовтня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи,  

становить 150 000 гривень 

Сайт: 

 

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

a_spilnota/  
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Проект ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження 

сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) 
 

Мета: 

 

Основна мета Проекту – мобілізація співвласників житла в багатоквартирних будинках в 

Україні та підтримка їхньої мотивації до підвищення рівня енергоефективності власних 

будинків. Проект діятиме на місцевому рівні по всій країні[1], допомагаючи створювати 

нові об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також сприяючи 

зміцненню потенціалу як новостворених, так й існуючих ОСББ, які в подальшому 

зможуть розробити власні проекти з підвищення енергоефективності та подати заявку на 

фінансування до Фонду енергоефективності України. 

Учасники: 

 

Учасниками проекту можуть бути: 

- ініціативні групи багатоквартирних будинків, що прагнуть створити ОСББ; 

- діючі ОСББ, які потребують допомоги та підтримки у навчанні та консультаціях; 

- житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), що мають на меті реорганізуватися в ОСББ. 

Заявку на участь в проекті ЄС/ПРООН HOUSES можна подати за посиланням 

www.houses.in.ua/registration 

Дедлайн: 

 

Тривалість Жовтень 2018 – Вересень 2020 

Сума гранту: 

 

Очікувані результати 

·         Буде створено щонайменше 2 000 нових ОСББ; 

·         Не менш ніж 4 000 ОСББ (як нові, так і вже існуючі), отримають допомогу у 

вигляді тренінгів і консультацій; 

·         Не менш ніж 480 000 людей по всій території України отримають пряму вигоду від 

впровадження проекту; 

·         Не менш ніж один мільйон осіб підвищать свою обізнаність з 

питань  енергоефективності. 

Сайт: 

 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-

energy-solutions.html  
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 Гранти від «Глобального Фонду для жінок» 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.houses.in.ua/registration?fbclid=IwAR0VW_6DkIEOrjtoyADXGFpygu0lY63hBowTTJFw4xuTiqg94qr7mD82gQY
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
https://www.globalfundforwomen.org/


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/ 
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Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує грантову програму 

Мета: 

 

Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» 

оголошує грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері 

протидії корупції. Метою цьогорічного 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: 

 

До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації 

громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, 

аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства). 

Дедлайн: 

 

Проект «ВзаємоДія!» планує приймати концепції по мірі надходження до 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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 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. 

https://www.globalfundforwomen.org/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
https://gurt.org.ua/news/grants/46415/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/


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 

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://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

