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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

доступних для Вінницької області 

станом на 20.08.2019 р. 
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Грантовий конкурс з розвитку підприємницьких компетенцій у 

програмі COSME 
 

Мета: 

 

В рамках Програми ЄС COSME  Єврокомісія оголосила грантовий конкурс в сфері розвитку 

МСП під назвою «Підтримка імплементації Європейської Рамки Підприємницьких Компетенцій 

(EntreComp)». Конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні навчальні продукти, 

шляхом створення та розвитку партнерств на національному, регіональному та локальному 

рівнях; підтримки політики розвитку підприємництва; підтримки інноваційних 

навчальних рішень. 

Учасники: 

 

-         Органи влади, відповідальні за політику розвитку підприємництва та освіти; 

-         Відповідні державні організації; 

-         Навчальні заклади; 

-         Бізнес-асоціації; 

-         Центри підтримки бізнесу; 

-         Заклади вищої освіти; 

-         Інші типи організацій приватної та державної форм власності, діють чи мають намір діяти 

як учасник процесів з розвитку підприємливості серед різних верств громадян. 

Дедлайн: 

 

22 серпня 2019 року 

Сума гранту

 

Загальний бюджет грантового конкурсу: 

1 000 000 євро на 2 проекти від потенційних заявників (консорціумів). 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 

500 000 євро. 

Покриття бюджету грантового конкурсу: 

90 % - Єврокомісія, 10 % - члени консорціуму. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/54369/ 
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Грант для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
 

Мета: 

 

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

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

запрошує сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи подавати заявки на одержання гранту 

спрямованого на покращення умов праці сільських жінок, зменшення їх ручної праці при 

утриманні молочних корів, підвищення якості молока та збільшення доходів сільських сімей.  

Учасники: 

 

СОКи 

Дедлайн: 28 серпня 2019 року 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://gurt.org.ua/news/grants/54369/
https://gurt.org.ua/news/grants/54369/
https://gurt.org.ua/news/grants/54369/
https://drive.google.com/drive/folders/1fSMLuidnWlr_e0XVmeQaEy-n8w0E5fUX


 

Сума гранту

 

Проект «Агросільрозвиток» планує надати один грант на суму приблизно 300 000 грн. для 

придбання доїльних апаратів та/або іншого обладнання, яким зможуть користуватись члени 

кооперативу, насамперед жінки, для полегшення ручної праці з доїння корів. 

Сайт: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fSMLuidnWlr_e0XVmeQaEy-n8w0E5fUX 
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Гранти для ОГС з країни Східного партнерства 
 

Мета: 

 

Це заклик до пропозицій щодо створення Стратегічного партнерства, що розуміється як механізм 

довгострокового співробітництва через Угоди про партнерство та фінансові рамки та гранти для 

спільного фінансування їх реалізації. Створення Угоди про партнерство фінансових рамок не 

гарантує виділення гранту. 

Учасники: 

 

ОГС  

Дедлайн: 

 

05 вересня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Лот 1: від 750 000 євро до 1 400 000 євро 

Лот 2: від 600 000 євро до 800 000 євро 

Сайт: 

 

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

services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&or

derbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgU

NOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg 
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Малі гранти для громадських ініціатив 

 

Мета: 

 

«International Alert» має на меті надання ОГС малих грантів на реалізацію ініціатив, що сприяють 

згуртованості громади, на місцевому рівні, у яких наслідки тривалого конфлікту призвели до 

напруженості у відносинах між різними групами. 

Учасники: 

 

ОГС 

Дедлайн: 

 

10 вересня 2019 року 

Сума гранту: 

 

____________________ 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/54380/ 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ОГЛЯД ПАРТИЦИПАТИВНИХ 

ПРОЕКТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ М18 

https://drive.google.com/drive/folders/1fSMLuidnWlr_e0XVmeQaEy-n8w0E5fUX
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgUNOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgUNOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgUNOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgUNOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1559903625455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164964&fbclid=IwAR2Y7eCc7KkMYFCnMWtVgUNOkQr7bV6Dq7yeEzlgTPLnPAhCJjkN55ngPeg
https://gurt.org.ua/news/grants/54380/
https://gurt.org.ua/news/grants/54380/
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe


Мета: 

 

Конкурс-огляд відбувається в рамках міжнародного проекту «Ми можемо більше! За 

активну участь молоді у Східній Європі» («Mitgestalten! Für gelebte Jugendpartizipation in 

Osteuropa»)  за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у партнерстві 

громадських організацій «Агенція розвитку освітньої політики» (Україна) та «DRA» 

(Німеччина). 

Основні завдання Конкурсу: 

- огляд успішних ініціатив залучення дітей і молоді М18; 

- публічне визнання досягнень і заохочення до подальших напрацювань щодо 

дитячої та молодіжної партиципації в Україні; 
- сприяння суспільному та політичному визнанню участі М18. 

Учасники: 

 

Проекти є груповими – мінімум троє учасників М18  

( діти і молодь, молодші 18 років). 

 

Дедлайн: 

 

20 вересня 2019 року 

Сума гранту: 

 

____________________ 

Головна нагорода – групова участь у Київському дитячо-юнацькому молодіжному форумі «М18-

Ми можемо більше!» та цінні призи від організаторів і спонсорів конкурсу. 

Найкращі проекти увійдуть до електронного видання «Каталог кращих практик партиципативних 

проектів М18 в Україні», який надалі широко розповсюджуватиметься серед зацікавлених сторін. 

Усі учасники конкурсу отримають сертифікати від організаторів. 

Сайт: 

 

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-

molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe 
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Грантова програма на підтримку розвитку громадянського населення 

та вдосконалена реформа 

Мета: 

 

Програма Матра (трансформація людей), заповідала міністерство закордонних Попередження 

Нідерландів у 1994 році, була запропонована на підтримку перехідних процесів. Програма 

відкрита для подання заявок від організацій громадянського населення, зареєстрованих в Україні. 

Учасники: 

 

ОГС 

Дедлайн: 

 

01 жовтня 2019 р. 

Сума гранту: 

 

від 2,500 000 до 4,500 000 гривень 

Сайт: 

 

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

programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA 
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Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» 2019 року 

 

Мета: 

 

У Мінрегіоні триває прийом заявок від громад на участь у конкурсі «Кращі практики 
місцевого самоврядування» у 2019 році для органів місцевого самоврядування всіх 
рівнів. 

Учасники: ОМС 

https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe
https://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinskyj-konkurs-ohlyad-partytsypatyvnyh-proektiv-dlya-ditej-i-molodi-m18-razom-my-mozhemo-bilshe
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-netherlands/matra-programme?fbclid=IwAR2HrFf73JyK7Gn1CUI7MUd49rXh3-hbx97UZpVDs_-jdY_79DSw053MaoA
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-kraschi-praktyky-mistsevoho-samovryaduvannya-2019-roku


 
Дедлайн: 

 

04 жовтня 2019 року 

Сума гранту: 

 

_______________ 

Сайт: 

 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-kraschi-praktyky-mistsevoho-samovryaduvannya-2019-roku 
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Конкурс ідей для партнерства у краудфандінговій ініціативі «Культура. 

Спільнота» 

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 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-kraschi-praktyky-mistsevoho-samovryaduvannya-2019-roku
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.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


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» 

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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Гранти для малих та середніх підприємств 

Мета: 

 

Програма КЕУ націлена на співпрацю з грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в 

галузях, що розвиваються, які мають потенціал для швидкого зростання, досягнення успіху на 

експортних ринках, створення інвестицій та збільшення зайнятості. 

Учасники: 

 

Заявниками повинні бути зареєстрованими в Україні прибутковими та неприбутковими НУО, 

бізнесовими/торговими асоціаціями, аналітичними центрами та/або приватними підприємствами, 

офіційно зареєстрованими, заснованими, створеними, визнаними відповідними українськими 

органами влади, що мають добру репутацію і відповідають усім чинним нормам цивільного та 

податкового законодавства. 

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/
https://www.globalfundforwomen.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530


Дедлайн: 

 

29 лютого 2020 року 

Сума гранту: 

 

Залежить від напрямків діяльності 

Сайт: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdL

uRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530 
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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 

Сума гранту: 

 

Від 10 000 до 150 000 євро 

Сайт: 

 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
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  

 

 

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

