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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 

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 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
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


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 

3 

 

Грантовий конкурс в рамках Програми ЄС COSME «Місії 

соціальної економіки» 

Мета: 

 

Загальна мета цього конкурсу полягає у підтримці мережі регіональних та місцевих органів влади 

ЄС та країн-учасниць програми COSME з подібними пріоритетами та експертами в цій галузі. 

Завдяки міжрегіональному співробітництву для поступового створення постійної спільноти по 

обміну досвідом у сфері соціальної економіки, будуть розвиватись кращі практики 

соціальної економіки. 

Учасники: 

 

1. Заявки приймаються від консорціумів, що повинні складатися мінімум з трьох різних 

юридичних осіб, які знаходяться у принаймні трьох країнах ЄС або країнах-учасницях 

програми COSME (в тому числі з України); 

2. Заявники (учасники консорціуму) мають бути юридичними особами, та можуть належати до 

наступних секторів: 

- державні органи влади (на регіональному або місцевому рівні); 

- підприємства соціальної економіки; 

- інші державні та приватні організації, які спеціалізуються на соціальній економіці. 

Дедлайн: 

 

26 вересня 2019 р. 

Сума гранту: 

 

Загальний бюджет грантового конкурсу: 

400.000 євро  на 8 проектів  (до 2 пропозицій по кожному пріоритету / темі) від потенційних 

заявників (консорціумів). 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 

50 000 Євро. 

Покриття бюджету грантового конкурсу: 

90 % - Єврокомісія, 10 % - члени консорціуму. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/54695/ 
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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 

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://gurt.org.ua/news/grants/54695/
https://gurt.org.ua/news/grants/54695/
https://gurt.org.ua/news/grants/54695/
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


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 

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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Грантовий конкурс COSME: Сталий розвиток туризму 

Мета: 

 

Загальна мета грантового конкурсу - сприяти сталому розвитку туризму і розширенню 

можливостей МСП в сфері туризму за допомогою транснаціонального співробітництва і передачі 

знань. 

Конкретна мета  конкурсу - розробка та впровадження транснаціональних і міжсекторальних 

схем підтримки для створення потенціалу для стійкого зростання МСП в секторі туризму. 

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
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/


Учасники: 

 

Потенційні учасники повинні бути повністю або частково до державного або приватного сектора. 

Організації приватного сектору повинні бути створені  належним чином та зареєстровані 

відповідно до національного законодавства. 

Заявники повинні бути юридичними особами, що утворюють консорціум, а саме: 

- некомерційні організації (приватні чи державні); 

- неурядові організації; 

- органи державної влади та їхні мережі чи асоціації на європейських, міжнародних, 

національних, регіональних рівнях та на місцевому рівні, або організації, що діють від імені 

органу державної влади, відповідального за діяльність Асоціації сфери туризму, економічних 

справ, промисловості, підтримки бізнесу або суміжних галузей; 

- міжнародні організації; 

- приватні та прибуткові організації, включаючи мікро-, малі та середні підприємства (МСП), що 

здійснюють діяльність у сфері туризму та підтримки бізнесу; 

- торгово-промислові палати; 

- навчальні та освітні заклади, включаючи університети та науково-дослідні центри, що 

займаються туризмом та підтримкою бізнесу. 

Дедлайн: 

 

24 жовтня 2019 р. 

Сума гранту: 

 

Загальний бюджет грантового конкурсу: 

5 000 000 євро на 5-7 проектів від потенційних заявників (консорціумів). 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 

1 000 000 євро на 1 консорціум. 

Покриття бюджету грантового конкурсу: 

75 % - Єврокомісія, 25 % - члени консорціуму. 

Сайт: 
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Грантовий конкурс COSME: Програма інтернаціоналізації 

кластерів МСП 

Мета: 

 

Основною метою грантового конкурсу є сприяння інтернаціоналізації кластерів, у рамках якого 

зацікавлені консорціуми отримають можливість розроблення спільної міжнародної стратегії та 

сприяння процесу інтернаціоналізації МСП за межі Європи, у тому числі у нових тематичних 

напрямках, що розвиваються. 

Учасники: 

 

Хто може брати участь: 

Потенційні учасники повинні бути юридичними особами, що утворюють Консорціум: 

- всі зареєстровані або такі, що подали реєстрацію на Європейській платформі співпраці кластерів 

(ECCP - http://bit.ly/clustercollaboration-eu) до кінцевого строку подачі грантової заявки та 

заповнили відповідний додаток 1 або 2 до “Опису дії”. 

- Заявник повинен бути юридичною особою. Сюди можуть входити як прибуткові юридичні 

особи, так і некомерційні організації, а також повністю або частково державні або приватні 

організацій. Що стосується приватних організацій, вони повинні бути належним чином створені 

та зареєстровані відповідно до національного законодавства. 

Дедлайн: 

 

30 жовтня 2019 р. 

Сума гранту: 

 

Загальний бюджет грантового конкурсу: 

8.300.000 євро - розподілені наступним чином: 

- для Частини 1 та Частини 2.а: 7 400 000 Євро 

- для Частини 2.b: 900 000 Євро 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 

Максимальна сума гранту на 1 проект для Частини 1- 200 000 євро. 

Максимальна сума гранту на 1 проект для Частини 2.а та Частини 2.b - 450 000 євро. 

EASME розраховує профінансувати 24 пропозиції: 

- 10 пропозицій у Частині 1; 

- 12 пропозицій у Частини 2.а; 

- 2 пропозиції у Частини 2.b. 

https://gurt.org.ua/news/grants/55149/
https://gurt.org.ua/news/grants/55149/
http://bit.ly/clustercollaboration-eu


Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/55149/ 
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MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді 2020 

Мета: 

 

Метою програми є інтенсифікувати відносини Німеччини з Україною, надати підтримку молодим 

людям з активною позицією за демократичні цінності та підтримати порозуміння між народами. 

„MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" фінансується у 2020 р. з коштів Федерального 

міністерства закордонних справ Німеччини, Фонду ім. Роберта Боша та Фонду EVZ. 

Учасники: 

 

Заявники можуть бути фізичними чи юридичними особами. Одержувачами грантів повинні бути 

лише юридичні особи, такі як навчальні заклади, університети, асоціації та організації з 

Німеччини та України. 

Дедлайн: 

 

03 листопада 2019 р. 

Сума гранту: 

 

_________ 

Сайт: 

 

https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/meet-up.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 

https://gurt.org.ua/news/grants/55149/
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/meet-up.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/meet-up.html
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530


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. 

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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USAID Проект енергетичної безпеки оголошує початок 

грантової програми 

 

Мета: 

 

USAID Проект енергетичної безпеки (ESP) працює з Урядом України, приватним сектором та 

громадянським суспільством для підвищення енергетичної безпеки України, трансформації 

енергетичного сектору країни у сучасний, орієнтований на ринок та інтегрований з ЄС 

фактор зростання. 

Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні енергетичні послуги були доступними, 

надійними та безпечними для всіх українців. 

Учасники: 

 

- неурядові організації (НУО), зареєстровані та правочинні згідно з законодавством 

України (гранти у грошовій та негрошовій формі); 

- державні установи (гранти виключно у негрошовій формі). 

Дедлайн: 

 

30 квітня 2020 р. 

Сума гранту: 

 

від 10 000 до 300 000 доларів США у гривневому еквіваленті. 

ESP залишає за собою право фінансувати запропоновані проекти повністю або частково 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/54988/ 
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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 

https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
https://gurt.org.ua/news/grants/54988/
https://gurt.org.ua/news/grants/54988/
https://gurt.org.ua/news/grants/54988/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/40828/


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 

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. 

 

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


Сайт: 

 

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

 

 

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

