
 

Центр комунікації, зовнішніх зв’язків та залучення грантових ресурсів 
e-mail: resource.voaoms@gmail.com 
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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

доступних для Вінницької області 

станом на 24.10.2019 р. 
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Конкурс «Великий проект-2020» на отримання гранту зі збереження 

культурної спадщини 

Мета: 

 

Програма має на меті збереження визначних археологічних об’єктів, історичних будівель та 

пам’яток, важливих музейних колекцій, які є доступними для громадськості та охороняються 

законом в Україні. 

Учасники: 

 

У конкурсі можуть брати участь зареєстровані некомерційні установи, такі як неурядові 

громадські організації, музеї, керівні заклади культури чи подібні організації, включаючи 

американські, згідно Розділу 501(с)(3) податкового кодексу США. Установи повинні бути 

зареєстровані у SAM.gov та мати там активний статус, а також можуть довести, що мають 

відповідний досвід та здатність керувати великими проектами зі збереження культурної 

спадщини. 

Дедлайн: 

 

30 жовтня 2019 року 

Сума гранту: 

 

Фонд AFCP розглядатиме пропозиції вартістю від 200 тисяч до 800 тисяч доларів США. 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/u-s-ambassadors-fund-uk/ 
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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. 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
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/55149/
https://gurt.org.ua/news/grants/55149/
http://bit.ly/clustercollaboration-eu


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. 

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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Конкурс проектів на отримання гранту від IFES 
 

Мета: 

 

Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства та жіночих груп у проведенні 

заходів, спрямованих на підтримку жіночого лідерства та розбудову потенціалу, 

включаючи  ініціативу чоловіків-союзників, використовуючи методологію IFES MALE. 

Учасники: 

 

неурядові неприбуткові організації, що мають відповідний досвід та операційну спроможність 

Дедлайн: 

 

13 листопада 2018 року 

Сума гранту: 

 

Максимальний розмір гранту не може перевищувати 588,000 гривень. 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/56121/ 

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://gurt.org.ua/news/grants/56121/
https://gurt.org.ua/news/grants/56121/
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Програма міні-грантів для культурної спадщини 
 

Мета: 

 

Мета - посилення співпраці та взаємовідносин між місцевими органами влади (МОВ), 

державними та комунальними установами у сфері культурної спадщини та організаціями 

громадянського суспільства (ОГС), щоб сприяти відповідальним заходам та здійсненню політики 

щодо збереження, управління та популяризації місцевої культурної спадщини як спільного добра 

та колективного надбання для місцевого соціально-економічного розвитку. 

Учасники: 

 

Учасниками конкурсу можуть бути організації громадянського суспільства, що працюють у сфері 

культурної спадщини. Організації громадянського суспільства повинні мати відповідний код 

неприбутковості, бути зареєстрованими та здійснювати діяльність на території України.  

Дедлайн: 

 

18 листопада 2018 року 

Сума гранту: 

 

Розмір міні-гранту: 5 000 євро. 

Кількість переможців: 10 проектів 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/56205/ 
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Проекти міжнародної співпраці (програма «Креативна Європа») 

(підпрограма «Культура») 
 

Мета: 

 

Цей конкурс підтримує проведення транснаціональних проектів співпраці у секторі культурних 

та креативних індустрій протягом максимум чотирьох років. 

Учасники: 

 

Організації, які працюють у секторі культури та креативних індустрій, а саме: танець, театр, 

література, перформативне мистецтво, музика, візуальні мистецтва, спадщина, архітектура, 

дизайн, цирк, фестивалі, ремесло, мода та інші. 

Дедлайн: 

 

27 листопада 2019 року 

Сума гранту: 

 

У рамках конкурсу доступні дві категорії фінансування: 

1. МАЛОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ 

• Щонайдовше 48 місяців; 

• Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн «Креативної Європи»; 

• Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених на проект; 

• До 200 000 євро на проект. 

2. ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ 

• Щонайдовше 48 місяців; 

• Принаймні 6 партнерів з 6 країн «Креативної Європи»; 

• Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених на проект; 

• До 2 млн. євро на проект. 

Сайт: 

 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1 
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Конкурс в рамках Програми ЄС COSME «COS-CIRCFASH-2019-3-02: 

Акселерація та масштабування інноваційних рішень у індустрії моди на 

засадах сталості та циркулярності *» 

Мета: Підвищення конкурентоспроможності та покращення екологічних показників європейської 

індустрії моди шляхом нарощування потенціалу та підтримки малого бізнесу (МСП, дизайнерів 

https://gurt.org.ua/news/grants/56205/
https://gurt.org.ua/news/grants/56205/
https://creativeeurope.in.ua/programs/1
https://creativeeurope.in.ua/programs/1
https://creativeeurope.in.ua/programs/1
https://gurt.org.ua/news/grants/55933/
https://gurt.org.ua/news/grants/55933/
https://gurt.org.ua/news/grants/55933/


 

та стартапів) у секторі, щоб вони стали більш ресурсозберігаючими та змогли перетворити свою 

бізнес-модель на більш циркулярну. 

Учасники: 

 

Консорціум повинен складатись не менше як з чотирьох юридичних осіб, що представляють не менше як 

три різні країни-члени ЄС та / або країни-учасниці Програми COSME. Принаймні один член консорціуму 

повинен бути організацією, яка працює у більш ніж двох державах-членах ЄС. 

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

- некомерційні організації (приватні чи державні); 

- органи державної влади (національні, регіональні, місцеві); 

- університети чи навчальні заклади; 

- міжнародні організації; 

- неурядові організації; 

- Європейські «парасолькові» організації; 

- організації підтримки бізнесу; 

- постачальники ресурсозберігаючих рішень; 

- центри переробки; 

- науково-дослідні центри; 

- суб’єкти, що отримують прибуток; 

- постачальники фінансових рішень. 

Дедлайн: 

 

17 листопада 2018 року 

Сума гранту: 

 

Загальний бюджет грантового конкурсу: 

3,500,000 євро на 4 проекти від потенційних заявників (консорціумів). 

Максимальний бюджет грантового конкурсу на 1 проект: 

875,000.00 євро на 1 консорціум 

Покриття бюджету грантового конкурсу: 

75 % - Єврокомісія, 25 % - члени консорціуму 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/55933/ 

8 

 

 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. 

https://gurt.org.ua/news/grants/55933/
https://www.globalfundforwomen.org/


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. 

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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Конкурс грантів в рамках Проекту USAID «Трансформація 

фінансового сектору» 

Мета: 

 

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST) запрошує зацікавлені 

організації взяти участь у конкурсі на здобуття грантової підтримки в рамках Щорічного 

оголошення про реалізацію програми. 

Зокрема, учасники конкурсу мають зробити акцент на заходах, що формують інституційну 

спроможність надання послуг, що стосуються реформування фінансового сектору: законодавча 

та регуляторна база, захист споживачів, фінансова інклюзія, фінансове посередництво, транзакції, 

сприяння підвищенню рівня користування фінансовими продуктами та послугами. 

Учасники: 

 

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, подані у відповідь на це Оголошення від таких 

видів організацій: офіційно зареєстрованих місцевих громадських організацій, асоціацій та 

суб’єктів господарювання приватного сектору та інших прибуткових та 

неприбуткових організацій. 

Зокрема, як приклад можна навести такі організації: 

- громадські організації: неприбуткові та прибуткові; загальнонаціональні, 

регіональні, місцеві; 

- приватні підприємства та суб’єкти господарювання; 

- фінансові установи, у тому числі мікрофінансові (МФУ); 

- галузеві/секторальні, торговельні та інші асоціації приватного сектору; 

- наукові установи, навчальні заклади (напр., заклади вищої освіти); 

- професійні асоціації; 

- фонди. 

Дедлайн: 

 

31 березня 2019 року 

Сума гранту: від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому еквіваленті 

https://www.globalfundforwomen.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbIdInghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
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/55729/
https://gurt.org.ua/news/grants/55729/


 
Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/55729/ 
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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 

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) 

https://gurt.org.ua/news/grants/55729/
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/
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/


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. 

 

Сайт: 

 

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

 

 

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

