
 

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 14.11.2019 р. 
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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 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
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


• 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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Інфраструктурні гранти від House of Europe 
 

Мета: 

 

House of Europe пропонує гранти на розвиток культурної інфраструктури в регіонах.  Грантова 

програма фінансує розвиток інфраструктури культурних організацій, підтримає найцікавіші 

довгострокові проекти від найактивніших та найкреативніших регіональних культурних закладів 

(як державних, так і неурядових). 

Учасники: 

 

Ця можливість найкраще підходить для: 

- державних, громадських та комунальних закладів культури 

- недержавних культурних організацій 

- усіх організацій, які працюють у секторі культури та/ або молоді (включаючи, але не 

обмежуючись ними: будинки культури, бібліотеки, музеї, художні та музичні школи 

тощо) 

- закладів культури в сільській місцевості, малих містах,  ОТГ 

Дедлайн: 

 

28 листопада 2019 року 

Сума гранту: 

 

Переможці отримають фінансування на розвиток культурної інфраструктури (будівництво, 

реконструкцію, придбання обладнання): до 3000 або до 6000 євро 

 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/56578/ 
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Конкурс проектів збереження природи та очищення її від пластику 

 

Мета: 

 

Європейська асоціація охорони навколишнього середовища (EOCA) запрошує подавати 

пропозиції проектів очищення природних об'єктів (узбереж, річок, озер, лісів, схилів тощо) від 

пластику та їх збереження. 

Учасники: 

 

Неприбуткові організації 

Дедлайн: 

 

30 листопада 2019 року 

Сума гранту: 

 

30 000 євро 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/56659/ 
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Навчання та 200 000 гривень для енергетичного розвитку громад 
 

Мета: ГО «Екоклуб» за підтримки Посольства Норвегії в Україні шукає активні громади для участі у 

проекті «Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)». 

Допожемо вашій громаді стати лідером в енергоефективності та “зеленій” енергетиці! 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1
https://gurt.org.ua/news/grants/56578/
https://gurt.org.ua/news/grants/56578/
https://gurt.org.ua/news/grants/56659/
https://gurt.org.ua/news/grants/56659/
https://ecoclubrivne.org/cases/


 
Учасники: 

 

 ОТГ та муніципалітети; 

 неприбуткові громадські організації (зі статусом юридичної особи на території громади. 

від якої подається заявка); 

 комерційні організації та фізичні особи-підприємці (ФОП), що ведуть комерційну 

діяльність на території громади. 

*Для подачі заявки Заявник має сформувати команду (мінімум 3-оє осіб), до якої мають увійти: 

місцева влада, представники(-ці) бізнесу (юридична особа) та громадськості (не обов’язково 

юридична особа) 

Дедлайн: 

 

1 грудня 2019 року 

Сума гранту: 

 

У рамках проекту ПЕРЕДБАЧЕНО: 

 допомога ОТГ та муніципалітетам підвищити знання зеленої енергетики;  

 налагодження співпраці між місцевою владою, бізнесом та активістами для сталого 

енергетичного розвитку громади; 

 фінансова підтримаємка проектів, які призведуть до зменшення споживання енергії та 

викидів парникових газів. 

Сайт: 

 

https://ecoclubrivne.org/cases/ 
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3-й конкурсний набір в рамках Програми Польща-Білорусь-Україна 

2014-2020 

Мета: 

 

Це буде додатковий набір малих проектів в рамках тематичної мети «СПАДЩИНА». 

Конкурсний набір буде присвячений в основному не інвестиційним заходам, що підтримують 

транскордонне співробітництво, наприклад, пов'язані з культурою, мистецтвом, спортом, 

освітою, просуванням історії та природною спадщиною. 

Учасники: 

 

Лише наступні типи організацій можуть одержати грант в рамках Програми: 

а) орган державної влади, орган регіональної влади, орган місцевої влади або асоціації таких 

установ; 

б) органи публічного чи приватного права, засновані з метою досягнення потреб загального 

інтересу, не мають промислового чи комерційного характеру та мають статус юридичної 

особи та фінансуються переважно державними, регіональними або місцевими органами 

влади або іншими суб’єктами публічного права або підпорядковані таким органам або мають 

адміністративний, управлінський або контролюючий орган, до складу якого входить більш 

ніж половина членів, призначених державними, регіональними або місцевими органами 

влади або іншими органами, що є суб’єктами публічного права, або 

в) недержавна організація - юридична особа. 

Дедлайн: 

 

15 січня 2020 року 

Сума гранту: 

 

Розмір гранту для малого проекту становить від 20 000 євро до 60 000 євро. Максимальний рівень 

співфінансування - 90% прийнятних коштів проекту 

Сайт: 

 

http://pbu2020.eu/ua/news/1279?fbclid=IwAR0V4EHuJz_Ils_SlnuGBPRLerQPbsw9Ubt1qZ2mqV2yl-

H-oGXuk7rlQMs 
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Гранти від Українського культурного фонду 

Мета: 

 

Український культурний фонд оголосив грантову програму за такими напрямками 

«Аналітика культури» 

«Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» 

«Інноваційний культурний продукт» 

https://ecoclubrivne.org/cases/
http://pbu2020.eu/ua/news/1279?fbclid=IwAR0V4EHuJz_Ils_SlnuGBPRLerQPbsw9Ubt1qZ2mqV2yl-H-oGXuk7rlQMs
http://pbu2020.eu/ua/news/1279?fbclid=IwAR0V4EHuJz_Ils_SlnuGBPRLerQPbsw9Ubt1qZ2mqV2yl-H-oGXuk7rlQMs
http://pbu2020.eu/ua/news/1279?fbclid=IwAR0V4EHuJz_Ils_SlnuGBPRLerQPbsw9Ubt1qZ2mqV2yl-H-oGXuk7rlQMs
http://pbu2020.eu/ua/news/1279?fbclid=IwAR0V4EHuJz_Ils_SlnuGBPRLerQPbsw9Ubt1qZ2mqV2yl-H-oGXuk7rlQMs
https://ucf.in.ua/
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb3476ee4dca0d154e9bf2
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb7c68fecf907301282c62
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb821831040311316142c2


«Інклюзивне мистецтво» 

«Аудіовізуальне мистецтво» 

«Знакові події» 

«Мережі й аудиторії» 

«Культурні столиці України» 

«Культура. Туризм. Регіони» 

«Культура заради змін» 
Учасники: 

 

В залежності від типу проекту подаватися можуть ОМС, ГО та ФОПи 

Дедлайн: 

 

Проекти за різними напрямками подаються до 15 січня 2020 року 

Сума гранту: 

 

Сума грантів залежить від напрямку, типу та лоту проекту 

Сайт: 

 

https://ucf.in.ua/ 
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Програма малих грантів громадської дипломатії США - молодіжні та 

культурні проекти 

Мета: 

 

Посольство США в Києві оголосило Програму малих грантів громадської дипломатії для 

підготовки проектів у галузі культури на 2019–2020 рр.  

Учасники: 

 

Недержавні організації, зареєстровані в Україні 

Дедлайн: 

 

12 січня / 12 квітня / 5 липня 2020 року. 

Сума гранту: 

 

За умови наявності коштів організації можуть подати заявки на гранти у розмірі від 10 000 до 50 

000 доларів. 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/ 
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Програма малих грантів урядової дипломатії уряду США - академічні 

та освітні програми 

Мета: 

 

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів Громадської дипломатії на 2019-

2020 роки для підтримки проектів в академічній та освіті. За умови наявності коштів, Посольство 

буде призначати невеликі гранти, як описано нижче, для недержавних організацій, що базуються 

в Україні та США. Проект повинен бути пристосований до української аудиторії, а всі проектні 

заходи, що підтримуються грантом Посольства США, повинні проходити в Україні та містити 

важливий компонент США. 

Учасники: 

 

Зареєстровані в Україні недержавні організації 

Дедлайн: 20 січня/20 квітня/22 червня 2020 року 

https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb4ab42370061ff66f1272
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb8a2631040311316142c4
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb55f2bfc13b3f7a50bfa2
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb6491bfc13b3f7a50bfa3
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb6944bfc13b3f7a50bfa4
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb716fc07fb41f2b2ecc43
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb716fc07fb41f2b2ecc43
https://ucf.in.ua/m_programs/5dbb75dc06c9e045c06490d2
https://ucf.in.ua/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/


 

Сума гранту: 

 

Сума фінансування: 200 000 доларів США Загальне фінансування 

 

Присуджується грантами з максимальною вартістю до 50 000 доларів США 

 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/ 
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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 2020 року 

https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/
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/


Сума гранту: 

 

від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому еквіваленті 

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

