
 

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

тел.: (067) 500-23-01 

 

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

доступних для Вінницької області 

станом на 04.02.2020 р. 
1 

 

Фундація прав людини шукає регіональних партнерів для проекту 

«Голос жінки має силу 2020» 
 

Мета: 

 

 установлення в суспільстві гендерної рівності як важливої умови сталого 

розвитку країни 

 підтримка місцевих органів влади та неурядових організацій, що працюють на 

місцях, для забезпечення політичної, соціальної та економічної участі жінок у всіх 

суспільних процесах 

 розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому рівні 

 забезпечення виконання в Україні умов Резолюції 1325 РБ ООН та досягнення 

цілей сталого розвитку до 2030 року 

 послаблення напруження та пом’якшення конфліктів у суспільстві 

 створення простору для повноправної участі жінок з усієї України (у тому числі з 

непідконтрольних територій) у вирішенні питань, пов’язаних з побудовою миру та 

встановленням безпеки на національному рівні 

Учасники: 

 

Непрмбуткові ГО та благодійні організації 

Дедлайн: 

 

17 лютого 2020 

Сума гранту: 

 

Фінансування для покриття витрат на місцеві ініціативи у регіоні становить  

до 200 000 грн. 

 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/58051/ 
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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. 

mailto:resource.voaoms@gmail.com
https://gurt.org.ua/news/grants/58051/
https://gurt.org.ua/news/grants/58051/
https://gurt.org.ua/news/grants/58051/
https://www.globalfundforwomen.org/


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. 

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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Гранти для організацій на реалізацію мистецьких проєктів за 

участі молоді 
 

Мета: 

 

Гранти надаються House of Europe в рамках програми творчої підготовки та розбудови 

потенціалу молоді, яка підтримує проєкти, що залучають молодих людей віком від 16 до 25 років 

та мають на меті розвиток локальних мистецьких ініціатив. 

Учасники: 

 

Ця можливість найкраще підходить для організацій: 

- Які бажають розвивати локальну художню спільноту та створюють проєкти, де головними 

учасниками є молоді люди віком від 16 до 25 років 

- Які зацікавлені в колаборації з ментором з ЄС 

- Що зазвичай мають обмежений доступ до фінансування 

 

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/57636/
https://gurt.org.ua/news/grants/57636/


Дедлайн: 

 

28 лютого 2020 року 

Сума гранту: 

 

Фінансування на реалізацію проєкту – від EUR 6,000 до EUR 10,000 в залежності від 

масштабів проєкту 

Сайт: 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/57636/ 
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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 

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). 

https://gurt.org.ua/news/grants/57636/
https://gurt.org.ua/news/grants/55729/
https://gurt.org.ua/news/grants/55729/
https://gurt.org.ua/news/grants/55729/
https://gurt.org.ua/news/grants/54988/
https://gurt.org.ua/news/grants/54988/


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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Конкурс «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad 
 

Мета: 

 

Greencubator оголошує про прийом заявок від українських команд на найбільший в світі 

конкурс «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad (CLP)! Конкурс охоплює 55 країн світу, 

його переможці отримають призи в 10 000, 5 000 та 2 500 євро, а фіналісти — доступ до 

акселератора EIT Climate-KIC, з фокусом на комерціалізації cleantech-стартапів. 

Учасники: 

 

В конкурсі можуть брати участь команди та компанії, які: 

 почали власний бізнес менше року тому; 

 залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій; 

 ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чирішень; 

 раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах  EIT Climate-KIC з цією 

самою бізнес-ідеєю. 

Дедлайн: 

 

10 травня 2020 року 

Сума гранту: 

 

призи в 10 000, 5 000 та 2 500 євро 

Сайт: 

 

https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/ 
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Гранти на підтримку МСП, якими володіють та керують жінки 
 

Мета: 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією 

«Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові заявки від українських малих та середніх 

підприємств (МСП), якими керують і володіють жінки, що бажають розширити свій діючий 

бізнес. 

Учасники: 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується 

компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові заявки від українських малих 

та середніх підприємств (МСП), якими керують і володіють жінки, що бажають 

розширити свій діючий бізнес. 
Дедлайн: 

 

31 липня 2020 року 

Сума гранту: 

 

__________ 

Сайт: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo 

https://gurt.org.ua/news/grants/54988/
https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/
https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/
https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo
https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo
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Гранти на участь у навчальних заходах 
 

Мета: 

 

 

Чорноморський форум неурядових організацій надає експертів та представників 

громадських організацій для участі у навчальних візитах, тренінгах та інших охочих. 

Учасники: 

 

Неприбуткові ГО з  країн Чорноморського регіону 

Дедлайн: 

 
 

15 грудня 2020 року 

Сума гранту: 

 

Фонд присуджується індивідуально і може покривати такі витрати: міжнародні поїздки, 

проживання, харчування та місцеві поїздки 

Сайт: 

 

https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-

region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w 

10 

 

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії 
 

Мета: 

 

 

Грантова комісія Посольства США обирає проекти, що демонструють здатність організацій 

досягти поставленої мети і впливу у галузях, зазначених нижче. Програма не встановлює 

кінцевого терміну подачі заявок. Проектні пропозиції приймаються протягом усього року на 

постійній основі.   

Учасники: 

 

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус недержавних та 

неприбуткових. До таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди й 

аналітичні центри. 

Дедлайн: 

 
 

 Гранти видаються при наявності коштів. 

Сума гранту: 

 

Українські громадські організації можуть подавати пропозиції на фінансування проектів у межах 

50 000 доларів США. Середній розмір більшості грантів становить приблизно 25 000 доларів 

США. 

Сайт: 

 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-

uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8 
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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://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w
https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w
https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
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/ 

13 

 

 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

