Перелік програм, конкурсів та грантів із залученням міжнародної технічної допомоги
Назва
програми,
фонду
Direct Aid
Program

Донор:
країна,
установа
Посольство
Австралії в
Україні

Конкурс на
фінансування
проєктів в
рамках
програми
«Культура
законності»

Центр
культурного
менеджмент
у за
фінансування
Посольства
Королівства
Нідерландів

Конкурс на
одержання
субгранту «Ми
консультуємо,
ви
експортуєте»

Програма
USAID з
аграрного і
сільського
розвитку
(АГРО),
компанія
Кімонікс
Інтернешнл

Пріоритети

Хто може
подаватися

Добре самоврядування,
захист прав людини, охорона
здоров’я, освіта, підтримка
жінок, дотримання гендерної
рівності, захист
навколишнього середовища,
водні ресурси, захист людей з
обмеженими можливостями,
економічне благополуччя,
забезпечення якості
продуктів харчування
Підтримуються ініціативи, що
сприяють формуванню
культури законності та
доброчесності як важливої
складової вільного від
корупції суспільства

Громадські
організації,
неурядові
організації, що
займаються
регіональним
розвитком

Консультаційно-інформаційні
послуги.
Послуги з маркетингу та
просування харчової
продукції; пошук покупців;
просування інформації про
компанію і продукцію в
мережі інтернет та соціальних
медіа.
Проведення онлайн та
оффлайн навчальних заходів
(залучення жінок та людей з
особливими потребами до
заходів через особливі
інструменти та інформування
про ці можливості).

Юридичні особи усіх
форм власності
(включно з ФОП)

Українські
недержавні
підприємства,
громадські
організації, бізнесасоціації, що мають
досвід у наданні
інформаційноконсультаційних
послуг, спрямованих
на сприяння
експорту харчової
продукції
українського
виробництва у
цільових ланцюгах
Проекту АГРО

Максимальна
сума
фінансування
60 000 доларів

Частка співфінансуван
ня
Не вказано

Термін
виконання
проєкту
До 2 років

Термін
подачі заявки

Мова

Посилання

Необмежено

Англійська

https://www.dfat.gov.au/peopletopeople/direct-aidprogram/direct-aid-program
https://ukraine.embassy.gov.au/
kyiv/dap.html

В рамках
програми буде
підтримано
щонайменше
20 проєктів з
максимальним
бюджетом до
15 000 гривень.
Загальний
бюджет
програми —
300 000
гривень.
1 проєкт
1 800 000 грн

Не потребує

Проєкти
повинні
відбуватись
не раніше
ніж за 3
тижні, і не
пізніше ніж
за 2 місяці
від дати
подання
заявок

Заявки
приймаються
на постійній
основі до 30
червня 2021
року, або до
вичерпання
грантового
фонду
програми.

Українська

http://www.kultura.org.ua/?p=5
566

20% від
загального
бюджету
проєкту

18 місяців

До 18:00 за
місцевим
часом 19
квітня 2021 р

Не
зазначено

https://www.prostir.ua/?grants=
konkurs-na-oderzhannyasubhrantu-my-konsultujemo-vyeksportujete

Проведення іншої активності,
спрямованої на збільшення
експорту ММСП в цільових
ланцюгах.

Фонд місцевої
співпраці
Фінляндії

Посольство
Фінляндії в
Києві

Конкурс на
одержання
субгрантів
«Програма з
розширення
можливостей
для жінок та
вразливих
категорій
населення у
секторі
кондитерськог
о та
крафтового
виробництва»

USAID з
аграрного і
сільського
розвитку
(AГРО)

Грантовий
конкурс для
проведення

Проєкт USAID
«Підтримка
реформи

Інноваційні рішення у сфері
переробки відходів;
Підняття рівня обізнаності
щодо змін клімату та
біорізномаїття;
Зменшення падіння рівня
освіти у зв’язку з пандемією
COVID-19
Боротьба проти корупції,
динамічне
навколишнє середовище,
гендерна рівність і соціальна
інклюзія (GESI), залучення
приватного сектору, рух до
самодостатності, а також
співпраця, навчання та
адаптація (CLA)

1) Покращення управління у
секторі охорони здоров’я.

(фрукти та овочі,
молоко і м’ясо, риба
і аквакультура,
кондитерські
вироби, домашня
птиця окрім курей)
Громадські
організації, в
окремих випадках –
науково-дослідні
установи, незалежні
медіа, культурні
організації
Підприємства,
неурядові організації
або галузеві
асоціації, які
офіційно
зареєстровані в
Україні, ними мають
володіти та/або
керувати жінки та
чоловіки, що є
представниками
вразливих груп
населення
(наприклад, молодь
до 24 років,
внутрішньо
переміщені особи
(ВПО), люди з
обмеженими
можливостями,
етнічні меншини,
ветерани (АТО, війни
в Афганістані,
ліквідатори ЧАЕС),
громадяни віком 60+
років та ін.) та ведуть
свою діяльність у
секторі виробництва
кондитерської та
крафтової продукції.
Неурядові
організації (НУО),
юридичні особи

4 проєкти
50 000 євро

Обов’язкове
, частка не
зазначена

1-2 роки

До 17:00 14
лютого 2021
р.

Англійська

https://finlandabroad.fi/web/ukr
/pidtrimka-miscevih-gromadskih-organizacij

2 проєкти
1 400 000 грн
(700 000
грн/проєкт)

10%

1 рік

Підтвердити
зацікавленіст
ь до 30
березня 2021
р.
Подати
заявку до
18:00 16
квітня 2021
р.

Не
зазначено

https://www.prostir.ua/?grants=
konkurs-na-oderzhannyasubhrantiv-prohrama-zrozshyrennya-mozhlyvostej-dlyazhinok-ta-vrazlyvyh-katehorijnaselennya-u-sektorikondyterskoho-ta-kraftovohovyrobnytstva

2 200 000 грн

10%

6 місяців

28 березня
2021 року

Англійська

https://www.prostir.ua/?grants=
hrantovyj-konkurs-dlyaprovedennya-doslidzhennya-

дослідження
щодо зміни
рівня
неформальних
платежів на
рівні первинної
медичної
допомоги після
впровадження
капітаційної
ставки

охорони
здоров’я»

2) Сприяння
трансформуванню моделі
фінансування охорони
здоров’я.
3) Зміцнення кадрового
потенціалу сектору охорони
здоров’я.
4) Підвищення прозорості,
підзвітності системи охорони
здоров’я та її чутливості до
змін.
5) Покращення системи
надання послуг на всіх рівнях

House of
Europe

Гранти на
проєкти для
творчої молоді

Європейськи
й Союз,
Велика
Британія

Програма ЄС
House of
Europe

Культура, освіта, медицина,
соціальне підприємництво,
медіа та робота з молоддю

Розвиток локальних
мистецьких ініціатив

регіонального та
національного
рівнів, що проводять
незалежну
діяльність та
зареєстровані в
Україні належним
чином (прибуткові та
неприбуткові),
професійні
організації, статути
яких містять
положення про
можливість
отримувати гранти,
науководослідницькі
установи, мають
право подавати
заявки на отримання
гранту.
Українська
громадська чи
державна
неприбуткова
організація у
партнерстві з
щонайменше однією
організацією з ЄС чи
Великої Британії
Громадська чи
державна
неприбуткова
організації з ЄС або
Великої Британії у
партнерстві з
щонайменше однією
українською
організацією
Організації, що:
- мають досвід у
сфері культури і
мистецтва -офіційно
зареєстровані в
Україні
- можуть отримувати
грантову допомогу

schodo-zminy-rivnyaneformalnyh-platezhiv-na-rivnipervynnoji-medychnojidopomohy-pislyavprovadzhennya-kapitatsijnojistavky

1000-4000 євро
на
індивідуальні,
до 25 тис. євро
– на
міжнародні
проєкти

Не
обов’язкове

від 6 до 8 тис.
євро

Не
зазначено

Залежить
від
програми

04.2019 –
03.2023

Англійська

https://eeas.europa.eu/delegatio
ns/ukraine/66078/houseeurope_en
https://houseofeurope.org.ua/gr
ant/individual-project-grants

Не
зазначено

1 березня
2021 р.

Українська,
англійська

https://gurt.org.ua/news/grants/
65777/bull/
https://houseofeurope.org.ua/op
portunity/149

Конкурс
Програми
«Демократичн
а практика»

Міжнародни
й фонд
«Відродженн
я»

Конкурс
соціальних
Проєків

«Байєр АГ»

Програма
Акселерації
Проєкту GCIP
Ukraine
«Україна –
житниця
майбутнього»

Проєкт GCIP
Ukraine

Запобігання та сприяння
вирішенню конфліктів на рівні
обраних територіальних
громад, які можуть виникати
/
виникають при реалізації
реформи місцевого
самоврядування, медичної
реформи та реформи освіти,
які обумовлюються різними
факторами (зокрема,
етнічними), через
забезпечення активної участі
місцевого населення у
впровадженні реформ із
використанням передбачених
законодавством України
форм місцевої
демократії
та
медіацію конфліктів
Проєкти, спрямовані на благо
людей і покращення якості
їхнього життя. Напрямки:
•освітні програми;
•програми зі сталого розвитку
середовища громад
Стартап-проекти мають бути
спрямованими на
запровадження «чистих»
технологій (будь-яких
процесів, продуктів або
послуг, які знижують
негативний вплив на
навколишнє середовище за
рахунок значного підвищення
енергоефективності
виробництва, сталого
використання ресурсів
(поводження з відходами
включно) або заходів щодо
захисту навколишнього
середовища) та мати
результатом скорочення
викидів парникових газів та
інших забруднюючих речовин
в навколишнє середовище

Громадські
організації,
громадські спілки,
органи
самоорганізації
населення,
благодійні
організації

від 320 тис. грн
до
370 тис. грн.

20%

10 місяців

9 березня
2021 року

Українська

https://gurt.org.ua/news/grants/
66811/

Громадські
організації

270 тис. грн.

10%

6 місяців

9 березня
2021 р.

Українська,
англійська

https://gurt.org.ua/news/grants/
66957/

Малі та середні
підприємства з
терміном реєстрації
не більше 3 років,
організації, творчі
колективи, наукові
товариства та спілки,
фізичні особивинахідники

до 50 тис. дол.

Не
зазначено

Не
зазначено

19 березня
2021 р.

Англійська,
українська

https://gurt.org.ua/news/grants/
66870/
https://gcipukraine.com/akselera
ciya/forma-zayavki/

COSME

Європейськи
й Союз

Horizon-2020

Європейськи
й Союз

Пріоритети:
Покращення доступу до
ринків; Покращення умов для
підвищення
конкурентоспроможності та
стабільності підприємств ЄС;
Сприяння розвитку
підприємництва та
підприємницької культури
Зміна клімату, захист
навколишнього середовища
(соціальні виклики), охорона
здоров'я, енергетика,
транспорт

В Україні Nefco
працює над
кількома
ініціативами,
пов'язаними з
енергоефектив
ністю,
відновлювано
ю енергією та
інвестиціями в
централізоване
опалення, що
фінансуються
Фінляндією,
Норвегією та
Швецією

Nefco міжнародна
фінансова
установа

Фонди, якими керує Nefco:
Фонд для енергозберігаючих
кредитів;
Фінсько-Український
трастовий фонд;
Північна ініціатива з
енергоефективності та
гуманітарної підтримки –
Україна;
Норвезько-Українська
ініціатива з
енергоефективності;
Шведсько-Український фонд
теплопостачання

Фінськоукраїнський
трастовий
фонд

Цільовий
фонд
фінансується
МЗС
Фінляндії, а
керує NEFCO.
Місцевим
координатор
ом є
Державне
агентство з
енергоефект

Енергоефективність,
відновлювана енергетика,
альтернативні джерела
енергії,
виробництво енергії з
відходів

Грантова програма
для малих і середніх
підприємств;
для кластерів;
для організацій, що
підтримують бізнес
(бізнес-асоціації,
органи державної
влади тощо)
Науково-дослідні
інститути, компанії,
некомерційні
організації, державні
установи, церковні
організації, інші
господарські
об'єднання
Фінансування
надається як у
вигляді грантів, так і
у вигляді кредитів

Грантове
фінансування
надається
українським
підприємствам з
наданням переваги
МСП (малим та
середнім
підприємствам), для
реалізації
державних та
приватних проектів

2 300 000 000
євро (для
українських
учасників
доступно 900
000 000 євро)

Залежить
від конкурсу

Залежить
від конкурсу

2021-2027 рр.

Англійська

https://ec.europa.eu/easme/en/
cosme-0

Залежить від
конкурсу

Не потребує

Залежить
від конкурсу

2021-2027 рр.

Англійська

https://ec.europa.eu/programme
s/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/fundin
gtenders/opportunities/portal/scr
een/home

Залежить від
умов в рамках
фінансування з
обраного
Фонду

Залежить
від умов в
рамках
фінансуванн
я з обраного
Фонду

Залежить
від умов в
рамках
фінансуванн
я з обраного
Фонду

Постійно

Англійська

https://www.nefco.int/fundmobilisation/funds-managed-bynefco/

Загальна
вартість –
6 млн євро.
Вартість
проекту –
150 тис. євро

Як правило,
потрібний
власний
внесок.
Податки,
комісії та
збори не
покривають
ся за
рахунок
грантових
коштів

Не
зазначено

2021 р.

Українська

https://saee.gov.ua/uk/content/f
inland-ukraine-trust-fund

http://www.nefco.org/workus/our-services/grants/finlandukraine-trust-fund

Грантові та
кредитні
програми:
«Енергозбереж
ення»,
«Енергетична
ефективність
вуличного
освітлення»

Конкурс для
об'єднаних
територіальних
громад (ОТГ)

ивності та
енергозбере
ження
України
(Держенерго
ефективності
)
Nefco міжнародна
фінансова
установа (IFІ),
яка фінансує
початкове
збільшення
масштабів
нордичних
зелених
рішень на
міжнародних
ринках
Представниц
тво
МОМ в
Україні

Гранти для
НУО

Європейська
молодіжна
фундація
Ради Європи

Програма
малих грантів
публічної
дипломатії на
2021 рік для
підтримки
проектів у
галузі освіти

Посольство
США в Києві

«Енергозбереження»: об’єкти
соціальної сфери – школи,
дитячі садки, лікарні,
спортивні спорудження
(модернізація теплових
пунктів, заміна вікон,
дверей тощо), зелена
енергетика

Муніципалітети,
фінансово
спроможні
громади

від 100 до 500
тис.
євро

Не
зазначено

Не
зазначено

Постійно
діюча

Англійська

http://www.nefco.org/

Просування соціальноекономічного розвитку на
місцевому рівні шляхом
інклюзивного місцевого
врядування та соціальної
згуртованості населення
Зміцнення миру і
співробітництва;
Сприяння тіснішій співпраці та
взаєморозумінню між
молоддю;
Заохочення обміну
інформацією;
Стимул взаємодопомоги
Проекти, які спрямовані на:
1. Можливості професійного
розвитку викладачів та
керівного складу
загальноосвітніх шкіл,
коледжів, університетів та
державних установ, які
розробляють та
впроваджують політику в
галузі освіти.
2. Розвиток активної співпраці

ОТГ

до 20 тис. дол.
США

Не
зазначено

Не
зазначено

22 березня
2021 р.

Українська

https://www.iom.org.ua/ua/mo
m-zaproshuye-otg-na-konkursproektiv-iz-polipshennyasocialno-ekonomichnyh-umov

Міжнародні,
національні,
регіональні або
місцеві НУО чи
мережі та інші
неурядові структури,
зорієнтовані на
роботу з молоддю
Громадські
(недержавні)
організації

Не зазначено

Не
зазначено

Залежить
від
програми

Дедлайни
залежать від
видів грантів

Англійська

http://www.coe.int/en/web/eur
opean-youth-foundation/whowe-are

40 тис. доларів
США

Не потрібне,
але бажане

Не
зазначено

15 липня 2021
р.

Англійська

https://www.prostir.ua/?grants=
prohrama-malyh-hrantivpublichnoji-dyplomatiji-na-2021rik-dlya-pidtrymky-proektiv-uhaluzi-osvity-vid-posolstva-sshav-kyjevi

https://www.nefco.int/financingoptions/financing-for-municipalsector/
https://www.nefco.int/fundmobilisation/funds-managed-bynefco/finland-ukraine-trust-fund/

Посольський
Фонд США зі
збереження
культурної
спадщини
AFCP

США

Фонд сприяння
демократії

Посольство
США

між навчальними закладами
та громадськими
організаціями,
місцевими адміністраціями та
бізнесом для підтримки
регіонального розвитку.
3. Розширення доступу до
якісної освіти у державних
навчальних закладах для
учнів та студентів з
особливими потребами.
4. Освіта учнів середніх шкіл
та студентів вищих
навчальних закладів у сферах
лідерства, підприємництва,
інновацій та громадянської
освіти
Програма Фонду AFCP має на
меті збереження історичних
будівель та
пам’яток, археологічних
об’єктів, музейних
колекцій, форм
вираження традиційної
культури, а саме мов
корінних народів та ремесел

Фонд сприяння демократії
Посольства США в Україні

Зареєстровані
некомерційні
установи, такі як
неурядові
громадські
організації, музеї,
керівні заклади
культури чи подібні
інституції, а також
американські
заклади освіти та
організації, на які
поширюється Розділ
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 проєктами
зі збереження
культурної
спадщини
Громадські
організації

Грант від 10 до
500 тис. дол
США

Не
визначено

До 5 років

Прийняття
пропозицій
на конкурс
AFCP-2021
закінчено.
Незабаром
буде
оголошено
про
прийняття
попередніх
пропозицій
на конкурс
AFCP-2022.

Англійська
мова

https://ua.usembassy.gov/uk/ed
ucation-culture-uk/u-sambassadors-fund-uk/

до 50 тис.
доларів США

Не
зазначено

1 рік

не
передбачає

Грантові
заявки

https://ua.usembassy.gov/uk/ed
ucation-culture-uk/democracy-

(Посольство
США)

Грантова
програма
короткостроко
вих ініціатив
громадських
організацій

В рамках
Програми
сприяння
громадській
активності
«Долучайся!»
(USAID)

приймає заявки на реалізацію
проектів, які стосуються
вказаної нижче тематики і
мають на меті такі завдання,
але не обмежуються ними:
Розвиток громадянського
суспільства та підвищення
громадської активності;
Створення сприятливого
середовища для
громадянського суспільства, у
тому числі захист
громадських активістів;
Верховенство права;
Прозорість діяльності уряду
та органів місцевого
самоврядування і подолання
корупції;
Захист і повага до прав
людини, у тому числі
людей з
інвалідністю, а також інших
вразливих категорій
населення;
Встановлення гендерної
рівності, заохочення жінок до
участі у політичному житті,
боротьба з усіма формами
дискримінації проти жінок;
Створення легітимної
виборчої системи для
проведення вільних і чесних
виборів.
Ключові демократичні
реформи та імплементація
таких наскрізних тем, як:
- сприяння євроінтеграції;
- боротьба з корупцією;
- децентралізація;
- прозоре та підзвітне
врядування (включаючи
періоди виборчих кампаній);
- інклюзивний розвиток осіб з
інвалідністю, внутрішньо
переміщених осіб (ВПО),
молоді та інших вразливих
груп.

(асоціації),
благодійні фонди й
аналітичні центри

Зареєстровані
організації
громадянського
суспільства з усіх
регіонів України.
В рамках цього
конкурсу Пакт не
може надавати
гранти
підприємствам,
політичним партіям,
державним
інституціям,

до 20 тис. дол.
США

Не
зазначено

1-9 місяців

кінцевого
терміну
подачі
заявок.
Проекти і
пропозиції
приймаються
протягом
усього року
на постійній
основі.
Гранти
видаються
при наявності
коштів

необхідно
подавати
двома
мовами:
англійсько
ю та
українсько
ю.

grantsuk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdC
vpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8

Постійно
діючий

Українська,
англійська

https://platformamsb.org/grantova-programakorotkostrokovyh-initsiatyvgromadskyh-organizatsij/

Правозахисний
центр «Поступ»
в рамках
проекту
«Побудова
системи
захисту жертв
порушення
прав людини в
Криму та на
Сході України»

Представниц
тво
Європейськог
о Союзу

Міжнародний
Вишеградський
Фонд (малі,
стандартні і
стратегічні
гранти)

Європейськи
й Союз

Заходи та види діяльності
можуть включати наступні
сфери (не обмежуючись
ними): реагування на
непередбачувані виклики під
час розробки політик;
міжрегіональні обміни;
ініціативи громад та
мобілізація громадян для
участі у заходах;
заходи спрямовані на
боротьбу з корупцією;
молодіжні ініціативи та
студентське самоврядування
Програма грантів допомоги
для активістів та
правозахисників

Культурне співробітництво,
науковий обмін та
дослідження, освіта,
молодіжні обміни,
транскордонне
співробітництво, просування
туризму (мають бути залучені
партнери щонайменше, трьох
країн Вишеградської групи:
Чехія, Угорщина, Польща та
Словаччина)

релігійним
організаціям або
фізичним особам

Члени громадських
організацій та
ініціатив,
активістських груп;
- журналісти;
- лідери і члени
органів
самоорганізації
населення;
- жертви тортур,
жорстокого
поводження та
члени їх сімей;
- люди, що
продовжують роботу
в зоні конфлікту, а
також люди, що
виїхали із зони
конфлікту і
допомагають у його
вирішенні (перелік
не вичерпний)
Неурядові
організації,
організації
громадянського
суспільства,
муніципалітети та
місцеві органи
влади, школи та
університети,
приватні компанії,
окремі громадяни,

2 тис євро

Не потрібно

Не
зазначено

постійно
діючий
конкурс

Українська

https://gurt.org.ua/news/grants/
23502/

від 6,0 до 40,0
тис. євро

Не потрібне,
але
заохочуєтьс
я

18 місяців

1 березня
1 червня
1 вересня
1 грудня
15 березня
15 вересня

Англійська

http://visegradfund.org/grants/s
mall-grants/

Фонд розвитку
українських
ЗМІ

Посольство
США в
Україні

Програма
Кусаноне

МЗС Японії

Проект
«Підтримка
реформи
охорони
здоров’я»

Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)
Виконавець:
«Делойт
Консалтинг
ЛЛП»
Європейськи
й Союз

Pl-BY-UA 20212027

Підвищення якості
журналістської освіти;
покращення професійних
стандартів серед журналістів
створення сприятливого
середовища для розвитку
українських медіа; сприяння
співпраці між ЗМІ,
неурядовими організаціями
та державними інституціями
- Медична допомога
- Освіта
- Спорт
- Допомога
- Надання допомоги
соціально незахищеним
верствам населення
- Суспільний добробут
- Навколишнє середовище
Охорона здоров'я.
Проект «Підтримка медичної
реформи» допомагає
побудові прозорої, підзвітної
та ефективної системи
охорони здоров'я, яка
відповідатиме потребам
українців у сфері медицини.
SO1. Підвищення
конкурентоспроможності
прикордонної зони
SO2. Покращення якості життя
- Культурна спадщина
Також загальні цілі політики
згуртованості 2021-2027:
- Зеленіша і низьковуглецева
Європа;
- Соціальніша Європа;

за умови, що
проекти пов'язані з
регіоном V4 і
подальшим
розвитком
співробітництва між
партнерами по
проекту
Журналісти,
представники медіа

до 50 000
доларів США

Не
зазначено

1-12 місяців

Проходить на
постійній
основі і не
має кінцевого
терміну

Українська

https://ua.usembassy.gov/uk/ed
ucation-culture-uk/mediadevelopment-fund-uk/

Неурядові
організації, лікарні,
науково- дослідні
інститути, будь-які
неприбуткові
організації

Кожна заявка
на отримання
допомоги
розглядається
в окремому
порядку

Банківська
комісія за
конвертацію
валют
сплачується
за рахунок
грантоотри
мувача

Не
зазначено

31 березня
2021 року на
проєкти,
заплановані
для реалізації
у 2022 році

Не
зазначено

https://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/huma
nsec/info_u.pdf

ОТГ

До 500 000 грн

Не потребує

Не
зазначено

Постійнодіюч
а
Період
реалізації: 27
квітня 2018
року – 26
квітня 2023
року

Англійська

https://usaidhrs.fluxx.io/user_sessions/new

Представники трьох
країн, що беруть
участь у Програмі, на
даний час працюють
над детальною
структурою нової
редакції.

Загальний
програмний
бюджет на все:
200 млн Євро

10%

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Українська

Англійська

Сайт програми попереднього
періоду 2014-2020:
https://www.pbu2020.eu/ua

RomaniaUkraine 20212027

Європейськи
й Союз

HU-SK-RO-UA
2021-2027

Європейськи
й Союз

- Європа ближче до
громадян.
Тверді проекти:
Підтримка розвитку
медичних послуг та доступу
до охорони здоров’я;
Запобігання та боротьба з
організованою злочинністю і
поліцейське співробітництво;
Розвиток транскордонної
транспортної інфраструктури
та інструментів ІКТ;
Підтримка розвитку
медичних послуг та доступу
до охорони здоров’я.
М’які:
Міжвідомча співпраця в
галузі освіти, з метою
розширення доступу до
освіти та якості освіти;
Просування і надання
підтримки для досліджень та
інновацій;
Збереження і просування
культурної та історичної
спадщини;
Розвиток транскордонної
транспортної інфраструктури
та інструментів ІКТ;
Підтримка розвитку
медичних послуг та доступу
до охорони здоров’я;
Підтримка спільних заходів
щодо запобігання стихійним
лихам та лихам, викликаним
діяльністю людини, а також
підтримка спільних заходів в
надзвичайних ситуаціях.
-Розвиток місцевої культури
та збереження історичної
спадщини;
-Захист навколишнього
середовища, пом’якшення
наслідків та адаптація до
зміни клімату;
-Покращення доступу до
регіонів, розвиток сталих та

Бути юридичними
особами,
зареєстрованими
українських областях
- Закарпатській,
Івано-Франківській,
Одеській,
Чернівецькій.
Бути міжнародними
організаціями, які
здійснюють
діяльність в цільових
регіонах Програми.
Бути
неприбутковими
організаціями.
Мати стабільні та
достатні джерела
фінансування.

19,100,000
євро – тверді
проекти
17,000,000
евро – м’які
проекти
(інформація
взята за
попередні
конкурси)

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Англійська

https://ro-ua.net/ua/

Юридична особа та
громадська
установа, установа
публічного права,
або неприбуткова
приватна організація
створена для
задоволення
публічних інтересів

EUR 17,300,000
Приблизно
(інформація
взята за
попередні
конкурси)

10%

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Триває
робота з
підготовки
наступної
редакції

Англійська

Сайт програми попереднього
періоду 2014-2020:
https://huskroua-cbc.eu/

Дунайська
транскордонна
програма

Європейськи
й Союз

Фонд Східна
Європа

Європейськи
й Союз

безпечних для клімату
транспортних та
комунікаційних мереж і
систем;
-Спільні виклики у сфері
безпеки та охорони.
-Інноваційний і соціально
відповідальний Дунайський
регіон;
-Навколишнє середовище та
культура у Дунайському
регіоні;
-Покращення комунікації між
країнами та
енергоефективності у
Дунайському регіоні;
-Покращення управління у
Дунайському регіоні.

Грантова програма для
учасників Школи організацій з
розвитку підприємництва:
-Покращення місцевого
регуляторного середовища (в
т. ч. розробка пропозицій
щодо вдосконалення діючих
або розробки нових місцевих
регуляторних актів);
-Використання відкритих
даних для покращення та/або
підвищення ефективності
місцевої регуляторної або
економічної політики;
-Оптимізація надання
адмінпослуг для бізнесу
та/або сприяння їх
переведенню в онлайн
формат;
-Моніторинг ефективності
роботи місцевої влади бізнес
спільнотою (в т. ч. у сфері
місцевого економічного
розвитку та/або місцевої
регуляторної політики);

або специфічної
мети, яка відповідає
критеріям
загального інтересу

Місцеві, регіональні,
національні
державні органи /
органи, що
регулюються
публічним правом,
міжнародні
організації та
приватні організації
(включаючи
приватні
підприємства з країн
ЄС, що належать до
програми), які мають
правосуб'єктність.
Учасники 1-го та 2-го
компонентів Школи
організацій з
розвитку
підприємництва
(далі — Школа ОРП).

Не оголошено,
реалізовуються
проекти
попереднього
періоду.

15%

Не
оголошено,
реалізовуют
ься проекти
попередньо
го періоду

Не
оголошено,
реалізовують
ся проекти
попереднього
періоду

Англійська

http://www.interreg-danube.eu/

від 140 до 197
тисяч гривень і
залежатиме
від
запропоновани
х заходів
ініціативи та
кінцевих
перемовин, і
може бути
нижчою або
виходити за
межі
зазначених сум

Не
зазначено

Не
зазначено

Останній
термін
подання
заявок – 4
квітня 2021
року.

Не
зазначено

https://eef.org.ua/

LIFE/ EASME

Європейськи
й Союз

Швейцарське
бюро
співробітництв
а в Україні

Швейцарська
агенція
розвитку та
співробітницт
ва (ШАРС/
SDC) та
Державний
секретаріат
Швейцарії з
економічних
питань
(ДСШЕП/
SECO)

-Налагодження діалогу між
місцевим бізнесом та
громадою, в т. ч. шляхом
створення постійних
майданчиків та
консультативно-дорадчих
органів;
-Організація ефективних
освітніх та адвокаційних
кампаній, в т. ч. для
популяризації
підприємництва та/або
розвитку вмінь та навичок
місцевого бізнесу.
Природа та біорізноманіття;
Циркулярна економіка та
якість життя;
Пом'якшення та адаптація до
зміни клімату;
Перехід до чистої енергії;
- Місцеве самоврядування та
децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку
малих та середніх
підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода,
навколишнє середовище,
містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки
конфлікту;
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи.

Ще не оголошено

Ще не
оголошено

Ще не
оголошено

Ще не
оголошено

Ще не
оголошено

Ще не
оголошено

https://ec.europa.eu/easme/en/l
ife

Проєктні пропозиції
можуть подаватися
зареєстрованими
українськими
неурядовими
організаціями з
адекватною
організаційною
структурою і
належним
фінансовим
досвідом. У
виняткових випадках
комерційні, урядові
або міжнародні
організації можуть
також розглядатися.
Державні органи та
комерційні
структури можуть
подавити заявки у
випадку
попереднього
погодження з боку
програми.

бюджет
зазвичай в
діапазоні від
100 000 – 600
000 грн.;

Не
зазначено

Не
зазначено

Постійно
діюча

Англійська

https://www.eda.admin.ch/coun
tries/moldova/uk/home/predsta
vnictva/spivrobitnictvo.html

Європейський
фонд
підтримки
демократії (The
European
Endowment for
Democracy,
EED)

Європейськи
й союз

Розвиток і зміцнення
демократичного
громадянського суспільства.

EEA and
Norway grants

Норвегія,
Ісландія та
Ліхтенштейн

Боротьба із соціальноекономічною нерівністю,
зміцнення зв’язків між
Норвегією, Ісландією,
Ліхтенштейном та 15-ма
країнами – бенефіціарами.
Транскордонне
співробітництво/ Належне
врядування. Підзвітні
установи. Прозорість.

Swedfund

Швеція

Конкурс
проєктів
місцевого
розвитку
регіонального
значення

U-LEAD з
Європою

Програма спрямована на
боротьбу з бідністю та
соціально-економічною
нерівністю
1) Інституційна допомога:
а) інституційний розвиток:
-консультування та інша
допомога щодо дотримання
належного порядку
утворення ЦНАП;
- підготовка якісних
нормативних документів
щодо статусу ЦНАП та
організації його діяльності;
- використання механізмів
інтеграції послуг у ЦНАП;
- допомога в ефективному
формуванні структури та
штату ЦНАП;
- налагодження
співробітництва між
територіальними громадами
у сфері надання адмінпослуг;
- організація відкриття
територіальних підрозділів

Організації, рухи, а
також активісти,
молодіжні лідери та
представники
незалежних масмедіа, що діють
також в Інтернеті,
без огляду на розмір
їх структури та
формальний статус.
Організації та
установи з Болгарії,
Хорватії, Чехії, Кіпру,
Естонії, Греції,
Угорщини, Латвії,
Литви, Мальти,
Польщі, Португалії,
Румунії, Словаччини
та Словенії,
українські організації
можуть бути
партнерами
Залежить від
програми

Від 10 000 до
150 000 євро

Не
зазначено

Тривалість
проектів та
суми грантів
визначають
ся
індивідуаль
но.

Постійно
діючий

Англійська

https://www.democracyendowm
ent.eu/ru/

Залежить від
конкурсу

Не
зазначено

Залежить
від конкурсу

Залежить від
конкурсу

Англійська

https://eeagrants.org/about-us

Залежить від
програми

Залежить
від
програми

Залежить
від
програми

Залежить від
програми

Англійська

https://www.swedfund.se/en/ab
out-swedfund/

Територіальні
громади

Не зазначено

Не
зазначено

Не
зазначено

1 квітня – 30
квітня

Українська

https://tsnap.ulead.org.ua/

ЦНАП та/або віддалених
місць для роботи
адміністраторів (далі – ВРМ);
- інші організаційно-правові
питання.
б) навчання персоналу,
підвищення його кваліфікації,
включаючи ділову етику та
гендерний
аспект, а також проведення
навчальних візитів у стало
працюючі ЦНАП, задля
вивчення
практичних аспектів надання
послуг;
в) допомога у роботі з
мешканцями: інформування
громадян, що полягає у
підвищенні їхнього
рівня знань про ЦНАП, його
призначення та можливості;
залучення громадян, що
полягає у
створенні інтересу з боку
мешканців до ЦНАП та
створення для них
можливості брати участь в
певних аспектах роботи ЦНАП
та іншої діяльності Учасника
відбору, пов’язаної з
адмінпослугами.
2) Матеріальна допомога:
г) меблі для облаштування
робочих місць для персоналу
ЦНАП та місць для
відвідувачів ЦНАП;
д) офісна техніка;
е) програмне забезпечення
для ЦНАП;
є) допомога у розробці
нового
дизайну/зонування/візуаліза
ції ЦНАП згідно з Брендбуком,
розробленим під час
реалізації Початкової фази
Програми, у разі, якщо
Учасник відбору

Конкурс серед
територіальних
громад для
участі у
навчальній
програмі
«Кроки для
спеціалістів»
на тему
«Просторове
планування та
управління
природними
ресурсами»

U-LEAD з
Європою

Slovak Aid

Міністерство
фінансів
Словацької
Республіки

готовий самостійно
забезпечити ремонтні роботи
з облаштування приміщення
ЦНАП чи нової
будівлі для ЦНАП.
Всі Учасники відбору можуть
подаватись на види
допомоги, зазначені у пунктах
«г», «д»,
«е», «є» (всі пункти чи окремі
пункти, відповідно до
потреб).
1. Принципи просторового
планування.
2. Просторове планування в
Україні.
3. Просторове планування в
територіальних громадах.
4. Виклики просторового
планування.
5. Земля та інші природні
ресурси в територіальних
громадах.

Передача досвіду і знань в
галузі економічних
перетворень та управління
державними фінансами, а
також підтримка участі
приватного сектора у
співпраці з метою розвитку.
Метою передачі досвіду
Словаччини в області
перетворень і реформ
країнам-партнерам є
підтримка процесів

Територіальні
громади

Організації
громадського
суспільства, органи
державної влади,
місцевого
самоврядування,
релігійні громади та
приватні (фізичні)
особи та підприємці.

За
результатами
навчання, 48
громад
отримають
додаткову
експертну
підтримку у:
- підготовці
завдання для
розробки
Комплексного
плану
просторового
розвитку
території
територіальної
громади
АБО
- проведенні
аудиту
земельних
ресурсів.
Не зазначено

Не потрібне

Травеньчервень
2021

До 18:00 09
квітня 2021
року

Українська

https://www.facebook.com/1255
47681460251/posts/7176274022
52273/?d=n

Не
зазначено

Не
зазначено

Квітень 2021

Словацька

https://slovakaid.sk/en/

Проект
«Громадянське
суспільство
задля
посилення
демократії та
прав людини в
Україні» (20172022), що
фінансується
Міністерством
закордонних
справ Данії та
реалізується
ПРООН в
Україні
Програма
NAKOPA

ПРООН

Міністерство
закордонних
справ Данії та
реалізується
ПРООН в
Україні,
будується на
основі
досягнень
попередньог
о проєкту
«Демократиз
ація та права
людини в
Україні»
Міністерство
економічної
співпраці та
розвитку
Німеччини
через
некомерційн
е ТОВ
“Engagement
Global” та
програму
німецького
уряду
«Партнерств
о між
містами.
Організація
об’єднаних
націй

демократизації і належного
врядування.
Пріоритети програми:
Організації
- Посилення ОГС як захисників
громадського
демократії та доброго
суспільства,
врядування;
політичні партії,
- Підтримка дійових осіб у
органи державної
сфері прав людини задля
влади, місцевого
просування та розвитку
самоврядування,
прав людини в Україні;
релігійні громади та
- Підвищення рівня
приватні (фізичні)
громадянської активності
особи та підприємці.
молоді та забезпечення
участі молоді в процесі
прийняття рішень на всіх
рівнях.

Програма фінансує проекти
розвитку, які зосереджені на
стійких послуги, що
становлять спільний інтерес, в
хорошому місцевому
управлінні або пом'якшення
наслідків / адаптації до зміни
клімату в країні-партнері.
Також вітаються пропозиції,
які інноваційним чином
пов'язують перспективні теми
міграції і розвитку або
справедливої торгівлі та
стійких закупівель через
партнерську роботу з метою
розвитку.
Програма розвитку
Організації Об'єднаних Націй
(ПРООН) є глобальною
мережею ООН в галузі
розвитку. Вона виступає в
підтримку перетворень і
надає доступ до джерел
знань, практичного досвіду та
ресурсів з метою сприяння
поліпшенню життя
населення. ПРООН працює в
166 країнах, взаємодіючи з
ними у виробленні їх власних

5000 доларів

Не потрібно

18 місяців

До 31.03.2022

Українська

https://www.ua.undp.org/conte
nt/ukraine/uk/home/projects/civ
il-society-for-democracy-andrights

Органи виконавчої
влади, організації
громадського
суспільства, які
мають німецьких
партнерів

250-500 тис.
Євро

20% від
загального
бюджету

12 місяців

Червень
2021р
Вимога:
подавач
німецька
сторона

Німецька

https://skew.engagementglobal.de/funding-from-thenakopa-programme.html

Організації
громадського
суспільства, органи
державної влади,
місцевого
самоврядування,
релігійні громади та
приватні (фізичні)
особи та підприємці.

Не зазначено

Не
зазначено

Не
зазначено

Червеньсерпень 2021

Українська,
англійська

https://www.ua.undp.org/conte
nt/ukraine/uk/home.html

рішень з проблем
глобального і національного
розвитку.
Головну увагу вона приділяє
допомозі країнам знаходити
власні шляхи розв'язання та
обмін досвідом з проблем
демократичного державного
управління, скорочення
бідності, запобігання криз та
ліквідації їх наслідків, питань
енергетики та охорони
навколишнього середовища,
інформаційних і
комунікаційних технологій,
боротьби з ВІЛ / СНІДом.
Київський
діалог –
конкурс мінігрантів

Уряд
Німеччини

Smart City, інструменти
громадської участі, розвиток
міських просторів та треті
місця, а також молодіжна
політика в громадах

Неприбуткові
організації

Не зазначено

Не
зазначено

2 місяці

Проводиться
щороку

Не
зазначено

https://www.kyivdialogue.org/uk/pro-nas/schomi-robimo.html

Фінансування
проектів
зеленого росту

Nefco –
Nordic
Environment
Finance
Corporation

Програма фінансує проекти:
-модернізація промислових
підприємств;
-оновлення енергетичних
комунікацій;
-енергоефективні заходи
-ізоляція будівель;
-відновлювальна енергія;
-очищення стічних вод;
-поводження з твердими
відходами;
-поновлення
сільськогосподарської
практики та / або обробки
гною;
металургія та гірничодобувна
промисловість;

Територіальні
громади

2,5 млн Євро

Кредити

Не
зазначено

Не зазначено

Українська,
англійська

https://www.nefco.int/

-виробництво екологічного
обладнання;
-виробництво обладнання
для більш ефективного
використання енергії;
-постачання консалтингових
та інженерних послуг у галузі
довкілля та енергетики.

Центральноєвр
опейська
ініціатива

Європейськи
й Союз

- Добре самоврядування;
- Міжкультурна співпраця;
- Економічне зростання;
- Вільні ЗМІ;
- Захист навколишнього
середовища;
- Наукова співпраця,
навчання, стажування

Залежить від
конкурсу

Залежить від
конкурсу

Залежить
від конкурсу

Залежить
від конкурсу

Конкурси
оголошуютьс
я постійно

Англійська

https://www.cei.int/news

Фонд малих
проектів для
місцевої
політики
розвитку

Engagement
Global / SKEW
з коштів
Федеральног
о
міністерства
економічної
співпраці і
розвитку
Німеччини

Фінансова підтримка
надається проєктам з галузі
політики комунального
розвитку, як, наприклад,
проєкти у сфері стратегічного
розвитку міст,
енергозбереження, освіти,
підвищення кваліфікації
тощо. Заявку подає виключно
німецький партнер
у тісній співпраці з
українською громадою

Муніципалітети,
громадські
організації,
територіальні
громади

1000 – 20 000
Євро

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Німецька

https://skew.engagementglobal.de/proekti.html

Гранти для
вирішення
складних
суспільних
проблем

Фонд Джона і
Кетрін
Макартур

Грантові кошти спрямовані на
вирішення
глобальних питань зміни
клімату, ядерних
ризиків, збільшення капіталу
соціального
сектору, підтримку
демократичної журналістики

Юридичні та фізичні
особи

Загальний
фонд –
100 000 000
доларів США

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.macfound.org/abou
t/

“Партнерство
для розвитку
міст” (ПРОМІС)

Федерація
канадських
муніципаліте
тів (ФКМ) та
Міністерство
міжнародних
справ Канади

Проєкт передбачає надання
допомоги органам
місцевого самоврядування у
створенні моделі
“відкритого уряду” і
запровадженні прозорості й
ефективності прийняття
рішень; підтримку малого
та середнього бізнесу;
налагодження співпраці
органів влади у сфері
децентралізації

Органи влади, малі
та середні
підприємства

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська,
українська

http://pleddg.org.ua/ua/propromis/fokus-promis/

IREX (Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів)

IREX

Робота фонду спрямована на
інформування та
залучення громадськості до
процесу реформ
децентралізації

Бібліотеки та
громадські
організації
територіальних
громад

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.irex.org/region/eur
ope-eurasia/ukraine

Європейський
банк
реконструкції
та розвитку

Донорський
фонд E5P

Гранти заохочують до
отримання кредитів від
залучених організаційвиконавців у напрямах:
енергоефективність
громадських і житлових
будівель, відновлення систем
теплопостачання,
водопостачання та очищення
стічних вод

Муніципалітети

Розмір
допомоги: 108
000 000 EUR

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.ebrd.com/home

Підтримка
Фонду
міжнародної
солідарності

Фонд
міжнародної
солідарності
(ФМС)

Фонд підтримує місцевий
розвиток, незалежні
ЗМІ, демократію,
правозахисні організації,
освітні ініціативи тощо

Юридичні особи

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://solidarityfund.pl/en/

Гранти й
конкурси в
рамках
Програми
імені
Фулбрайта в
Україні

Уряд США

Українське Фулбрайтівське
коло готове
підтримати ініціативи,
спрямовані на розбудову
демократичної та
європейської України,
створення платформ для
обміну досвідом та
реалізації спільних
академічних, освітніх,
культурних та соціальних
проєктів

Юридичні та фізичні
особи у сфері освіти

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська,
українська

http://www.fulbrightcircle.org.ua
/

Програма
малих грантів
(ПМГ) ПРООНГЕФ

Глобальний
екологічний
фонд,
ПРООН,
Організація
ООН з питань
впровадженн
я проектів
(UNOPS)

-Здоров'я;
- Місцеве самоврядування та
децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку
малих та середніх
підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода,
навколишнє середовище,
містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки
конфлікту;
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи.

Програма
акселерації
Проекту
UNIDO/GEF

Міжнародна
фінансова
корпорація
(МФК)

Конкурсна програма нових
ідей, покликаних
надати імпульс для розвитку
українським
інноваційним екологічнодружнім проєктам.
Над розвитком ідей та
стартап-проектів
працюватимуть фахівці UNIDO
та провідні
міжнародні експерти

Заявники повинні
бути
зареєстрованими
українськими
неурядовими
організаціями з
адекватною
організаційною
структурою і
належним
фінансовим
досвідом. У
виняткових випадках
комерційні, урядові
або міжнародні
організації можуть
також розглядатися.
Державні органи та
комерційні
структури можуть
подавити заявки у
випадку
попереднього
погодження з боку
програми.
Малі та середні
підприємства з
терміном
реєстрації не більше
3 років,організації,
творчі
колективи, наукові
товариства та спілки,
фізичні
особи-винахідники,
які мають власний
стартап-проєкт

Розмір
допомоги: 100
000 – 600 000
грн

Не
зазначено

12 місяців

Постійно
діюча

Не
зазначено

https://region.kname.edu.ua/ind
ex.php/uk/granti/161shvejtsarske-byurospivrobitnitstva-v-ukrajinipredstavlyae-shvejtsarskuagentsiyu-rozvitku-taspivrobitnitstva-sdc-i-upravlyaeserieyu-malikh-proektiv-yaki-vpershu-chergu-orientovani-nagromadski-organizatsiji

Розмір
допомоги: 5
000 – 50 000
доларів США

Не
зазначено

Не
зазначено

Постійно
діюча

Українська

https://gcipukraine.com/akselera
ciya/

Кредити від
Міжнародної
фінансової
корпорації

Міжнародна
фінансова
корпорація
(МФК)

Програма надає кредити на
проєкти, корисні для
місцевої економіки та
збереження довкілля через
банки-партнери

Промислові
підприємства та
приватні компанії

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.ifc.org/wps/wcm/c
onnect/corp_ext_content/ifc_ext
ernal_corporate_site/home

Польська
допомога

Республіка
Польща

Пріоритети діяльності:
- гуманітарна та військова
допомога
- енергозбереження
- інше

Громадські
організації, органи
влади,
заклади освіти

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Польська

https://www.gov.pl/web/polskap
omoc

Фінансування
від
Глобального
Інноваційного
Фонду

Глобальний
Інноваційний
Фонд

Фонд інвестує в інновації, що
мають великий
потенціал соціального впливу
(поліпшення життя
і можливостей людей)

Команди з
соціальних
підприємств,
комерційних
фірм,
некомерційних
організацій,
державних
установ і дослідників
у всіх відповідних
секторах

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.globalinnovation.fu
nd/apply/about/

Гранти
Міністерства
закордонних
справ Естонії

Міністерство
закордонних
справ Естонії

Проєкти повинні бути
пов'язані з однією з
наступних галузей: освіта;
охорона здоров'я;
мир і стабільність; розвиток
демократії і
верховенство закону;
економічний розвиток;
екологічно сприятливий
розвиток; інформування
громадськості та глобальна
освіта

Громадські та
урядові організації

Розмір
допомоги: до
15 000 EUR

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://vm.ee/en/activitiesobjectives/developmentcooperation-and-humanitarianaid

Гранти від
Глобального
фонду для
жінок

Глобальний
фонд для
жінок

Громадські
організації

Розмір
допомоги: до
20 000 доларів
США

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.globalfundforwome
n.org/

Фонд Роберта
Боша

Фонд
Роберта
Боша

Напрями фінансування:
розбудова миру і викорінення
гендерної нерівності;
поліпшення загального і
репродуктивного здоров’я
жінок;
сприяння участі жінок в
суспільно-політичному житті;
забезпечення економічної та
екологічної справедливості;
підвищення доступу до
освіти;
розвиток філантропії на
підтримку соціальних змін.
Сфери підтримки:
охорона здоров'я
соціальна робота
освіта
мистецтво та культура
соціальні та природні науки

Неурядові
організації

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Німецька,
англійська

https://www.boschstiftung.de/de

Допомога для
людей з
обмеженими
можливостями

Фонд Алібіс

Програма
Соціального
інвестування
WNISEF

Фонд WNISEF

Мета конкурсу проєктів підтримка людей з
обмеженими можливостями,
захист їх прав та
свобод, права на самостійне
життя і економічну
самодостатність. Пріоритет
надається проєктам,
які виступають за права
людей з обмеженими
можливостями, а також
заходів, що розроблені
для жінок з інвалідністю
Підхід програми соціального
інвестування
полягає у наданні кредитів
під низький відсоток
для сталих соціальних
підприємств,
консультування та підтримку
їх в процесі
реалізації та впровадження
бізнес-планів

ГО, керівні органи
яких складаються з
людей
з обмеженими
можливостями

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Англійська

https://www.abilis.fi/en/

Приватні
підприємства та
фізичні особипідприємці

У межах
фінансування

Не
зазначено

Не
зазначено

Щороку

Українська,
Англійська

http://wnisef.org/uk/impactinvesting/?fbclid=IwAR1NossmYG
B9LrAA9Nt0KR9RRdlGzWZXU_G3
FksulhkuGh-qIt2ZSBlO4Eg#

Перелік програм, конкурсів та грантів із залученням внутрішніх джерел фінансування
Назва
програми,
фонду

Донор: країна,
установа

Пріоритети

Хто може
подаватися

Програми
підтримки
міжрегіональ
них обмінів
«Змінимо
країну
разом»

Асоціація
ЄВРОРЕГІОН
"КАРПАТИ УКРАЇНА" у
співпраці з
Львівською
обласною
радою та
Закарпатською
обласною
радою
Міністерство
культури
України

Обмінні візити між
педагогічними працівниками
та учнями закладів освіти,
обмінні візити художніх
колективів, створення
спільних медійних продуктів
тощо (детально в умовах
акції)

Заклади освіти,
культури, засоби
масової інформації,
громадські
організації, органи
місцевого
самоврядування та
районні державні
адміністрації

Підтримка культурних
заходів, створення
національного культурного
продукту, підтримка культури
та туризму в умовах пандемії

Заклади освіти,
культури, засоби
масової інформації,
громадські
організації, органи
місцевого
самоврядування
ОМС, громадські
організації,
благодійні фонди,
органи
самоорганізації
населення
Релігійні громади,
які проводять
активну соціальну
діяльність, або
планують
її розпочати;
Активні
представники
громади, які своєю
діяльністю сприяють
її розвитку;
Парафіяльна
молодь, яка має ідеї,
або хоче спробувати
себе у проектному

Український
культурний
фонд

Програма
підтримки
ініціатив
місцевих
карпатських
громад

АОМС
«Єврорегіон
карпатиУкраїна»

Популяризація історикокультурної спадщини,
збереження природної
спадщини, туризм

Конкурс мінігрантів
«Активна
церква в
громаді»

Програма
грантової
підтримки
соціальних
ініціатив, які
здійснюють
священики та
релігійні
спільноти у
своїх громадах
по всій
території
України (крім
тимчасово

Цілі програми:
- підтримка ініціатив,
спрямованих на соціалізацію,
інтеграцію та підтримку осіб,
що опинились в складних
життєвих обставинах;
- пошук, освіта та розвиток
молодих волонтерів у
локальних громадах з
безпосереднім здійсненням
ними волонтерської
діяльності в рамках
програми;
- підтримка ініціатив,

Максимальн
а сума
фінансуванн
я
До 100 000
грн

Частка
співфінансув
ання

Термін
виконання
проєкту

Термін
подачі
заявки

Мова

Посилання

10% власного
співфінансува
ння

Протягом
2021 року

Термін подачі
заявок до 30
квітня 2021
року

Українська

https://drive.google.com/drive/f
olders/
1Fuqt7GZLNkmuIhnrzKmvColHW01Bl7-

Залежить від
програми

Залежить від
програми

Оголошуютьс
я
індивідуальн
о

3 місяці -1 рік
залежно від
програми

Українська

https://ucf.in.ua/

До 250 тис.
грн

20%

до 1 року

Оголошується
щорічно

Українська

https://ekarpaty.com/

до 25 тис. грн

Не зазначено

Не менше 3
місяців

21 березня
2021 р., 1 раз
на рік

Українська

https://gurt.org.ua/news/grants/
66953/

окупованих
територій)

Малі міста
великі
враження

Міністерство
культури та
інформаційної
політики

спрямованих на соціальний,
культурний і освітній
розвиток сільських територій;
- налагодження співпраці між
державою, церквою та
громадським середовищем
для сталого розвитку
громади;
- створення громадських та
волонтерських осередків,
просторів
- Посилення інтеграції
культурної спадщини в життя
громад;
-Сприяння впровадженню
кластерної моделі розвитку
культури в громадах в умовах
децентралізації;
-Підвищення економічної
привабливості культурної
спадщини та її сталого
використання;
-Активізація залучення
заінтересованих сторін до
використання ресурсу
культурної спадщини та
креативних індустрій для
соціально-економічного
розвитку громад;
- Розвиток туристичних
функцій та інвестиційної
привабливості малих міст із
збереженням,
популяризацією культурної
спадщини, наявної на їх
території;
- Зміцнення партнерства
держави, місцевого
самоврядування та
приватного сектору у сфері
культури в громадах;
- Розбудова сталого та
інклюзивного суспільства,
якому притаманні висока
якість життя, культурне
різноманіття, індивідуальний
і колективний добробут,

менеджменті та
соціальному
служіння

Ініціаторами проекту
можуть бути органи
місцевого
самоврядування,
юридичні
особи всіх форм
власності, творчі
спілки, фізичні
особи-підприємці,
які розуміють
мету і завдання
конкурсу і
заінтересовані в
підвищенні якості
життя населення
через культурномистецькі проекти;
виконавцями
проекту можуть бути
підприємства,
установи,
організації, що
належать до сфери
управління
Мінкультури та
будуть
безпосередньо
реалізовувати
проект;

Для "малих"
проектів - від
100000 до
250000
гривень;
для
"середніх"
проектів - від
250001 до
1000000
гривень;
для
"великих"
проектів - від
1000001 до
5000000
гривень.
(інформація
взята із
попередньог
о конкурсу)

Не зазначено

Не зазначено

Конкурс вже
закритий,
новий не
оголошений

Українська

http://bigimpression.uccs.org.ua/

Державний
фонд
регіональног
о розвитку
2023

Державний
бюджет

Міністерство
культури
України

Міністерство
культури та
інформаційної
політики
України

Конкурс
«Неймовірні
села
України»

Міністерство
розвитку
економіки,
торгівлі та
сільського
господарства,
Всеукраїнської
асоціації
громад,
асоціації
«Український
клуб аграрного

соціальна справедливість і
згуртованість, економічна
продуктивність в умовах
децентралізації.
1) Інвестиційні проекти, що
містять компоненти
будівництва, реконструкції,
капітального ремонту,
реставрації - понад 5 млн. грн
+ 10% співфінансування з
місцевого бюджету;
Подавачі – ОМС, органи
влади;
2) Інвестиційні проекти, за
винятком проектів нового
будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального
ремонту – понад 1 млн. грн +
10% співфінансування з
місцевого бюджету.
Подавачі – ОМС, органи
влади, АРР.
Напрями і пріоритети
проєктів визначаються
конкурсною комісією щороку
та відповідно до Регіональної
стратегії розвитку
Закарпатської області на
період до 2027 року.
Розвиток культури та
культурних продуктів в
регіоні. Будівництво та
реставрація пам’яток
архітектурної спадщини.
Прогама фінансує проекти:
Розвиток сільських територій
та регіональної економіки;
Дотримання принципів
ощадливого ведення
сільського господарства та
кругового виробництва;
Зміцнення соціальноекономічного становища
фермера в ланцюзі поставок
«від поля до столу»;

Територіальні
громади, органи
виконавчої влади

Понад 1 млн.
грн

10%
співфінансува
ння з
місцевого
бюджету

Від 1 року

Щороку у
період
оголошення
конкурсу
регіональною
комісією, але
не пізніше 1
березня

Українська

Нормативно-правова база:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/s
how/196-2015-%D0%BF#Text
План заходів з реалізації
Регіональної Стратегії на 20212023 роки:
https://new.dfrr.minregion.gov.u
a/storage/app/sites/2/uploadedfiles/191220_1631_pz.pdf
Платформа ДФРР:
https://new.dfrr.minregion.gov.u
a/

Органи виконавчої
влади, до сфери
управління якого
віднесено пам’ятку
культурної
спадщини
Територіальні
громади, громадські
та благодійні
організації,
юридичні та фізичні
особи

Не зазначено

Не потребує

Відповідно
до ПКД

Квітеньлипень 2021

Українська

http://mincult.kmu.gov.ua/contr
ol

100 тис.грн

Не зазначено

Не зазначено

Липеньгрудень 2021

Українська

https://agroportal.ua/

бізнесу»,
компанії
«Бейкер Тіллі
Україна», ГО
«Спілка
сприяння
розвитку
сільського
зеленого
туризму в
Україні»,
журналу
Agroexpert.

Програма
розвитку
муніципальн
ої
інфраструкту
ри
України
(ПРМІУ,
UMIP)

Європейський
інвестиційний
банк та
Міністерство
розвитку
громад та
територій
України

Програма
“Енергодім”

Фонд
енергоефектив
ності України

Розвиток соціальної
відповідальності місцевого
аграрного бізнесу;
Стале управління і
збереження екосистеми,
біорізноманіття та адаптація
до змін клімату в рамках
ведення сільського
господарства та
землекористування;
Популяризація зеленого
туризму;
Підвищення привабливості
життя в селі;
Розбудова сучасних сільських
територій зі збереженням
історико-культурної
спадщини українського села
та традиційних практик
ведення сільського
господарства.
Програма фінансує
інфраструктурні проєкти у
п'яти секторах:
централізоване
теплопостачання,
енергоефективність
громадських будівель,
зовнішнє освітлення
населених пунктів,
водопостачання та
водовідведення,
поводження з побутовими
відходами
Це програма часткового
відшкодування витрат
на заходи з
енергоефективності в
багатоквартирних будинках

Центральні або
місцеві органи
державної влади,
органи місцевого
самоврядування,
державні та
комунальні
підприємства

Розмір
допомоги:
400 000 000
EUR

Не зазначено

Не зазначено

Щороку

Українська

http://umip.org.ua/pro-umip/

ОСББ

У межах
фінансування

Не зазначено

Не зазначено

До 2023 року

Українська

https://eefund.org.ua/programaenergodim

Впроваджен
ня заходів
енергозбере
ження з ЕСКО

Енергосервісна
програма
(ЕСКО)

Конкурси за
програмою
соціального
партнерства
ДТЕК

Компанія ДТЕК

Акселераційн
а програма
Українського
фонду
стартапів

Компанія ДТЕК

ЕСКО запроваджує заходи
енергозбереження
повністю чи частково за
рахунок власних,
позикових або залучених
коштів та забезпечує
гарантоване досягнення
економії
паливноенергетичних
ресурсів і води
Ключові напрямки й
пріоритети:
• Енергоефективність в
комунальному секторі;
• Охорона здоров'я;
• Розвиток соціальнозначущої інфраструктури;
• Розвиток бізнессередовища;
• Підвищення активності
громад
Стартап має можливість
отримати грант до
10 тисяч доларів США від
Українського Фонду
Стартапів і заощадити роки
спроб та помилок,
прискорити свій розвиток
завдяки проходженню
кращих українських та
іноземних акселераційних
програм.

Бюджетні установи

У межах
фінансування

Не зазначено

Не зазначено

Щороку

Українська

https://eeplatform.org.ua/

Юридичні та фізичні
особи

У межах
фінансування

Не зазначено

Не зазначено

Щороку

Українська

https://spp-dtek.com.ua/ukr/

Брати участь у
грантовій
акселераційній
програмі Фонду
можуть лише
стартапи, які подали
заявку на отримання
pre-seed або seed
гранту по основній
програмі Фонду, і в
заявці відмітили
бажання пройти
акселерацію.
Стартапи можуть
претендувати
одночасно як на
грант по основній
програмі Фонду, так
і на грант на
акселерацію.

Розмір
допомоги: до
10 000
доларів США

Не зазначено

Не зазначено

Щороку

Українська

https://usf.com.ua/akseleracijnaprogramma/

