
Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги  

(січень 2019 р.) 

 
Донор 

 
Форма 

надання/вигляд 

допомоги 

Заявники Терміни  

Умови співпраці 

Додаткова інформація 

Програма «Сulture 

Bridges» (ЄС та 

Британська Рада в 

Україні у 

партнерстві з EUNIC 

— Мережею 

національних 

інститутів культури 

Європейського 

Союзу) 

 

проекти міжнародної 

мобільності - до  

4 тис.євро. Проекти 

національної 

співпраці - до  

10 тис. євро 

фахівці та організації 

культурного сектору 

гранти 

міжнародної 

мобільності —  

9 січня 2019 р,  
проекти 

національної та 

міжнародної 

співпраці —  

31 січня 2019р. 

програма підтримує розвиток 

професіоналів в українському 

культурному та креативному 

секторах, та сприяє їхній 

співпраці з організаціями та 

окремими особами в ЄС 

http://culturebridges.eu/ 

 

Грантовий конкурс 

«Виклик: інновації 

для вирішення 

конфлікту» (фінська 

недержавна 

організація Crisis 

Management Initiative 

(CMI) 

10 тис. дол. США особи з креативними 

ідеями 
11 січня 2019 р. пошук інноваційних підходів та 

креативних ідей, які допоможуть 

вирішити конфлікти в 

українському суспільстві. 

Учасники можуть запропонувати 

освітні, урбаністичні або арт-

проекти, концепції 

інформаційної кампанії 

(включно із соціальною 

рекламою), нові методики 

ведення перемовин, проекти 

діалогових майданчиків, а також 

проекти з ІТ-складовою 

www.ua-innovationchallenge.org 

 

Фонд демократії 

ООН 

до 300 тис.дол.США організації 

громадянського 

суспільства 

15 січня 2019 р. гранти надаються за такими 

цілями: 

-гендерна рівність та громадська 

активність; 

-верховенство права та права 

людини; 

-залучення молоді; 

-посилення взаємодії 

громадянського суспільства з 

урядом; 

-медіа та свобода інформації; 

-виборчі процеси 

https://www.un.org/democracyfund/content/call-

civil-society-apply-funding 

 

«Громадська 

синергія» 

від 150 до 600 тис. 

грн. 

громадські організації, 

спілки, асоціації, 
16 січня 2019 р. проекти можуть передбачати 

підготовку аналітичних 

http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_gr

ants_2019/ 

http://culturebridges.eu/
http://www.ua-innovationchallenge.org/
https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding
https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding
http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/
http://www.irf.ua/grants/contests/civic_synergy_grants_2019/


(Міжнародний фонд 

«Відродження») 

товариства та інші 

об’єднання, 

зареєстровані 

відповідно до 

українського 

законодавства як 

неприбуткові або 

благодійні організації, 

які є членами 

(учасниками) 

Платформ та/або їхніх 

робочих груп 

документів з рекомендаціями 

для державної політики, 

проведення діалогів 

зацікавлених сторін щодо 

виконання міжнародних 

зобов’язань та розвитку політик 

у відповідних сферах, діяльність 

щодо підвищення суспільної 

обізнаності та адвокації 

виконання пріоритетів Угоди 

про асоціацію та Східного 

партнерства 

 

Конкурс грантів з 

протидії насильства 

над жінками 

(Цільовий Фонд  

ООН) 

від 50 до 150 

тис.дол.США 

громадські організації; 

жіночі організації; 
організації жінок з 

інвалідністю, а також 

організації інвалідів та 

організацій 

громадянського 

суспільства, які 

працюють з жінками та 

дівчатами-інвалідами; 
регіональні / 

міжнародні організації 

та мережі 

громадянського 

суспільства (жіночі та 

гуманітарні організації, 

а також організації осіб 

з інвалідністю) 

18 січня 2019 р. - покращення доступу жінок і 

дівчат до необхідних, безпечних 

і адекватних багатосекторних 

послуг для припинення 

насильства щодо жінок і дівчат; 

- підвищення ефективності 

законодавства, політики, 

національних планів дій та 

систем підзвітності для 

запобігання та припинення 

насильства проти жінок і дівчат;  

- покращення профілактики 

насильства щодо жінок та дівчат 

через зміни у знаннях, ставленні 

та практиці 

https://grants.unwomen.org/untf/cfp/application-

guidelines 

 

Гранти від 

Європейської комісії 

на підтримку 

громадянського 

суспільства в Україні 

від 75 тис.євро до 

1млн.євро 

організації 

громадянського 

суспільства 

25 січня 2019р. зростання ролі громадянського 

суспільства у сприянні 

демократичним реформам та 

комплексному соціально-

економічному розвитку в 

Україні 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&

do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&

orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref

=161525 

 

Американське 

урядове агентство 

Корпус миру США в 

Україні 

 громадські організації 

та органи місцевого 

самоврядування 

31 січня 2019 р.  американські волонтери 

передаватимуть досвід 

відповідно до наступних задач 

проекту: 

 - зміцнювати спроможність 

організацій та заохочувати 

навчання, яке б сприяло 

організаційному розвитку; 

https://www.prostir.ua/?grants=korpus-myru-ssha-

vidnovlyuje-pryjom-zayavok-schodo-spivpratsi 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1543896984924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161525
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 - покращувати існуючі практики 

з розробки та управління 

проектами; 

 - сприяти злагодженій взаємодії 

між організаціями та їхніми 

партнерами 

 

Програма малих 

грантів фонду 

BEARR Trust 

до 3 тис.фунтів 

стерлінгів  

громадські та інші 

організації, спрямовані 

на протидію 

насильству над 

жінками 

1 лютого  

2019 р. 

запобігання або стримування 

насильства над жінками та 

дівчатами; підтримка осіб, які 

стали жертвами такого 

насильства 

https://gurt.org.ua/news/grants/50183/ 

 

Програма Матра 

(Міністерство 

закордонних справ 

Нідерландів) 

  

від 1,5 до 3,5 

млн.грн. 

організації 

громадянського 

суспільства 

11 лютого  

2019 р. 

сприяти розвитку плюральної 

демократії, заснованої на 

верховенстві права, з 

можливістю діалогу між урядом 

і громадянським суспільством 

https://www.gurt.org.ua/news/grants/49663/ 

 

Проект USAID 

«Підтримка 

аграрного і 

сільського розвитку» 

від 270 тис. грн до 

675 тис. грн. 

ОТГ 29 березня 

2019 р. 
 проект планує підтримати 

ініціативи з розвитку 

інвестиційних проектів. 

 Можливими напрямками можуть 

бути: 

 - закупівля нового обладнання; 

 - проектування, розробка 

документації;  

 - проведення інженерних 

вишукувань; 

 - залучення експертів, 

консультантів, проведення 

досліджень, навчань, а також 

розробка інформаційно-

комунікаційних рішень; 

 - впровадження нових IT-

технологій; 

 - інформаційні та публічні 

заходи  

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-

vprovadzhennya-mistsevyh-initsiatyv-ta-

investytsijnyh-proektiv-v-oth 

 

Європейська 

молодіжна фундація 

надає гранти 

для НУО 

 

не зазначено міжнародні, 

національні, 

регіональні або місцеві 

НУО чи мережі та інші 

неурядові структури, 

зорієнтовані на роботу 

з молоддю 

дедлайни 

залежать від 

видів грантів 

проекти повинні бути 

спрямовані на: 

 - зміцнення миру і 

співробітництва; 

 - сприйння тіснішій співпраці та 

взаєморозумінню між молоддю; 

 - заохочення обміну 

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

foundation/who-we-are 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/50183/
https://www.gurt.org.ua/news/grants/49663/
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-vprovadzhennya-mistsevyh-initsiatyv-ta-investytsijnyh-proektiv-v-oth
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-vprovadzhennya-mistsevyh-initsiatyv-ta-investytsijnyh-proektiv-v-oth
https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-vprovadzhennya-mistsevyh-initsiatyv-ta-investytsijnyh-proektiv-v-oth
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are


інформацією; 

 - стимул взаємодопомоги. 

Проект USAID  

«ВзаємоДія»  
 

від 10 тис. до 

150 тис. дол. США 

українські 

неприбуткові 

організації 

громадянського 

суспільства 

(громадські спілки, 

волонтерські 

організації, благодійні 

фонди, аналітичні 

центри, наукові 

установи, а також 

інформаційні 

агентства) 

17 червня  

2019 р. 

реалізація проектів, які 

мобілізують суспільство на 

запобігання корупції, 

розроблення аналітичних 

матеріалів щодо механізмів 

підвищення обізнаності та 

виховання цінностей щодо 

запобігання корупції, сприяють 

виникненню коаліцій, що 

об’єднані довкола спільних 

питань, які спроможні 

здійснювати адвокацію 

ефективних антикорупційних 

заходів на національному та 

субнаціональному рівнях та 

ефективно комунікувати 

антикорупційні мессиджі в 

цільових громадах 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/ 

 

Постійно діючі гранти/конкурси 

https://gurt.org.ua/news/grants/46415/


Посольство США в 

Україні  

Фонд сприяння 

демократії  

максимальна сума - 

24,0 тис.дол. США, 

середні суми грантів 

- від 5,0 до 15,0 тис. 

дол. США 

неприбуткові та 

неурядові організації 
постійно 

діючий 

конкурс 

гнучкий механізм фінансової 

підтримки унікальних та 

перспективних проектів, 

особливо таких, що сприяють 

розвитку спроможності та 

самозабезпечення НДО в Україні  

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democr

acy.html 

 

Грантова програма 

короткострокових 

ініціатив 

громадських 

організацій 

 

В рамках Програми 

сприяння 

громадській 

активності 

«Долучайся!» 

(USAID) 

до 20 тис.дол.США офіційно зареєстровані 

організації 

громадянського 

суспільства з усіх 

регіонів України. 

В рамках цього 

конкурсу Пакт не може 

надавати гранти 

підприємствам, 

політичним партіям, 

державним 

інституціям, 

релігійним 

організаціям або 

фізичним особам; 

постійно 

діючий 

конкурс 

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), представників ЛГБТІ 

спільноти (лесбійок, 

гомосексуалістів, бісексуалів, 

трансгендерних осіб та осіб 

інтерсекс), молоді та інших 

http://gurt.org.ua/news/grants/40828/ 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html


Орієнтовна тривалість 

гранту: 1-9 місяців 

вразливих груп. 

Заходи та види діяльності 

можуть включати наступні 

сфери (не обмежуючись ними): 

реагування на непередбачувані 

виклики під час розробки 

політик; міжрегіональні обміни; 

організація заходів та участь у 

заходах; ініціативи громад та 

мобілізація громадян для участі 

у заходах; 

заходи спрямовані на боротьбу з 

корупцією; молодіжні ініціативи 

та студентське самоврядування 

Правозахисний 

центр «Поступ» в 

рамках проекту 

«Побудова системи 

захисту жертв 

порушення прав 

людини в Криму та 

на Сході України» за 

підтримки 

Представництва 

Європейського 

Союзу 

 

максимальний обсяг 

фінансування – 2,0 

тис. євро (в 

екстрених випадках, 

сума може бути 

збільшена) 

- 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)  

постійно 

діючий 

конкурс 

програма грантів допомоги для 

активістів та правозахисників 

 

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

Конкурс малих 

проектів, 

орієнтованих на 

діяльність 

громадських 

організацій 

Швейцарське бюро 

співробітництва 

100 тис. – 

600 тис. грн 

 

зареєстровані 

українські неурядові 

організації з 

адекватною 

організаційною 

структурою і належним 

фінансовим досвідом. 

У виняткових випадках 

комерційні, урядові або 

міжнародні організації 

гранти 

надаються 

постійно 

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, 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/ho

me/vertretungen/kooperationsbuero.html 

 

 

http://gurt.org.ua/news/grants/23502/
http://gurt.org.ua/news/grants/23502/
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html


(ШБС) в Україні 

 

можуть також 

розглядатися 

справедливості; 

Культурні заходи 

Міжнародний 

Вишеградський 

Фонд  

(малі, стандартні і 

стратегічні гранти) 

від 6,0 до 40,0 тис. 

євро 

неурядові організації, 

організації 

громадянського 

суспільства, 

муніципалітети та 

місцеві органи влади, 

школи та університети, 

приватні компанії, 

окремі громадяни, за 

умови, що проекти 

пов'язані з регіоном V4 

і подальшим розвитком 

співробітництва між 

партнерами по проекту  

1 березня 

1 червня 

1 вересня 

1 грудня 

15 березня 

15 вересня 

 

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) 

http://visegradfund.org/grants/small-grants/ 
 

 

Посольство США в 

Україні  

Фонд розвинутих 

українських ЗМІ 

 

24,0 тис.дол. США журналісти, 

представники медіа 

 

проходить на 

постійній 

основі і не має 

кінцевого 

терміну 

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 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.h

tml 

 

МЗС Японії  

«Програма 

Кусаноне» 

кожна заявка на 

отримання допомоги 

розглядається в 

окремому порядку  

неурядові організації, 

лікарні, науково- 

досліджувальні 

інститути, інші 

неприбуткові 

організації  

постійно 

діючий 

конкурс 

допомога надається після 

дослідження та оцінки кожної 

заявки 

 

http://www.ua.emb-

japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf 

  

Навчальні/Стипендіальні програми 

Стипендії для 

післядипломного 

навчання у College of 

Europe 

стипендія покриває 

академічні витрати, 

проживання, 

харчування та 

транспортні витрати 

магістри, бакалаври 16 січня 2019 р. навчання  при університеті https://www.gurt.org.ua/news/grants/49510/ 

 

Науковий обмін в 

рамках 

швейцарсько-

українського проекту 

з вивчення лісів 

мін. зарплатня, що 

покриває 

проживання, 

харчування, проїзд і 

подорож з України 

аспіранти, кандидати 

наук і магістри 
31 січня 2019 р. навчання: 

в інституті (Швейцарія) під 

наглядом наукового керівника, 

котрий організовує проживання, 

візовий супровід і тимчасове 

https://www.prostir.ua/?grants=naukovyj-obmin-v-

ramkah-shvejtsarsko-ukrajinskoho-proektu-z-

vyvchennya-lisiv 
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до Швейцарії, а 

також вартість візи. 

Витрати на 

відрядження в межах 

Швейцарії також 

компенсуються 

перебування.  

Термін перебування: від 2 

тижнів до 3 місяців. 

Спеціальна 

американська 

програма ділових 

стажувань SABIT 

деталі за посиланням менеджери середньої 

та вищої ланки, вчені і 

інженери країн СНД 

залежить від 

обраної галузі 

 

деталі за посиланням http://www.sabitprogram.org/index.php?option=cal

endar&Itemid=73 

 

Boehringer Ingelheim 

Fonds у Німеччині 

оплачується проїзд, 

проживання та 

навчання.  

Візит до 3 місяців. 

молоді дослідники-

біомедики 
постійно 

діючий 

запрошуються дослідники, які в 

даний час проводять 

експериментальний проект у 

галузі базових біомедичних 

досліджень і хотіли б 

продовжити короткострокове 

дослідницьке перебування або 

відвідати практичний курс до 3-х 

місяців 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-

grants.html 

 

 

Перелік посилань іноземних дипломатичних представництв в Україні (потенційних в наданні грантів): 

 

1. Посольство Австралії в Україні http://ukraine.embassy.gov.au/kyiv/home.html 

2. Посольство Австрії в Україні https://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew.html 

3. Посольство Королівства Бельгія в Україні http://diplomatie.belgium.be/en 

4. Посольство Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії в 

Україні 

https://www.gov.uk/government/world/ukraine 

 

5. Посольство Канади в Україні http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?view=d&lang=eng 

6. Посольство Королівства Нідерланди в 

Україні 

http://www.netherlands-embassy.com.ua/ 

7. Посольство Королівства Норвегія в 

Україні 

http://www.norway.com.ua/ 

8. Посольство Фінляндської Республіки в 

Україні 

http://www.finland.org.ua/Public/Default.aspx 

9. Посольство Франції в Україні 

 

http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-proektiiv-2016 

 

10. Посольство Швейцарської Конфедерації в 

Україні 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/botschaft.html 
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11.  Посольство Королівства Швеції в Україні http://www.swedenabroad.com/ 

12. Посольство Польщі в Україні http://www.kijow.msz.gov.pl/uk/root 

 

http://www.swedenabroad.com/
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