
Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги  

(листопад 2019 р.) 

 
Донор 

 
Форма 

надання/вигляд 

допомоги 

Заявники Терміни  

Умови співпраці 

Додаткова інформація 

Конкурс міні-грантів 

для культурної 

спадщини 

ЄС 

5 тис. євро організації 

громадянського 

суспільства, що 

працюють у сфері 

культурної спадщини 

Обов’язковою умовою 

участі є партнерства в 

проекті між місцевими 

органами влади (МОВ), 

державними та 

комунальними 

установами у сфері 

культурної спадщини 

та організаціями 

громадянського 

суспільства (ОГС) 

18 листопада 

2019 р. 

-актуалізація багатонаціональної 

та багатокультурної місцевої 

спадщини. 

- сенситивний підхід до 

популяризації місцевої 

культурної спадщини. 

-розвиток потенціалу культурної 

спадщини для місцевого 

економічного розвитку з 

застосуванням практик 

ефективного менеджменту. 

- нові підходи та моделі для 

актуалізації місцевої культурної 

спадщини через співпрацю МОВ 

та ОГС 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mini-

hrantiv-dlya-kulturnoji-spadschyny 

 

Гранти міжнародної 

співпраці 

House of Europe 

від 25,001 до 50,000 

тис.євро  

- державні/громадські 

організації,  

- що співпрацюють з 

принаймні одним 

партнером, що працює 

та зареєстрований в 

країні ЄС 

- організації з країн 

Східного партнерства 

(Арменія, 

Азербайджан, 

Беларусь, Грузія, 

Молдова) можуть 

виступати як 

додатковий партнер 

- із попереднім 

досвідом втілення 

культурних проектів  

 

21 листопада 

2019р. 

- підтримує проекти міжнародної 

співпраці та копродукції, що 

розробляються та втілюються 

спільно організаційними 

партнерами з України та ЕС. 

-допомагає посилювати 

міжнародну видимість та 

мережування українських 

культурних акторів, зміцнювати 

діалог та поглиблювати 

співпрацю між українськими та 

європейськими (також з країни 

Східного партнерства) 

культурними організаціями 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/18 

 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mini-hrantiv-dlya-kulturnoji-spadschyny
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-mini-hrantiv-dlya-kulturnoji-spadschyny
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/18


Проекти міжнародної 

співпраці 

Креативна Європа 

малі – до 200тис. 

євро 

 

великі – до 2 млн. 

євро 

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 

27 листопада 

2019р. 

- сприяти транснаціональній 

мобільності митців та 

менеджерів з метою надання їм 

можливості співпраці на 

міжнародному рівні та 

інтернаціоналізації своєї кар'єри. 

- посилити розвиток аудиторії 

шляхом полегшення їх доступу 

до європейських культурних та 

креативних робіт, матеріальної 

та нематеріальної культурної 

спадщини та розширення 

доступу до культурних робіт для 

дітей, молодих людей, людей з 

обмеженими можливостями та 

мало представлених груп. 

- сприяти зміцненню потенціалу 

за допомогою інноваційних 

підходів до створення, розробки 

та випробування нових та 

інноваційних моделей 

отримання доходів, 

менеджменту та маркетингу для 

секторів культури. Зокрема щодо 

більш активного використання 

цифрових технологій, та 

розвитку нових навичок для 

професіоналів у галузі культури: 

- діджиталізація 

- нові бізнес-моделі 

- навчання 

-підвищення міжкультурного 

діалогу, сприяння спільним 

цінностям ЄС та 

взаєморозуміння. Сприяння 

соціальній інтеграції мігрантів та 

біженців через культуру. 

-в рамках року Європейської 

культурної спадщини підвищити 

обізнаність про спільну історію, 

цінності та зміцнення почуття 

приналежності до спільного 

європейського простору 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1 

 

https://creativeeurope.in.ua/programs/1


Інфраструктурні 

гранти 

House of Europe 

3 -6 тис. євро -державні та 

комунальні заклади 

культури  

-недержавні культурні 

організації 

-усі організації, які 

працюють у секторі 

культури та/ або 

молоді (включаючи, 

але не обмежуючись 

ними: будинки 

культури, бібліотеки, 

музеї, художні та 

музичні школи тощо.) 

-заклади  культури в 

сільській місцевості, 

малих містах,  ОТГ 

28 листопада 

2019р. 

- фінансує розвиток 

інфраструктури культурних 

організацій 

- підтримає найцікавіші 

довгострокові проекти від 

найактивніших та 

найкреативніших регіональних 

культурних закладів (як 

державних, так і неурядових) 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/15 

 

Програма USAID 

Україна 

«Конкурентоспромо

жна економіка 

України» 

деталі – особисто в 

електронному 

листуванні 

малі та середні 

підприємства 
29 лютого  

2020 р. 

впровадження заходів, 

спрямованих на подолання 

викликів для малих та середніх 

підприємств (МСП), що 

працюють в Україні в нових 

галузях та галузях, що 

розвиваються 

https://gurt.org.ua/news/grants/52508/ 

ІІІ Конкурс 

мікропроектів 

Програми Pl-By-Ua 

2014-2020 

від 20до 60 тис. євро. 

Максимальний 

рівень 

співфінансування 

становить 90% від 

прийнятних витрат 

проекту 

державні органи, 

органи публічного 

права або некомерційні 

організації; 

національні, 

регіональні та місцеві 

організації, які 

здійснюють свою 

діяльність у сфері 

відповідної до 

пріоритетів Програми; 

напівдержавні 

установи, такі як 

асоціації регіонального 

розвитку, науково-

дослідні інститути і 

університети; 

регіональні та місцеві 

об'єднання 

підприємств 

15 січня  

2020р. 

підтримка діяльності 

транскордонного 

співробітництва по пріоритеті 

«Спадщина», наприклад: події, 

пов’язані з культурою, 

мистецтвом, спортом, освітою, 

просуванням  історії та 

природної спадщини та всі 

подібні заходи, що підтримують 

транскордонне співробітництво  

https://www.pbu2020.eu/en/news/1276?fbclid=Iw

AR0hRrgjKzkU6bzeqgbUSoVluZKX9hNeqF966j

9JX88yauSmdkBGxki4UZg 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/15
https://gurt.org.ua/news/grants/52508/
https://www.pbu2020.eu/en/news/1276?fbclid=IwAR0hRrgjKzkU6bzeqgbUSoVluZKX9hNeqF966j9JX88yauSmdkBGxki4UZg
https://www.pbu2020.eu/en/news/1276?fbclid=IwAR0hRrgjKzkU6bzeqgbUSoVluZKX9hNeqF966j9JX88yauSmdkBGxki4UZg
https://www.pbu2020.eu/en/news/1276?fbclid=IwAR0hRrgjKzkU6bzeqgbUSoVluZKX9hNeqF966j9JX88yauSmdkBGxki4UZg


(наприклад, торгово-

промислова палата, 

спілка); професійні 

організації; 

регіональні, місцеві та 

повітові органи 

самоврядування та їх 

організації, що діють 

як юридичні особи, 

регіональні ради;  

недержавні суб'єкти: 

неурядова організація, 

організація, що 

представляє 

національні та \ або 

етнічні меншини. 

Місцеві громадські 

об’єднання та торгові 

асоціації: кооперативи, 

профспілки інше 

Конкурс грантів в 

рамках Проекту 

USAID 

«Трансформація 

фінансового сектору» 

від 10,000 до 100,000 

доларів в гривневому 

еквіваленті 

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 

31 березня  

2020 р. 

грантова підтримка 

надаватиметься проектам, 

спрямованим на: 

- сприяння більшому доступу 

споживачів та підприємств до 

фінансування; 

- покращення фінансового 

захисту та обізнаності 

споживачів фінансових послуг; 

- сприяння формуванню довіри 

до фінансових установ; 

- сприяння розробці та 

просуванню законодавчих 

реформ у фінансовому секторі, 

розкриттю фінансової інформації 

та фінансової прозорості; 

- підвищення рівня фінансової 

інклюзивності, допомагаючи 

постачальникам фінансових 

послуг у визначенні нових 

сегментів ринку, пропонуючи 

нові спеціалізовані продукти та 

впроваджуючи інновації 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-v-

ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-

finansovoho-sektoru 

 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru


Проект енергетичної 

безпеки 

(USAID) 

від 10 тис. до 300 

тис.дол. 

неурядові організації 

(НУО), зареєстровані 

та правочинні згідно з 

законодавством 

України (гранти у 

грошовій та 

негрошовій формі); 

державні установи 

(гранти виключно у 

негрошовій формі) 

30 квітня 

2020р. 

- надання допомоги Уряду 

України для забезпечення усіх 

громадян доступною, надійною, 

сталою та безпечною енергією; 

- підтримка Уряду України в 

інтеграції до європейських 

енергетичних ринків шляхом 

допомоги ключовим державним 

органам та регулятору у 

виконанні вимог енергетичного 

законодавства ЄС, включаючи 

Третій енергетичний пакет; 

- зміцнення енергетичної 

безпеки України завдяки 

реформуванню конкурентних 

ринків шляхом відокремлення 

функцій передачі та розподілу 

від генерації, а також 

виробництва і постачання в 

секторах природного газу та 

електричної енергії; 

- створення конкурентних ринків 

електричної енергії, природного 

газу та теплової енергії; 

- збільшення постачання енергії 

в Україні шляхом сприяння 

інвестиціям у сектор енергетики 

завдяки активній участі 

приватного капіталу та 

збільшення виробництва 

відновлюваної енергії 

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-

enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-

hrantovoji-prohramy 

 

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 

інформацією; 

 - стимул взаємодопомоги. 

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

foundation/who-we-are 

 

Постійно діючі гранти/конкурси 

https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-hrantovoji-prohramy
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-hrantovoji-prohramy
https://www.prostir.ua/?grants=usaid-proekt-enerhetychnoji-bezpeky-oholoshuje-pochatok-hrantovoji-prohramy
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are


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 
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(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 

Гранти мобільності 

для сектору 

культури 

House of Europe 

 

від 2 до  4 тис. євро - професіонали з 

сектору культури та 

креативних індустрій, 

включаючи, але не 

обмежуючись 

наступними 

категоріями: 

- менеджери, куратори, 

культурні оператори, 

експерти/дослідники, 

14 листопада 

2019р. 

поїздки спеціалістів з України із 

сектору освіти до країн 

Європейського Союзу, щоб:    

- презентувати та обговорити 

свої напрацювання 

- проводити дослідження 

- пройти стажування 

- взяти участь у конференціях, 

заходах нетворкінгу чи інших 

професійних заходах у секторі 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/16 
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креативні підприємці у 

дисциплінах: музика, 

література, театр, 

танець, кіно, дизайн, 

мода, музеї, арт-ринок, 

культурна спадщина, 

архіви, реставрація та 

консервація  

- митці  

- архітектори, 

планувальники міст 

- співробітники 

місцевих відділів 

культури 

-професіонали із 

сектору освіти,: 

- викладацький штат 

навчальних закладів на 

всіх рівнях освіти 

(дошкільна, середня, 

професійно-технічна, 

вища, післядипломна) 

- співробітники 

місцевих управлінь та 

відділів освіти 

 

освіти 

- зустрітися з партнерами в ЄС 

 

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 
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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 

11.  Посольство Королівства Швеції в Україні http://www.swedenabroad.com/ 

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