
Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги  

(липень 2020 р.) 

 
Донор 

 
Форма 

надання/вигляд 

допомоги 

Заявники Терміни  

Умови співпраці 

Додаткова інформація 

Конкурс проєктів від 

ГО людей з 

інвалідністю 

Фонд соціального 

захисту інвалідів, 

кошти державного 

бюджету валідністю 

 

до 500 тис. гривень, 

власний внесок – 

мінімум 15% 

громадські об’єднання 

осіб з інвалідністю, що 

функціонують більше 6 

місяців 

30 днів після 

офіційного 

завершення 

(послаблення) 

карантину, 

встановленого 

Постановою 

КМУ 

пріоритетні завдання: 

- моніторинг та оцінка 

дотримання прав осіб людей з 

інвалідністю; 

- сприяння забезпечення для осіб 

з інвалідністю доступу до 

фізичного оточення, транспорту, 

послуг; 

- реалізація права на освіту осію 

з інвалідністю; 

- формування інклюзивної 

політики в сфері охорони 

здоров’я 

https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/upload

ed-

files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.

pdf 

Конкурс проектів 

Фонд Східна Європа 

та німецька 

неурядова 

організація 

ChildFund 

Deutschland e.V.  

до 75 000 грн. громадські організації 

у партнерстві з 

державними закладами 

шкільної освіти 

15 липня  

2020 р. 

проекти можуть передбачати, 

проте не обмежуватися 

наступною діяльністю: 

· підготовчі заходи для 

інформування школярів, 

вчителів та керівництва освітніх 

установ про цілі та форми 

соціального шкільного 

підприємства; 

· тренінги з основ 

підприємництва, проектного 

менеджменту, соціального 

підприємництва для школярів; 

· відбір зацікавлених учнів, які 

хотіли б взяти участь у розробці 

моделі соціального шкільного 

підприємства та створення 

команд; 

· майстер-класи з виробництва 

товарів чи надання послуг за 

визначеними напрямками роботи 

соціального шкільного 

підприємства; 

· організація роботи соціального 

шкільного підприємства; 

https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-

deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-

v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-

oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-

shkilnyh-pidpryjemstv 

https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.pdf
https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.pdf
https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.pdf
https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nakaz33vid300420proogoloshennyakonkursu.pdf
https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryjemstv
https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryjemstv
https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryjemstv
https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryjemstv
https://www.prostir.ua/?grants=fse-i-childfund-deutschland-e-v-oholoshuyut-konkurs-proektiv-ho-v-donetskij-ivano-frankivskij-ta-zhytomyrskij-oblastyah-dlya-stvorennya-pilotnyh-sotsialnyh-shkilnyh-pidpryjemstv


· закупівля матеріалів 

(обладнання) чи програмного 

забезпечення для роботи 

шкільної фірми, проте це не 

може бути самоціллю проекту; 

· за необхідності, організація он-

лайн заходів 

Гранти на підтримку 

МСП, якими 

володіють та 

керують жінки 

 

Програма USAID 

«Конкурентоспромо

жна економіка 

України» 

 

до 1 млн грн. малі та середні 

підприємства з 

мінімальним річним 

оборотом 500 тис. 

гривень, які очолюють 

жінки 

31 липня  

2020 р. 

підтримка бажаючих розширити 

свій діючий бізнес. Заходи з 

розширення бізнесу можуть бути 

спрямовані на підвищення 

продуктивності та збільшення 

виробництва, вихід на зовнішні 

ринки, розширення асортименту 

продукції, підвищення 

ефективності бізнесу завдяки 

запровадженню інноваційних та 

ІТ-рішень тощо 

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

TzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo 

 

 

Всеукраїнський 

молодіжний конкурс 

інноваційних 

проєктів розвитку 

туризму на 

сільських територіях 

 

Державне агентство 

розвитку туризму 

України 

 ГС «Національна 

туристична 

організація України» 

ВАОМС 

«Всеукраїнська 

асоціація громад» 

 «Підтримка 

розвитку системи 

географічних 

зазначень в Україні» 

 

40 тис. грн. молоді люди віком 16-

35 років - школярі, 

студенти, аспіранти, 

представники органів 

місцевого само-

врядування, 

громадських 

організацій тощо 

2 серпня  

2020 р. 

залучення молоді до розробки та 

впровадження проєктів 

місцевого економічного 

розвитку, підтримка 

підприємницької та інноваційної 

проєктної діяльності та 

популяризація сільського 

туризму як дієвої форми 

соціально-економічного 

розвитку сільських територій. 

Номінації конкурсу: 
1. Створення та розвиток 

об’єктів сільського 

зеленого туризму. 

2. Інноваційні агро- та 

етнотуристичні послуги і 

продукти сільського 

зеленого туризму. 

3. Створення туристичних 

об’єктів та послуг на 

природоохоронних територіях. 

4. Інноваційні туристичні 

продукти сільських територій на 

основі Географічних зазначень 

та стратегія маркетингу 

сільських територій як 

https://www.greentour.com.ua/ 



еногастрономічних 

туристичних дестинацій. 

5. Правові проблеми 

забезпечення туристичної 

діяльності на сільських 

територіях: план вирішення. 

Підтримка ініціатив 

місцевих жіночих 

правозахисних 

організацій 

180 тис.грн. місцева жіноча 

правозахисної 

організації 

15 серпня  

2020 р. 

підтримка ініціатив місцевих 

жіночих правозахисних 

організацій, які представляють 

інтереси або надають послуги 

найбільш вразливим та 

маргіналізованим дівчатам та 

жінкам, таким як: 

-             внутрішньо переміщені 

дівчата і жінки, та інші категорії 

дівчат і жінок, яких торкнулась 

проблема конфлікту на сході 

України (учасниці бойових дій 

та ветеранки, вдови та матері 

загиблих воїнів) 

-  сільські жінки та дівчата  

- жінки ЛГБТІК 

-  жінки з інвалідністю 

-  жінки, які живуть з ВІЛ 

-  ромcькі жінки 

https://gurt.org.ua/news/grants/57437/ 

 

Конкурс інженерних 

стартапів  

Vernadsky Challenge 

2 млн. грн. особа, яка має ідею чи 

готовий продукт 
1 вересня  

2020 р. 

тематика ідей: 

- космічні технології (ракети, 

системи для запуску, супутники, 

космічна інженерія та усі 

пристрої, призначені для 

дослідження та 

освоєння космосу) 

- активна 

біоелектроніка (пристрої, що 

допоможуть відновити втрачені 

функції організму чи замінити 

орган, біотехнології в медицині, 

протези, екзоскелети, медичні 

пристрої, медичне устаткування, 

технології для людей 

специфічних професій) 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/57888/ 

 

https://gurt.org.ua/news/grants/57437/
https://gurt.org.ua/news/grants/57888/


Словацьке агентство 

з міжнародного 

співробітництва 

максимум – 10 тис. 

EUR 

НУО, неприбуткові 

суб'єкти та місцеві 

органи влади 

15 жовтня  

2020р. 

пріоритетними є проекти, які 

пов'язані з наступними 

секторами: 

- Якісна освіта, 

- Міцне здоров’я, 

- Належне управління та 

розбудова громадянського 

суспільства 

- Безпека харчових продуктів та 

сільського господарства 

- Інфраструктура та стале 

використання природних 

ресурсів 

- Підтримка створення 

ринкового середовища 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-

aid?fbclid=IwAR1tk4vjG-

cd3SbWGVSVk7Jym1tr5vUv2xd2KPRcs8yiBHiI

Ch5YZchGlyg 

 

Конкурс грантів з 

організаційного 

розвитку 

ІСАР Єднання у 

межах «Ініціативи 

секторальної 

підтримки 

громадянського 

суспільства» 

Агентство США з 

міжнародного 

розвитку 

деталі – за 

посиланням 
громадські і 

благодійні організації 

1 грудня  

2020 р. 

громадська або благодійна 

організація може: 

- провести оцінку власного рівня 

розвитку (самооцінку або 

зовнішню фасилітовану оцінку) 

та визначити нагальні потреби й 

пріоритетні сфери розвитку; 

- скласти індивідуальний план 

організаційного розвитку; 

- отримати грант (безповоротну 

фінансову допомогу) для оплати 

послуг з організаційного 

розвитку; 

- провести тендер (конкурсний 

відбір) і обрати найкращого 

постачальника послуг з 

організаційного розвитку 

(тренера, коуча, консультанта, 

фасилітатора); 

- провести заходи (тренінг, 

консультація, фасилітована 

стратегічна сесія тощо), які 

відповідатимуть потребам 

організації та допоможуть 

виконати план з організаційного 

розвитку; 

- провести повторну оцінку рівня 

розвитку своєї організації, 

порівняти результати, скласти 

подальший план розвитку та 

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

orhanizatsijnoho-rozvytku 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR1tk4vjG-cd3SbWGVSVk7Jym1tr5vUv2xd2KPRcs8yiBHiICh5YZchGlyg
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR1tk4vjG-cd3SbWGVSVk7Jym1tr5vUv2xd2KPRcs8yiBHiICh5YZchGlyg
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR1tk4vjG-cd3SbWGVSVk7Jym1tr5vUv2xd2KPRcs8yiBHiICh5YZchGlyg
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR1tk4vjG-cd3SbWGVSVk7Jym1tr5vUv2xd2KPRcs8yiBHiICh5YZchGlyg
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-z-orhanizatsijnoho-rozvytku
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-z-orhanizatsijnoho-rozvytku


повторити весь цикл спочатку 

Розвиток соціальних 

послуг 

Мінсоцполітики за 

кошти державного 

бюджету 

до 2 млн грн ОТГ до кінця  

2020 р. 

розвиток таких соціальних 

послуг: 

- денного догляду для дітей з 

інвалідністю та осіб з 

інвалідністю; 

- супроводу під час 

інклюзивного навчання; 

- соціального супроводу при 

працевлаштуванні та на 

робочому місці; 

- тимчасового відпочинку для 

батьків або осіб, які їх 

замінюють, що здійснюють 

догляд за дітьми з інвалідністю; 

- підтриманого проживання 

https://www.msp.gov.ua/news/18359.html 

«Людяність і 

взаємодопомога»: 

гуманітарна 

ініціатива проти 

пандемії  

Міжнародний Фонд 

«Відродження» 

до 50 тис. грн. Але 

можуть бути 

підтримані і проєкти 

з більшою вартістю 

зареєстровані 

громадські організації 

матимуть пере-вагу, 

проте можуть пода-

вати заявки і 

неформальні 

громадські ініціативи 

та організації, що 

працюють з 

релігійними громадами 

31 грудня 

2020 р. 

проекти мають стосуватися 

сприяння попередженню 

поширен-ня, подоланню і 

пом’якшенню наслідків епідемії 

коронавірусу в Україні через 

інформування, координацію, 

забезпечення базових потреб, 

горизонтальну самоорганізацію 

людей заради взаємо-допомоги 

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-

protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-

vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN

4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7

hRGpoKd9Q 

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 

 

Гранти на підтримку 

ініціатив 

від 10 до 150 тис. 

дол.США 

неприбуткові 

організації 
31 січня  

2021 р. 

проєкти, які мобілізують 

суспільство на запобігання 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-

pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-

https://www.msp.gov.ua/news/18359.html
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/who-we-are
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts


громадянського 

суспільства та медіа 

у сфері протидії 

корупції 

 

Програма 

«ВзаємоДія!”» 
Агентство США з 

міжнародного 

розвитку (USAID) 

громадянського 

суспільства 

(громадські спілки, 

волонтерські 

організації, благодійні 

фонди, аналітичні 

центри, наукові 

установи, а також 

інформаційні 

агентства) 

корупції, розроблення 

аналітичних матеріалів щодо 

механізмів підвищення 

обізнаності та виховання 

цінностей, спрямованих на 

запобігання корупції, сприяють 

виникненню коаліцій, 

об’єднаних довкола спільних 

питань, які спроможні 

здійснювати адвокацію 

ефективних антикорупційних 

заходів на національному і 

субнаціональному рівнях та 

ефективно поширювати 

антикорупційні месседжі в 

цільових громадах 

koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-

hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-

hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-

protydiji-korupts 

 

Постійно діючі гранти/конкурси 

Фонду сприяння 

демократії 

(Посольство США) 

від 25 тис. до 50 тис. 

доларів США  

громадські організації не передбачає 

кінцевого 

терміну подачі 

заявок. Проекти

і пропозиції 

приймаються 

протягом усього 

року на 

постійній 

основі. Гранти 

видаються при 

наявності 

коштів 

 Фонд сприяння демократії 

Посольства США в Україні 

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 захист 

прав меншин: лесбійок, геїв, 

бісексуалів, трансгендерів та 

інтерсексуалів (ЛГБТІ 

спільноти), людей з 

інвалідністю, а також інших 

вразливих категорій населення; 

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

uk/democracy-grants-

uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQ

KBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8 

 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-pidtrymka-orhanizatsij-lideriv-u-protydiji-koruptsiji-v-ukrajini-vzajemodiya-oholoshuje-hrantovu-prohramu-na-pidtrymku-initsiatyv-hromadyanskoho-suspilstva-ta-media-u-sferi-protydiji-korupts
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8


- Встановлення гендерної 

рівності, заохочення жінок до 

участі у політичному житті, 

боротьба з усіма формами 

дискримінації проти жінок; 

- Cтворення легітимної виборчої 

системи для проведення вільних 

і чесних виборів. 

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; 

Орієнтовна тривалість 

гранту: 1-9 місяців 

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 

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 

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

Правозахисний 

центр «Поступ» в 

рамках проекту 

«Побудова системи 

захисту жертв 

порушення прав 

людини в Криму та 

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 

постійно 

діючий 

конкурс 

програма грантів допомоги для 

активістів та правозахисників 

 

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

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


на Сході України» за 

підтримки 

Представництва 

Європейського 

Союзу 

 

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)  

Конкурс малих 

проектів, 

орієнтованих на 

діяльність 

громадських 

організацій 

Швейцарське бюро 

співробітництва 

(ШБС) в Україні 

 

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 

можуть також 

розглядатися 

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, 

справедливості; 

культурні заходи 

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

me/vertretungen/kooperationsbuero.html 

 

 

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 

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

tml 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.html
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.html


середовища для розвитку 

українських медіа; 

сприяння співпраці між ЗМІ, 

неурядовими організаціями та 

державними інституціями 

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 

Табір Активних 

Громадян 

можливість 

отримати до 10 тис. 

грн. на реалізацію 

своєї соціальної 

ініціативи 

молодіжні та 

студентські лідери, а 

також лідери громад, 

що мають досвід 

реалізації соціальних 

проєктів, в тому числі 

на рівні громади, 

університету чи 

неурядової організації 

14 липня  

2020 р. 

платформа для розвитку 

лідерського потенціалу та 

соціальної відповідальності 

молоді, поширення досвіду, 

генерації ідей, усвідомлення 

можливостей для підвищення 

спроможності громад  

https://www.prostir.ua/?grants=tabir-aktyvnyh-

hromadyan 

Civil Match: знайдіть 

партнерів з 10 країн 

та масштабуйте свій 

вплив 

Федеральне 

міністерство 

закордонних справ 

Німеччини 

 

шанс на підтримку в 

розмірі 1000 євро 

для співпраці  

громадські організації, 

фонди, ЗМІ, молодіжні 

асоціації, вищі 

навчальні заклади, 

культурологи, інші 

організації, що 

підтримують 

плюралізм та 

відкритий діалог 

22 липня  

2020 р. 

інтенсивний онлайн-нетворкінг, 

що допоможе знайти партнерів у 

10 країнах, синхронізувати 

цінності, створити спільні 

проєкти, а може й отримати 

разом фінансування 

https://www.prostir.ua/?grants=civil-match-

znajdit-partneriv-z-10-krajin-ta-masshtabujte-svij-

vplyv 

Участь у 

інформаційних 

сесіях (он-лайн) 

Грантовий конкурс 

для громадянського 

суспільства України 

ЄС 

 

усі сесії будуть 

проводитися онлайн 

через Zoom. 

Питання 

приймаються лише 

заздалегідь 

(надсилайте їх через 

аплікаційну форму). 

Ви можете 

зареєструватися на 

одну або декілька 

сесій. Реєстрація 

зацікавлені організації 14 серпня  

2020 р. 

цілями конкурсу є: 

- сприяти сталому розвитку та 

покращенню екологічного 

менеджменту в Україні з 

урахуванням “Зеленої угоди” ЄС 

(Лот 1: Сталий розвиток). 

- збільшити потенціал та 

визнання ключових 

стейкхолдерів у галузі культури 

(громадянське суспільство, 

органи місцевого 

самоврядування, інші органи 

https://gurt.org.ua/news/grants/60751/bull/ 

http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
https://www.prostir.ua/?grants=tabir-aktyvnyh-hromadyan
https://www.prostir.ua/?grants=tabir-aktyvnyh-hromadyan
https://www.prostir.ua/?grants=civil-match-znajdit-partneriv-z-10-krajin-ta-masshtabujte-svij-vplyv
https://www.prostir.ua/?grants=civil-match-znajdit-partneriv-z-10-krajin-ta-masshtabujte-svij-vplyv
https://www.prostir.ua/?grants=civil-match-znajdit-partneriv-z-10-krajin-ta-masshtabujte-svij-vplyv
https://gurt.org.ua/news/grants/60751/bull/


завершується за два 

дні до кожної сесії. 

Після реєстрації ви 

отримаєте 

підтвердження та 

посилання на зустріч 

у Zoom. 

державного сектора) як рушіїв 

місцевого розвитку (Лот 2: 

Культура). 

- підвищити вплив та стійкість 

незалежних ЗМІ (у тому числі за 

допомогою розслідувальної 

журналістики) для сприяння 

прозорості та підзвітності (Лот 

3: Незалежні ЗМІ). 

- сприяти принципам реформи 

державного управління та 

надійному управлінню 

державними фінансами для 

більш ефективного врядування 

(Лот 4: Реформа державного 

управління). 

- підтримувати принципи 

верховенства права та стійких 

реформ у сфері правосуддя та 

правоохоронних органах (Лот 5: 

верховенство права). 

- підтримувати права людини та 

захист правозахисників (Лот 6: 

Права людини). 

- посилити консультативні та 

моніторингові ролі аналітичних 

центрів в імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та 

ЄС (Лот 7: Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС) 

Стипендії на 

магістратурі у 

Києво-Могилянській 

школі врядування 

стипендія покриє до 

100% вартості 

навчання у 2020 р 

вступники до вишів 22 серпня  

2020 р. 

магістерська програма 

передбачає професійну та 

практичну підготовку за 

напрямками: 

- комунікативний супровід 

політики та комунікаційна 

підтримка реформ; 

– цифрова демократія, 

технологія і безпека даних у 

комунікаціях; 

– інноваційний маркетинг та 

креативне мислення; 

– візуалізація даних та 

графічний дизайн; 

– сучасна прес-служба та 

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

mahistraturi-u-kyjevo-mohylyanskij-shkoli-

vryaduvannya 

https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-na-mahistraturi-u-kyjevo-mohylyanskij-shkoli-vryaduvannya
https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-na-mahistraturi-u-kyjevo-mohylyanskij-shkoli-vryaduvannya
https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-na-mahistraturi-u-kyjevo-mohylyanskij-shkoli-vryaduvannya


фандрейзинг 

 

Конкурс «Кращі 

практики місцевого 

самоврядування» 

2020  

 

Міністерство 

регіонального 

розвитку України 

можливість 

налагодити стійку 

комунікацію між 

ОМС, запрезентувати 

кращі практики та 

взяти участь у яр-

марку ідей 

органи місцевого 

самоврядування всіх 

рівнів 

25 серпня  

2020 р. 

напрямки: 

1. Влада та громада: 

інформування, діалог, участь 

2. Покращення якості 

надання освітніх послуг 

3. Формування безпечного, 

комфортного та привабливого 

життєвого середовища 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuva

v-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-

samovryaduvannya-

2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mM

xfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM 

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 

 

Конкурс матеріалів 

про децентралізацію  

2020 

 

Щорічний 

Всеукраїнський 

конкурс 

журналістських робіт 

«Реформування 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади» 

 

 

 

призовий фонд у 

кожній з чотирьох 

номінацій 

передбачені три 

премії: 

- І премія –  

20 тис. грн, 

- ІІ премія –  

15 тис. грн, 

- ІІІ премія –  

10 тис.грн. 

 

журналісти 30 вересня  

2020 р. 

серед тем можуть бути: 

- успішні приклади 

впровадження реформи 

децентралізації на місцях. 

- життя у об’єднаних 

територіальних громадах до та 

після об’єднання. 

-співробітництво територіальних 

громад задля 

добробуту населення. 

- історії успіху та цікаві підходи, 

запроваджені у громадах, які 

довели свою ефективність: 

взаємодія між владою та 

громадою, покращення якості 

надання освітніх послуг, 

формування безпечного, 

комфортного та привабливого 

життєвого середовища та інші. 

- кращі практики громад у 

протидії COVID-19 та подолання 

наслідків пандемії 

https://gurt.org.ua/news/grants/60419/ 

Boehringer Ingelheim 

Fonds у Німеччині 

оплачується проїзд, 

проживання та 

навчання.  

молоді дослідники-

біомедики 
постійно 

діючий 

запрошуються дослідники, які в 

даний час проводять 

експериментальний проект у 

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

grants.html 

https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM
https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM
https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM
https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM
https://www.minregion.gov.ua/press/news/startuvav-konkurs-krashhi-praktyky-misczevogo-samovryaduvannya-2020/?fbclid=IwAR2xhit08_QDKOXf_aUjLi5mMxfV5DVApil7snYRAlpMqH188__3EdWu2TM
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
https://gurt.org.ua/news/grants/60419/
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html


Візит до 3 місяців. галузі базових біомедичних 

досліджень і хотіли б 

продовжити короткострокове 

дослідницьке перебування або 

відвідати практичний курс до 3-х 

місяців 

Гранти на участь у 

навчальних заходах 

 

Black Sea NGO 

Forum 

відшкодування 

витрат зустрічі 

експерти та 

представники 

громадських 

організацій 

15 грудня 

2020 р. 

 

Діяльність, що підтримується: 

- Активна участь у семнірах, 

навчальних заходах, робочих 

зустрічах (модераторство, 

фасилітаторство, вораторство); 

 Зустріч з потенційними 

партнерами проєкту з 

інших країн 

Чорноморського фонду; 

 

https://blackseango.org/opportunities/mobility-

fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-

region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgY

G6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-

w 
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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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