Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги
(квітень 2019 р.)
Форма
надання/вигляд
допомоги
часткове
фінансування
обраних проектів

Конкурс ініціатив
місцевих карпатських
громад

Донор

Терміни

Умови співпраці

громадські організації,
молодіжні центри та
заклади вищої освіти

30 квітня
2019 р.

максимальний розмір
співфінансування
кожного проекту з
обласного
бюджету становить
250000 грн.
Мінімальний розмір
власного внеску
становить
50000 грн., можливий
нефінансовий
власний внесок

органи місцевого
самоврядування
(районні ради/ міські
ради міст обласного
значення / міські ради
районного значення/
селищні, сільські ради
та ОТГ), інститути
громадянського
суспільства –
громадські організації
та благодійні фонди

01 травня
2019 р.

Міжнародний фонд
"Відродження"

максимальний розмір
гранту –
430 000 грн.
(оптимальний
бюджет проекту
300 000 – 370 000
грн.)

громадські організації,
громадські спілки,
органи самоорганізації
населення (ОСНи) та
благодійні фонди

2 травня
2019 р.

Посольство США в
Україні

середній кошторис
проекту буде
фінансуватися в
обсязі 25000 дол.

неурядові організації

3 травня
2019 р.

сприяння міжкультурному діалогу
в межах країни, побудова
відносин між людьми на засадах
рівності та рівних можливостей,
поваги до різноманіття, розвиток
громад та соціальну активність
Пріоритети конкурсу:
1)транскордонне співробітництво
(у випадку подання проектів у
вказаному пріоритеті
обов’язковою вимогою є
наявність закордонного
партнера);
2) популяризація історикокультурної спадщини;
3) збереження природної
спадщини;
4) розвиток інформаційнокомунікаційних технологій
запобігання та сприяння
вирішенню конфліктів на рівні
обраних громад, які можуть
виникати / виникають при
реалізації реформи місцевого
самоврядування, медичної
реформи та реформи освіти
через забезпечення активної
участі місцевого населення у
впровадженні реформ із
використанням передбачених
законодавством України форм
місцевої демократії (органи
самоорганізації населення,
загальні збори членів
територіальних громад за місцем
проживання, місцеві ініціативи,
громадські слухання тощо) та
медіацію конфліктів
попередження та протидія
торгівлі людьми в Україні,
переслідування та покарання
торговців людьми, та захисту

«Активні Громадяни»
у громадах
(Британська Рада)

Заявники

Додаткова інформація
https://gurt.org.ua/news/grants/52091/

https://orada.if.ua/конкурс-ініціатив-місцевихкарпатсь-2/

https://gurt.org.ua/news/grants/52006/

https://gurt.org.ua/news/grants/52274/

США, але
фінансування
міжсекторального
проекту може бути
більшим.

Міжнародна
неурядова
організація
«Internews»

до 3 тис.дол.

Програма USAID
«Конкурентоспромож
на економіка
України»
«Антикорупційна
ініціатива ЄС в
Україні»

деталі – і особистому
електронному
листуванні
від 25до 80 тис.
єввро

організації
громадянського
суспільства

14 травня
2019 р.

Проект
«SMART ENERGY»

деталі – за
посиланням

органи місцевого
самоврядування, ОТГ

15 травня
2019 р.

Медіаграмотність та
стійкість
до дезінформації
«Internews»

середній бюджет
наданих грантів
становитиме 20 тис.
доларів США для

медійні організації,
неурядові організації,
громадські об’єднання,
компанії та медіа

17 травня
2019 р.

громадські організації,
спілки, асоціації,
товариства та інші
об’єднання,
зареєстровані
відповідно до
українського
законодавства як
неприбуткові або
благодійні організації
аналітичні центри,
бізнес-асоціації та інші
неурядові організації

6 травня
2019 р.

14 травня
2019 р.

постраждалих. Мета грантового
конкурсу полягає в тому, щоб
надати підтримку постраждалим
та попередити торгівлю людьми
незважаючи на мету та форму
експлуатації, включаючи:
трудову, сексуальну
експлуатацію, використання у
жебрацтві, втягнення в злочинну
діяльність та використання у
збройних конфліктах, вилучення
органів
проекти, які сприятимуть
розвитку медіаграмотності серед
молоді з регіонів

https://gurt.org.ua/news/grants/52249/

підвищення спроможності
організацій, що надають
підтримку в розвитку
підприємництва
підтримка проектів з протидії
корупції

https://gurt.org.ua/news/grants/52511/

створення та впровадження
відповідних дій, інструментів,
знань та напрацювань,
необхідних для створення умов
енергоефективності у громадах, у
тому числі впровадження
системи енергоменеджменту та
енергомоніторингу з ціллю
ефективного використання та
споживання ресурсів та економії
бюджетних коштів при умові
підвищення якості послуги, а
також створення та просування
інформації для залучення ЕСКО
інвестицій
підтримуватиме проекти, котрі
сприятимуть реалізації одного з
чотирьох основних завдань МПУ
— а саме, зростанню суспільного

https://www.prostir.ua/?grants=proekt-smartenergy-bezkoshtovne-vprovadzhennya-systemyenerhomenedzhmentu-ta-intelektualnoji-systemyenerhomonitorynhu-z-vnesennyam-danyh-dovseukrajinskoji-systemy

https://euaci.eu/what-we-do/procurement/2019euaci-call-for-cso-proposals-ukrainian-registeredcsos

https://internews.in.ua/uk/news/novyj-konkurshrantiv-mediahramotnist-ta-stijkist-dodezinformatsiji-vidkryto/

Європейська
молодіжна фундація
надає гранти
для НУО

проектів тривалістю
до 6-ти місяців, однак
і більші (коштовніші)
проекти будуть
розглянуті за умови
обгрунтування
концепції, бюджету та
тривалості
не зазначено

попиту на якісну інформацію,
зокрема оптимізації заходів у
сфері медіаграмотності

міжнародні,
національні, регіональні
або місцеві НУО чи
мережі та інші
неурядові структури,
зорієнтовані на роботу
з молоддю

дедлайни
залежать від
видів грантів

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.

Міжнародний фонд
«Відродження»

до 150 тис. грн.

організації з усіх
регіонів України

15 жовтня
2019 р.

Програма USAID
Україна
«Конкурентоспромож
на економіка
України»

деталі – особисто в
електронному
листуванні

малі та середні
підприємства

29 лютого
2020 р.

проекти повинні бути спрямовані
на:
- зміцнення миру і
співробітництва;
- сприйння тіснішій співпраці та
взаєморозумінню між молоддю;
- заохочення обміну інформацією;
- стимул взаємодопомоги.
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
конкурс ідей для партнерства у
краудфандинговій ініціативі
«Культура. Спільнота». Завдяки
підтримці, громадські організації,
які реалізують проекти у сфері
культури та залучають кошти
спільноти отримають додаткові
можливості для реалізації своїх
ідей
впровадження заходів,
спрямованих на подолання
викликів для малих та середніх
підприємств (МСП), що працюють
в Україні в нових галузях та
галузях, що розвиваються

http://www.coe.int/en/web/european-youthfoundation/who-we-are

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

https://gurt.org.ua/news/grants/50743/

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

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

Грантова програма
короткострокових
ініціатив
громадських
організацій

до 20 тис.дол.США

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

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)

Постійно діючі гранти/конкурси
постійно
гнучкий механізм фінансової
діючий конкурс підтримки унікальних та
перспективних проектів,
особливо таких, що сприяють
розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні
постійно
офіційно зареєстровані
ключові демократичні реформи
діючий конкурс та імплементація таких
організації
громадянського
наскрізних тем, як: сприяння
суспільства з усіх
євроінтеграції; боротьба з
регіонів України.
корупцією; децентралізація;
В рамках цього
прозоре та підзвітне врядування
конкурсу Пакт не може
(включаючи періоди виборчих
надавати гранти
кампаній); інклюзивний розвиток
підприємствам,
осіб з інвалідністю, внутрішньо
політичним партіям,
переміщених осіб (ВПО),
державним інституціям,
представників ЛГБТІ спільноти
релігійним організаціям
(лесбійок, гомосексуалістів,
або фізичним особам;
бісексуалів, трансгендерних осіб
Орієнтовна тривалість
та осіб інтерсекс), молоді та
гранту: 1-9 місяців
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
постійно
- члени громадських
програма грантів допомоги для
діючий конкурс активістів та правозахисників
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
неприбуткові та
неурядові організації

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democra
cy.html

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

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

Конкурс малих
проектів,
орієнтованих на
діяльність
громадських
організацій
Швейцарське бюро
співробітництва
(ШБС) в Україні

100 тис. –
600 тис. грн

Міжнародний
Вишеградський Фонд
(малі, стандартні і
стратегічні гранти)

від 6,0 до 40,0 тис.
євро

Посольство США в
Україні
Фонд розвинутих
українських ЗМІ

24,0 тис.дол. США

МЗС Японії
«Програма Кусаноне»

кожна заявка на
отримання допомоги
розглядається в
окремому порядку

Програма РАДА

деталі за посиланням

зони конфлікту і
допомагають у його
вирішенні (перелік не
вичерпний)
зареєстровані
українські неурядові
організації з
адекватною
організаційною
структурою і належним
фінансовим досвідом. У
виняткових випадках
комерційні, урядові або
міжнародні організації
можуть також
розглядатися
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
журналісти,
представники медіа

гранти
надаються
постійно

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

проходить на
постійній
основі і не має
кінцевого
терміну

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
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)

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/hom
e/vertretungen/kooperationsbuero.html

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
допомога надається після
дослідження та оцінки кожної
заявки

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.ht
ml

постійно
неурядові організації,
діючий конкурс
лікарні, науководосліджувальні
інститути, інші
неприбуткові організації
Навчальні/Стипендіальні програми
30 квітня
студенти, аспіранти та
сприяння становленню
2019 р.
нещодавні
підзвітного, відповідального і
випускники вузів,
демократичного

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

http://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf

https://gurt.org.ua/news/trainings/52355/

експерти НУО, в тому
числі аналітичні центри

Стипендії на участь в
Transparency
school 2019

стипендія – 750 євро

молоді, активні люди

Спеціальна
американська
програма ділових
стажувань SABIT
Boehringer Ingelheim
Fonds у Німеччині

деталі за посиланням

менеджери середньої
та вищої ланки, вчені і
інженери країн СНД

оплачується проїзд,
проживання та
навчання.
Візит до 3 місяців.

молоді дослідникибіомедики

30 квітня
2019 р.

залежить від
обраної галузі
постійно
діючий

представницького органу –
Парламенту України. Одним із
напрямків діяльності Програми
протягом 2019 – 2020 років є
надання допомоги Верховній Раді
України у створенні дослідницької
служби за найкращими світовими
стандартами
міжнародна літня школа,
присвячена антикорупційній
діяльності, для майбутніх лідерів.
Літня школа відбудеться у
Вільнюсі, Литва
деталі за посиланням

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

https://gurt.org.ua/news/trainings/52190/

http://www.sabitprogram.org/index.php?option=cale
ndar&Itemid=73

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travelgrants.html

Перелік посилань іноземних дипломатичних представництв в Україні (потенційних в наданні грантів):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Посольство Австралії в Україні
Посольство Австрії в Україні
Посольство Королівства Бельгія в
Україні
Посольство Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії в
Україні
Посольство Канади в Україні
Посольство Королівства Нідерланди в
Україні
Посольство Королівства Норвегія в
Україні
Посольство Фінляндської Республіки в
Україні
Посольство Франції в Україні

http://ukraine.embassy.gov.au/kyiv/home.html
https://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew.html
http://diplomatie.belgium.be/en

Посольство Швейцарської
Конфедерації в Україні
Посольство Королівства Швеції в
Україні
Посольство Польщі в Україні

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/botschaft.html

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

http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?view=d&lang=eng
http://www.netherlands-embassy.com.ua/
http://www.norway.com.ua/
http://www.finland.org.ua/Public/Default.aspx
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-proektiiv-2016

http://www.swedenabroad.com/
http://www.kijow.msz.gov.pl/uk/root

