
Інформація про діючі програми / конкурси міжнародної технічної допомоги  

(лютий 2022 р.) 

 
Донор 

 

Форма 

надання/вигляд 

допомоги 

Заявники Терміни  

Умови співпраці 

Додаткова інформація 

Міжнародний фонд 

«Відродження» в 

рамках проєкту 

“EU4USociety” 

 

до 60 тис. євро  громадські організації, 

спілки, асоціації, 

товариства та інші 

об’єднання, 

зареєстровані 

відповідно до 

українського 

законодавства як 

неприбуткові або 

благодійні організації 

15 березня 

15 травня 

15 червня 

15 вересня 

2022 р. 

надати додаткову підтримку 

ініціативам та проєктам у сфері 

культури, які здатні залучати 

кошти від громадян 

шляхом краудфандінгу 

https://gurt.org.ua/news/grants/75471/ 

 

Гранти «Море 

Можливостей» 

програма Агентства 

США з міжнародного 

розвитку (USAID) 

деталі – за 

посиланням 

молодіжні організації, 

громадські організації, 

навчальні заклади 

19 травня  

2022 р. 

заходи повинні підтримувати 

розширення економічних 

можливостей для молоді, і/або 

посилення громадянської 

активності молоді, її соціальної 

згуртованості, просування 

різноманіття та включення 

недостатньо представлених груп, 

а також покращення підходів до 

застосування принципів 

гендерної рівності та соціальної 

інклюзії (ГРСІ) в орієнтованих 

на молодь програмах 

https://gurt.org.ua/news/grants/74462/bull/ 

 

Конкурс Програми 

сприяння громадській 

активності 

«Долучайся!» 

Агентство США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) 

до 30 тис. дол. США організації 

громадянського 

суспільства 

30 червня  

2023 р. 

адоволення нагальних потреб 

громадянського суспільства у 

протистоянні можливому відкату 

досягнень у сфері боротьби з 

корупцією, верховенства права, 

охорони здоров’я, освіти, 

виборчих реформ та у інших 

галузях, важливих для громадян 

та організацій громадянського 

суспільства 

https://engage.org.ua/prohrama-spryiannia-

hromadskij-aktyvnosti-doluchajsia/ 

 

Підпрограма 

«Культура» 

Програма «Креативна 

Європа» 

Категорія 1 – 

Маломасштабні 

проекти у галузі 

співробітництва - до 

200 000 євро 

Категорія 2 – 

юридичні особи, 

зареєстровані згідно із 

встановленою 

процедурою на Порталі 

учасника Виконавчої 

Агенції з питань 

30 вересня  

2027 р. 

можливість співпраці за 

проектами у галузі 

міжнаціональних культур, а 

також творчих проектів для 

найширшого спектру організацій 

культурного профілю з різних 

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/

creative-europe/about-creative-europe 

 

https://www.irf.ua/program/eu4usociety/
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Великомасштабні 

проекти у галузі 

співробітництва - до 

2 млн. євро  

 

освіти,аудіовізуальних 

засобів та культури 

європейських країн 

 

Постійно діючі гранти/конкурси 

Фонд 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; 

- 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. 

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

uk/democracy-grants-

uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyX

QKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8 

 

Підтримка організацій, 

які опинилися в 

скрутній ситуації через 

індивідуально до 

кожної заявки 

організації 

громадянського 

суспільства 

прийом 

проєктних 

пропозицій 

посилити стійкість громадських 

та благодійних організацій до 

викликів та надзвичайних 

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

orhanizatsij-yaki-opynylysya-v-skrutnij-

sytuatsiji-cherez-covid-19 

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
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https://www.prostir.ua/?grants=pidtrymka-orhanizatsij-yaki-opynylysya-v-skrutnij-sytuatsiji-cherez-covid-19


COVID-19 

 

триває 

постійно,  

заявки 

розглядаються 

щомісяця 

ситуацій, допомогти подолати 

можливі негативні впливи та 

забезпечити безперервне 

виконання власних місій 

 

Гранти від 

національного фонду 

підтримки демократії 

для зміцнення 

демократичних 

цінностей   

 

деталі за посиланням неурядові організації, 

громадські організації, 

асоціації, незалежні 

ЗМІ  

постійно 

діючий 

конкурс 

пропагувати і захищати права 

людини та верховенства права; 

підтримувати свободу 

інформації та незалежні ЗМІ; 

зміцнювати демократичні ідеї та 

цінності; сприяти зростанню 

відповідальності та прозорості 

дій влади; зміцнювати 

організації громадянського 

суспільства; зміцнювати 

демократичний політичний 

процес та демократичні 

інститути; заохочувати 

громадянську освіту; 

підтримувати демократичне 

розв'язання конфліктів; 

зміцнювати розвиток ринкової 

економіки 

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/ 

 

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 

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

https://www.ned.org/apply-for-grant/en/


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 

(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/h

ome/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 

1 березня 

1 червня 

1 вересня 

1 грудня 

15 березня 

культурне співробітництво, 

науковий обмін та дослідження, 

освіта, молодіжні обміни, 

транскордонне співробітництво, 

просування туризму 

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

 

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

15 вересня 

 

(мають бути залучені партнери 

щонайменше, трьох країн 

Вишеградської групи: Чехія, 

Угорщина, Польща та 

Словаччина) 

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

.html 

 

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 

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=

calendar&Itemid=73 

 

Стипендійна програма 

GFPS для українського 

студентства 

 

щомісячна стипендія 

в розмірі 863 євро 

• бути 

громадянкою/громадян

ином України та 

постійно проживати на 

території України; 

• під час подання 

заявки та перебування 

у Німеччині (у разі 

отримання стипендії) 

мати статус студента/-

ки українського ВНЗ та 

для зимового 

семестру – до 30 

квітня календар

ного року 

для літнього 

семестру – до 31 

жовтня календа

рного року 

 

упродовж навчання в 

німецькому університеті 

стипендіати та стипендіатки 

GFPS e.V. реалізують власноруч 

розроблений проект. Він 

повинен бути безпосередньо 

пов’язаним із навчанням та може 

мати форму домашньої роботи 

німецькою або, наприклад, бути 

більш практичним (на зразок 

виставки чи воркшопу). 

Стипендіат/-ка самостійно 

обирає тему проекту. Опис 

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

prohrama-gfps-dlya-ukrajinskoho-studentstva 
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http://www.ua.emb-japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_u.pdf
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
https://www.prostir.ua/?grants=stypendijna-prohrama-gfps-dlya-ukrajinskoho-studentstva
https://www.prostir.ua/?grants=stypendijna-prohrama-gfps-dlya-ukrajinskoho-studentstva


вік до 26 років; 

• навчатися на денній 

формі навчання; 

• раніше не отримувати 

стипендії на навчання 

в Німеччині більше 

ніж на один семестр; 

• відповідати вимогам 

посольства 

Федеративної 

Республіки Німеччини 

в Києві (див. нижче) 

проекту поряд з мотивацією є 

одним із важливих критеріїв під 

час проведення відбору 

кандидаток/ів 

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 

Навчання за кордоном 

від «Всесвітніх студій» 

 

оплачується 

навчання в 1 з 200 

міжнародних 

університетів 

 громадяни України 

віком до 35 років 

15 травня  

2022 р. 

гранти надаються на навчання в 

галузях, які є особливо 

важливими для розвитку 

України, а саме: аграрні 

науки, альтернативна 

енергетика, державне 

управління, інженерія та 

технології, публічне право, 

екологія й охорона 

навколишнього середовища 

https://worldwidestudies.org/how-to#st1 

 

Erasmus for Young 

Entrepreneurs 

Європейська Комісія 

 

 для підприємців, які 

нещодавно створили 

власну компанію; 

менше 3 років 

підприємницького 

досвіду; 

наявність 

 31 грудня  

2022 р. 

навчання, обмін досвідом в 

Європі від 1 до 6 місяців 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
https://worldwidestudies.org/how-to#st1
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


бізнес-плану власного 

проекту; 

для host-підприємців, 

які: 

володіють/ керують 

малим/середнім 

підприємством; 

мають 3 або більше 

років досвіду як 

підприємець; 

готові поділитися 

своїми знаннями та 

досвідом з новим 

підприємцем і 

виступити в ролі 

наставника/ментора 

 

 

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 

 

http://ukraine.embassy.gov.au/kyiv/home.html
https://www.bmeia.gv.at/botschaft/kiew.html
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http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-
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