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АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ МТД
Міжнародний фонд «Відродження»
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_proektiv_koshti_mistsevikh_byudzhetiv_na_poslugi_zmenshenny
a_shkodi/
Конкурс проектів «Кошти місцевих бюджетів на послуги зменшення шкоди»
Мета — підтримати ініціативи неурядових організацій, які спрямовані на
забезпечення розвитку програм зменшення шкоди з місцевих бюджетів
задля надання повного пакету послуг вразливим групам та
забезпечення їх сталої роботи.

350 000 гривень
04.07.2019

Українська
Проекти мають передбачати такі напрями роботи (на місцевому
рівні):
 створення механізму залучення представників громадянського
НУО
суспільства до процесів планування та моніторингу використання
коштів (Департаментів охорони здоров’я, та інших розпорядників
коштів на місцевому рівні), в першу чергу тих, які будуть виділятися відповідно до прийнятого
Верховною Радою України Закону України від 07.12.2017 №2233-VIII «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» на фінансування державних програм громадського здоров’я і
заходів боротьби з епідеміями та регіональних програм громадського здоров’я;
 активну участь у розробці або ініціюванні прийняття місцевих програм з відповідними
бюджетами, що включатимуть заходи, спрямовані на зміцнення системи громадського
здоров’я на регіональному рівні загалом, та програм профілактики (зменшення шкоди) та
лікування ВІЛ зокрема;
 діяльність
направлену на пріоритизацію проблем громадського здоров’я перед
представниками органів місцевої влади та територіальної громади;
 залучення представників громадянського суспільства до процесів розподілу коштів місцевих
бюджетів на охорону здоров’я. Контроль за фактичним фінансуванням галузі і окремих статей
 проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів та громадської експертизи
раціональності використання коштів на охорону здоров’я. Розробка відповідних рекомендацій
щодо більш раціонального їх використання;
 здійснення адвокації щодо забезпечення фінансування з місцевих бюджетів на програми
зменшення шкоди (додаткового пакету послуг, які не покриваються централізованими
закупками). Це стане можливим в результаті залучення громадськості до процесів планування
та розподілу фінансування, та завдяки моніторингу використання бюджетів;
 здійснення моніторингу та аналізу державних закупівель розпорядниками коштів в сфері
охорони здоров’я, передусім закупівлю послуг ВІЛ-сервісу через систему електронних
закупівель PROZORRO.
 виявлення та оприлюднення фактів порушення проведення тендерів та відповідних
негативних наслідків;
 забезпечення медіа-підтримки ініціатив, використання соціальних медіа для поширення
інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проектів;
 надання технічної підтримки та співпраця із ДОЗ та закладам, на базі яких буде створено
регіональні ЦГЗ (участь у процесі планування, розробки та затвердження нормативної бази, в
тому числі та передусім того, що стосується планів реалізації планів переходу на місцеве
фінансування програм ВІЛ-сервісу та зменшення шкоди, тощо);
 забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів з
місцевих бюджетів на додаткові послуги зменшення шкоди, як комплементарні базовому
пакету послуг, які будуть закуплені централізовано.
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Очікувані результати проекту:
 напрацьовані, погоджені та застосовуються механізми прозорого й підзвітного використання
бюджетних коштів у сфері громадського здоров’я та на програми зменшення шкоди;
 розроблено та застосовано принципи та методологія ефективного розподілу ресурсів на
здійснення заходів профілактики та лікування захворювань, які спричиняють найбільший
негативний соціально-демографічний та економічний вплив у регіоні;
 впроваджено ефективний механізм планування, закупівлі та надання послуг у сфері
громадського здоров’я, зокрема послуг зменшення шкоди
 забезпечено більш раціональне використання місцевих бюджетів на громадське здоров’я. Це
дозволить забезпечити кращий доступ до лікування як загального населення, так і
представників вразливих груп;
 напрацьовано практики соціальної підзвітності органів місцевої влади щодо використання
державних коштів на потреби охорони здоров’я (публічний звіт щодо видатків на охорону
здоров’я оприлюднюється у обраний спосіб та є відкритим та зрозумілим для громади);
 забезпечено виділення коштів з місцевого бюджету на фінансування програм зменшення
шкоди (додатковий пакет послуг);
 розроблені та затверджені місцеві програми, що включатимуть заходи, спрямовані на
зміцнення системи громадського здоров’я на регіональному рівні відповідно до методології
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
Проект також обов’язково слід надіслати на електронну адресу kucheruk@irf.ua
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=6206
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій разом
з «Європейською правдою» в рамках проекту «Просування реформ
в регіони», що фінансується ЄС оголосив спеціалізований конкурс
грантів «Євроінтеграція працює! Розкажи!».
Мета конкурсу – посилити залучення ЗМІ до інформування про
реалізацію проєвропейських реформ в Україні.

До 250 000
гривень
07.07.2019
Українська

Проекти, подані на конкурс, повинні включати такі компоненти:
ЗМІ
 пошук та підготовку історій успіху реалізації проєвропейських
реформ на рівні села, громади, міста, району чи області (не менше 10) відповідно до вимог ІЕД
з обов’язковою підготовкою короткої (1-2 сторінки) текстової версії українською та англійською
мовами. Історія успіху – це опис досягнень та прогресу певної реформи, який демонструє
позитивні зміни. Детальніше див. Як написати історію успіху. Заявка має включати перелік
запропонованих історій успіху. Історії успіху мають бути унікальними і не бути
опублікованими раніше.
 поширення історій успіху в ЗМІ (лонгріди, теле-, радіопрограми в залежності від профілю ЗМІ),
не менше 10 матеріалів.
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Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються ЗМІ, які:
 офіційно зареєстровані як юридичні особи не менше 1 року (грантові заявки від ФОП
не приймаються);
 мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;
 мають досвід публікацій за тематикою запропонованого проекту;
 мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування);
 мати веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці;
 запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї організації
(в т.ч. проїзд та проживання) у 2-денній конференції в листопаді 2019 року в Києві.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ТА ІНШІ ДОДАТКИ

Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії
«Інститут висвітлення війни та миру» (IWPR)
https://iwpr.net/
До 10 000 євро
Міжнародна організація «Інститут висвітлення війни та миру»
(IWPR) запрошує регіональні команди активістів та журналістів з
усіх регіонів України подати заявки на перший раунд конкурсу
08.07.2019
грантів.
Міжнародна організація «Інститут висвітлення війни та миру»
Англійська
(Institute for War and Peace Reporting) запрошує регіональні команди
активістів та журналістів з усіх регіонів України подати заявки на другий
Активісти,
раунд конкурсу грантів на фінансування проектів, спрямованих на
журналісти,
збільшення прозорості та підзвітності місцевої влади, протидію та
ЗМІ
запобігання корупції, посилення громадського контролю бюджетних
коштів та майна громади, адвокацію змін на місцевому рівні, посилення участі громадян у розвитку
місцевої громади, й моніторинг реформ на регіональному рівні. На додаток до надання грантів на
реалізацію проектів, проект передбачає експертну, менторську та юридичну підтримку, а також
проведення спільних для грантоотримувачів тренінгів та інших заходів.

Мета грантового конкурсу – сприяти зміцненню системи громадського контролю з боку
громадянського суспільства та медіа; реалізації політики протидії корупції; покращенню інформування
громадськості та громадського моніторингу й контролю через підтримку проектних ініціатив
регіональних партнерств (кластерів) активістів і журналістів та розбудову їхніх спроможностей.
Інститут висвітлення війни та миру ukraine@iwpr.net
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
ФОРМА БЮДЖЕТУ
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Meet and Code
SAP, Ресурсний центр ГУРТ
https://www.sap.com/ukraine/index.html
Основна мета європейської ініціативи Meet and Code, яка
До 9 000
впроваджується в Україні Ресурсним центром ГУРТ за підтримки
гривень
SAP, – привернути увагу дітей і молоді до переваг цифрового світу.
Кожна неурядова організація (НУО) має можливість подати заявку та
08.07.2019
отримати
грант
на
організацію подій,
присвячених
програмуванню/новітнім технологіям. За умовами програми ці заходи
Українська
необхіднопровести впродовж Тижня кодування ЄС, що триватиме з 5 по
20 жовтня 2019 року.
Критерії відбору поданих заявок:
НУО
 кожна подія має стосуватися теми технологій і кодування.
Незалежно від формату – хакатон, семінар, лекція, кінопоказ,
конкурс, ніч кодування, курси робототехніки – подія має зосереджуватися на програмуванні
 кожну подію мусить відвідати щонайменше 20* дітей та/або молодих людей віком від 8 до 24
років (*верхня межа відсутня)
 заходи в рамках ініціативи Meet and Code, повинні бути безкоштовними для учасників
Цього року Meet and Code вже вдруге нагородить найкращі події та продемонструє їхні результати
широкій аудиторії. Нагороди вручатимуть у чотирьох категоріях:
 Girls do IT! (Дівчата програмують)
 Diversity (Різноманіття)
 Code for the planet (Кодинг для планети)
 Сommunity (Громада)
У процесі подання заявки ви обираєте категорію, яка відповідає вашій події. Заходи, що не
відповідають вказаним категоріям, залишаються прийнятними для отримання гранту.
Організації, що посядуть перші місця у категоріях та загальному голосуванні на
загальноєвропейському конкурсі, отримають винагороду в розмірі 2000 євро.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ТА ПОДАТИ ЗАЯВКУ
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ SAP

Ukraine Global Scholars
http://ua-ukraineglobalscholars.strikingly.com/
Маєте ідею перспективного соціального проекту та потребуєте
коштів на її реалізацію? UGS оголошує запуск нової ініціативи гранту «Метелик», що надає грошову підтримку у розмірі до
10 тисяч доларів задля фінансування зусиль української молоді,
спрямованих на соціальні зміни в країні.
Команда підтримає ефективні, реалістичні та довгострокові ініціативи ті, що мають найбільшу ймовірність створити «ефект метелика» в
суспільстві. Окрім фінансового забезпечення, вона надаватиме
менторську підтримку та допомагатиме одержувачам гранту втілити їхні
ідеї в життя.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
АПЛІКАЦІЙНА ОНЛАЙН-ФОРМА
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15.07.2019
Українська
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Journalismfund
https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants
Journalismfund.eu у рамках програми European Cross-Border Grants
шукає професійних журналістів, які мають хороші ідеї для
транскордонних розслідувань і дослідження європейських справ.
Матеріли повинні бути спрямовані на європейську цільову
аудиторію.
Journalismfund.eu шукає заявки на свої Європейські грантові гранти для
підтримки професійних журналістів, які мають хороші ідеї для
транскордонних розслідувань і для досліджень європейських справ.
Journalismfund.eu підтримує журналістів, які проживають у країнах
географічної Європи.

До 195 000 євро
15.07.2019
14.10.2019
Англійська
Професійні
журналісти

Якщо це стосується історії, члени команди з інших країн також можуть бути прийняті.
 Кандидати повинні працювати як професійні журналісти.
 Допускаються тільки фізичні особи.
 Студенти не мають права.
 Журналісти, які раніше отримували грант Journalismfund.eu, можуть повторно подати заявку,
але журі включить результат попередніх робочих грантів у свою оцінку нової заявки.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Міжнародний фонд «Відродження»
http://www.irf.ua/grants/contests/anticorr_local_2019/
Конкурс «Підтримка антикорупційних ініціатив на регіональному та місцевому рівнях»
Мета конкурсу – посилення інструментів контролю над діями влади на
місцевому або регіональному рівні, створення та розповсюдження
методик та практик задля підвищення спроможності представників
громадськості у боротьбі з корупцією, донесення до громадян
об’єктивної інформації про факти корупції на місцевому / регіональному
рівні.
Проектні
пропозиції
повинні
передбачати
здійснення
діяльності виключно на місцевому/регіональному рівні, та поширюватися
на певну область, район, територіальну громаду, окремий населений
пункт або їх менші частини.

Від 180 000
до 300 000
гривень
19.07.2019
Українська
НУО, ЗМІ

Пріоритет конкурсу: застосування на місцевому / регіональному у рівні інструментів боротьби з
корупцією, а також інструментів та механізмів відкритості, прозорості та підзвітності органів публічної
влади за наступними напрямками (наведений нижче перелік не є вичерпним):
 ефективність використання державного та комунального майна, місцевих бюджетів;
 діяльність комунальних підприємств та установ;
 використання природних ресурсів;
 корупційні схеми у сфері земельних відносин тощо.
Переваги будуть надаватись проектним пропозиціям, що запропонують систему механізмів
боротьби з корупцією, які можна буде поширити у інші регіонах України.
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Проектна пропозиція повинна включати:
 Чіткі критерії відбору та обґрунтування сфери діяльності у проекті;
 Алгоритм оскарження порушень відповідно до чинного законодавства, у разі їх виявлення;
 Розгорнутий план медіа-супроводу проекту;
 Розгорнуті резюме ключових виконавців проекту.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ
ПРОЕКТНУ ПРОПОЗИЦІЮ З ДОДАТКАМИ слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись
сервісом “Електронний конкурс”.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
https://www.journalismfund.eu/european-cross-border-grants
УВКБ ООН в Україні запрошує усі зацікавлені організації подати
свої пропозиції для участі у Проекті «Допомога у сфері захисту
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від
конфлікту в Україні», який буде реалізований у період з січня по
грудень 2020 року.
Локації Проекту:
- Зона 1: лінія розмежування (0-20 км), підконтрольні Уряду
території;
- Зона 2: непідконтрольні Уряду території, включаючи лінію
розмежування;
- Зона 3E: східні області України, підконтрольні Уряду території;
- Зона 3CWS: центральні, західні та південні області України.

Не вказано
31.07.2019
Українска
НУО

Основні напрямки передбачені Проектом:
 Адвокація змін у законодавстві та політиках у партнерстві з державними та недержавними акторами;
 Забезпечення безкоштовної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам,
які постраждали від конфлікту;
 Надання підтримки у розбудові потенціалу Центрів по наданню безоплатної правової допомоги
шляхом проведення тренінгів, семінарів та/або інших активностей;
 Проведення моніторингу та аналізу ситуації ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, що
проживають на лінії розмежування, а також осіб, що очікують на пунктах пропуску;
 Проведення інформаційних сесій із питань запобігання гендерно зумовленого насильства;
 Проведення легких, середніх та структурних ремонтних робіт пошкоджених будинків для
відновлення адекватних житлових умов;
 Надання психологічної допомоги та соціальний супровід найбільш вразливих внутрішньо
переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту;
 Надання гуманітарних наборів особам, що постраждали від конфлікту;
 Підтримка громад у процесах їх розбудови та розвитку для вирішення їх проблем.
Для подачі Проектної пропозиції обов’язковими є наступні документи: проектна заявка, бюджет,
список проектного персоналу, Партнерська Декларація, основні відомості про організацію та
реєстраційні документи.
У разі виникнення запитань, щодо конкурсу та умов участі у ньому, просимо звертатися за
роз’ясненнями через Портал до 14 липня 2019 року. У випадку виникнення технічних труднощів при
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доступі до Порталу для партнерів ООН, просимо не зволікаючи звертатися до УВКБ ООН за адресую
ukrceoi@unhcr.org.
Зверніть увагу, що ви можете подати свою проектну пропозицію тільки шляхом її завантаження на
Портал для партнерів оон (https://unpartnerportal.org)
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПОРТАЛ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ ООН

Посольство Болгарії в Україні
https://www.mfa.bg/en/embassies/ukraine/news/21207
Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через
Посольство Республіки Болгарія в Києві оголошує процедуру
прийняття та відбору пропозицій щодо проектів, які будуть реалізовані
за допомогою гранту в рамках офіційної допомоги розвитку Республіки
Болгарія, з початковим терміном запуску у 2020 році.
Пріоритетні напрямки реалізації проектів на території України:
 Підтримка навчальних закладів, у тому числі шляхом підвищення
якості освіти дітей з інвалідністю та особливими потребами;
 Збереження
культурного різноманіття шляхом сприяння
міжкультурному діалогу, культурному обміну та реконструкції
культурних центрів;
 Сприяння
розвитку
підприємництва
шляхом
посилення
спроможності державних та місцевих інституцій, що підтримують
розвиток малого та середнього бізнесу.
 Сприяння свободі ЗМІ та плюралізму.

Від 5 000 до
270 000
болгарських
левів
29.02.2020
Англійська,
болгарська
Навчальні
заклади,
будинки
культури,
НУО ОТГ

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ
ФОРМА ЗАЯВКИ (АНГЛ, БОЛГ)

USAID
https://drive.google.com/drive/folders/1s8a_gR4htDdLyyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y?fbclid=IwAR3AgdLuRYbId
InghZh9aVeIP51rjDCuiKqQEZAqNOliqsSV2gB2N6c8530
Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл
Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження
заходів, спрямованих на подолання викликів для малих та
середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових
галузях та галузях, що розвиваються.

Від 250 000 до
40 000 000
гривень
29.02.2020
Українська

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка
реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції
МСБ
грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на подолання
викликів для малих та середніх підприємств (МСП), що працюють в
Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме: низький рівень інвестування; невеликі
обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках); обмежені ринки та клієнтська база.
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Подолання таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе збільшити та розширити усі перелічені вище
фактори, а також збільшити кількість постійних робочих місць. Програма КЕУ націлена на співпрацю з
грантоотримувачами, які працюють у нових галузях або в галузях, що розвиваються, які мають
потенціал для швидкого зростання, досягнення успіху на експортних ринках, створення інвестицій та
збільшення зайнятості.
КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послуг та виробництва меблів, однак, Програма
відкрита для грантових заявок від інших галузей економіки. Всі запитання щодо цього річного
програмного запиту, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: APS001@CEPUkraine.org
Програма КЕУ допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок в режимі електронного
листування.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОГОЛОШЕННЯ ТА ФОРМА КОЦЕПЦІЇ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ

ІСАР Єднання Платформа "Маркетплейс"
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній
основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського
суспільства» (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується
завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID). Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можете
дізнатись на сайті ІСАР Єднання або на цьому порталі.

Не вказано
Постійно діючий.
Розгляд
пропозицій
щомісяця

Для того, щоб подати заявку на грантовий конкурс, вам необхідно
Українська
зробити такі кроки:
1. Зареєструвати свою організацію за посиланням та дочекатись
відповіді адміністратора, яка надійде на поштову скриньку,
НУО
вказану при реєстрації. Будь ласка, не забувайте перевірити
скриньку зі спамом, інколи листи потрапляють туди.
2. Дочекатися модерації облікового запису адміністратором, зазвичай це потребує декількох
годин протягом робочого дня. Повідомлення про активацію облікового запису надійде на
електронну скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до профайлу організації необхідно буде
внести доповнення або виправлення, ви отримаєте лист із відповідними рекомендаціями.
3. Після активації облікового запису потрібно зайти до робочого кабінету та здійснити самооцінку
рівня розвитку своєї організації за допомогою "Інструменту самооцінки та планування розвитку
організаційного потенціалу". Не забудьте зберегти отриманий результат. Ви також можете
завантажити фінальний документ для локального використання.
4. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс». У цьому
розділі ви також можете дізнатись про максимальну суму кожного виду гранту в гривнях (вона
змінюється відповідно до курсу долара), а також дату найближчого засідання Відбіркової
Комісії та останнього дня подачі заявок на нього.
5. Якщо під час реєстрації у вас виникатимуть технічні запитання (збій або помилка, не вдається
завантажити файл тощо) - просимо писати на електронну скриньку support@ednannia.ua Якщо
ж складнощі з’являються під час здійснення самооцінки або заповнення заявки, необхідно
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звертатись до грантових менеджерів ІСАР Єднання через портал (у робочому кабінеті
організації у розділі «Мої повідомлення» іконка у вигляді конверта на панелі задач).
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ
ПЛАТФОРМА МАРКЕТПЛЕЙС

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
Європейський фонд підтримки демократії (The European
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку організаціям,
неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення демократичного громадянського
суспільства. Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких –
розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у
країнах, охоплених Європейською політикою сусідства.
На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти,
молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний
статус.

від 10 000 до
150 000 євро
Постійно діюча
Англійська
Фіз. Особа,
Громадська
організація,
ЗМІ

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
ПІДТРИМКА EED
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

Глобальний Фонд для жінок
https://www.globalfundforwomen.org/
Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на
поліпшення становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за
межами США.
Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на
загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на реалізацію
конкретних проектів, отже заявки можна подавати будь-коли, адже
конкретного дедлайну немає.
Об’єднання мають відповідати наступним вимогам
діяльності:
 Розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;
 Поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;
 Сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
 Забезпечення економічної та екологічної справедливості;
 Підвищення доступу до освіти;
 Розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

щодо

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
САЙТ ФОНДУ
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
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від 500 до
20 000 доларів
Постійно діюча
Англійська
НУО
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РАДА ЄВРОПИ
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на
отримання грантів від Європейської молодіжної фундації.
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те,
що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів буде
приділена пілотним проектам українських громадських організацій або
європейськими громадськими організаціями, які мають бажання
співпрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених
сферах.

10 000 євро
Постійно діюча
Англійська
НУО

Запропоновані пілотні проекти:




повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні
зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив на місцевому рівні;
повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто
міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ КОНКУРСУ

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН
http://www.un.org/democracyfund
Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню ролі
громадянського
суспільства,
підтримують
права
людини,
заохочують участь усіх соціальних груп в демократичних
процесах.
Проекти повинні працювати в одній з цих сфер:
 Права та розширення прав жінок / Гендерна рівність
 Громадська активність
 Верховенство права та права людини
 Залучення молоді
 Зміцнення потенціалу громадянського суспільства для взаємодії з
урядом
 ЗМІ та свобода інформації
 Інструменти для знань
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
САЙТ UNDEF
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До 300 000 грн.
Постійно діюча
Англійська
НУО

Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
www.compet.kh.gov.ua
ЄБРР
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html
ЄБРР пропонує гранти підприємствам для зростання їх бізнесу.
ЄБРР допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих
консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти
(безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг
консультантів. Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік
після їх завершення: 26%українських малих і середніх підприємств
збільшили дохід на 45%, 24%-збільшили продуктивність на 30%, 15%–
розширили асортимент продукції, 13%- залучили фінансування в
середньому на 630 тис. євро кожне.
Гранти на проект, що становить від 25% до 75% вартості консалтингових
послуг, не перевищує 10 000 євро.

10 000 євро
Постійно діюча
Українська
Бізнес

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
САЙТ ЄБРР
СТОРІНКА НА ФЕЙСБУКЕ

ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядов
Від 5 000 до
організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння
24 000 доларів
демократії.
Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та
Постійно діюча
побудові громадянського суспільства в Україні.
Українська,
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним
пріоритетам Фонду:
Англійська
 Розвиток громадянського суспільства
 Верховенство права та реформа в галузі права
НУО
 Прозорість органів влади
 Громадська підтримка освітніх ініціатив
 Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві
 Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з інвалідністю та жінок
 Громадянська освіта
 Розвиток виборчої системи
 Протидія торгівлі людьми
Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і
зареєструватися в системі Sam.gov. Щоб взяти участь у конкурсі необхідно заповнити та надішлати
електронну заявку. Також до заявки необхідно додати копії реєстраційних документів організації,
резюме основних виконавців проекту (з контактною інформацією та телефонами), форму SF424.
Надсилайте пакет документів на адресу: KyivDemGrants@state.gov.
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ДОСТУПНІ ВИТРАТИ ПО ГРАНТУ
СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду
NCAGE
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Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
www.compet.kh.gov.ua
ПОСОЛЬСТВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
Посольство США запрошує незалежні засоби масової інформаціїї
До 24 000
(друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
доларів
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.
Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну.
Постійно діюча
Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом
Українська,
преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в
Англійська
Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і
недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з
НУО, ЗМІ
медіа.
Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
1. Підвищення якості журналістської освіти шляхом:
 проведення практичних тренінгів для студентів факультетів журналістики;
 організації стажувань для студентів у провідних національних та регіональних ЗМІ;
 залучення студентів до міжрегіональних студентських обмінів;
 відкриття та оновлення радіо- і телевізійних тренінгових центрів, які функціонують на
базі факультетів журналістики;
 створення навчальних посібників для студентів факультетів журналістики.
2. Покращення професійних стандартів серед журналістів шляхом:
 надання тренінгової допомоги молодим журналістам (від 1 до 3 років професійного
досвіду);
 надання групових та індивідуальних грантів на поїздки для журналістів з метою
відвідання міжнародних конференцій, семінарів та стажувань за кордоном;
 підтримки проектів, спрямованих на проведення журналістських розслідувань,
створення аналітичних матеріалів та покращення якості новин.
3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом:
 сприяння розвитку свободи преси та проведення моніторингу порушень професійних
прав журналістів, особливо на регіональному рівні;
 проведення освітніх заходів для редакторів та персоналу ЗМІ з питань законодавства,
яке забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики;
 впровадження у медіа-середовище новітніх технологій, в тому числі використання
Інтернету як джерела новин та інформації та створення, або оновлення веб-сайтів
існуючих ЗМІ в рамках ширших проектів.
4. Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями шляхом:
 встановлення відкритого діалогу між ЗМІ, недержавними організаціями та урядовими
структурами через проведення спільних семінарів, робочих зустрічей і круглих столів;
 проведення тренінгів для представників урядових прес-служб;
 сприяння розвиткові міжрегіонального медіа-партнерства.
Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і
зареєструватися в системі Sam.gov. Щойно Ви отримаєте номер DUNS, будь-ласка зареєструйтеся
на сайті: https://www.sam.gov
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ФОРМА SF424 – УКРАЇНСЬКОЮ та АНГЛІЙСЬКОЮ
ДОСТУПНИМИ ВИТРАТАМИ ПО ГРАНТУ
СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ SAM. Отримання номеру DUNS та коду
NCAGE
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Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації
www.compet.kh.gov.ua
Посольство Японії в Україні
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з
метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих
організацій.
Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із
новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на добробут
суспільства.

Не вказано
Постійно діюча
Українська
Установи та
організації

СФЕРА ПРОЕКТІВ
Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак
особлива увага буде приділятися у таких сферах:
 медична допомога
 освіта
 спорт
 допомога
 надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
 суспільний добробут
 навколишнє середовище
Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:
УМОВИ УЧАСТІ НА САЙТ ПОСОЛЬСТВА ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ

Департаментом в щотижневому режимі проводиться розсилка електронного
інформаційного дайджесту з повідомленнями про гранти, стипендії, проекти та програми
міжнародної технічної допомоги.
Актуальну інформацію та заявку на підключення до розсилки можна знайти на
офіційному веб-сайті Департаменту в розділі МОНІТОРИНГ МТД “ДАЙДЖЕСТ МТД”
Використані джерела для формування Дайджесту:
 Офіційні сайти Посольств іноземних країн в Україні
 Офіційні сайти представництв міжнародних організацій/установ – донорів
 Офіційні сайти програм/проектів міжнародної технічної допомоги
 Ресурсний центр ГУРТ (який є реципієнтом проекту USAID «Українська ініціатива з
підвищення впевненості
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