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№ Назва організації Назва конкурсу Мета конкурсу Напрямки роботи Фінансування Строки Сайт 

1

Чорноморський фонд 

регіонального 

співробітництва 

Конкурс на здобуття грантів

підтримка громадянських організацій, коаліцій та 

ініціатив з України для просування демократичних 

практик громадської участі у процесі прийняття 

рішень на місцевому і регіональному рівні.

1. Практики громадської участі на місцевому і регіональному рівні: пропагандистські

кампанії,сприяння розвитку громади, участь у розробці та здійсненні державної політики,

моніторингу місцевих державних установ;

2. Створення зв'язків та посилення взаємодії між групами і організаціями з різних регіонів

України на теми ефективної участі громадян, моніторинг політичного процесу прийняття

рішень, моніторинг та оцінки політики інформаційно-пропагандистських кампаній з

конкретних питань;

3. Зміцнення медіа-НУО, місцевого самоврядування, співпраці по реалізації реформ.

$25,000 USD 31 січня 2015 http://goo.gl/gPlg9y

2 Уряд Великобританії «UK-UA: Reform Assistance programme in Ukraine»
побудова демократичного та підзвітного уряду та 

оздоровлення економіки

good governance; підзвітність і прозорість, з особливим акцентом на боротьбу та 

запобігання корупції

впровадження економічних реформ, з особливим акцентом щодо поліпшення бізнес-

клімату

£100,000 and £200,000
з 12 по 20 січня он-лайн

аплікаційна форма
http://goo.gl/LEPJKG

3
National Endowment for 

Democracy (NED)
Grants Program підтримка демократичних ініціатив

Підтримку свободи інформації та незалежних медіа-ресурсів

Зміцнення демократичних формацій і цінностей

Забезпечення звітності та прозорості

Підтримку громадських громадських організацій

Зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів

Підтримку громадянської грамотності

Сприяння вирішенню демократичних конфліктів

Сприяння свободі асоціацій

Підтримку глобальної ринкової економіки

$50,000 USD 16 січня http://goo.gl/hR8iW8

4 «Монсанто Україна» «Україна – житниця майбутнього»

 Програма соціальних інвестицій «Україна – 

житниця майбутнього» спрямована на поліпшення 

життя людей у сільській місцевості шляхом 

згуртування громад, підвищення громадської 

свідомості та соціальної активності для вирішення 

місцевих проблем.

Пропозиції проектів, які спрямовані на розвиток громад у сільській місцевості,

приймаються за такими напрямами:

• освітні програми для сільської місцевості, зокрема підтримка шкіл, бібліотек, наукових

центрів, навчальних програм для фермерів;

• підтримка програм зі сталого розвитку середовища громади, у тому числі підтримка

програм з енергоефективності, доступу до чистої води, підтримка центрів для людей з

особливими потребами, та забезпеченні інших місцевих потреб;

• підтримка розвитку соціального підприємництва за рахунок проведення тренінгових

програм та програм професійної освіти.

Максимальний розмір гранту, 

що може бути наданий – 200 000 

грн. 

Подання заявок

українською мовою на

перший етап відбувається

до 31 грудня 2014 року. 

http://goo.gl/ruqS55

5

The Technical Centre 

for Agricultural and 

Rural Cooperation 

(CTA)

The CTA Grants

розвиток сільського підприємництва та ІКТ 

(інформаційно-комунікаційні технології) інновацій 

молодих людей

Молодь у сільському господарстві

Молодь в агро-підприємництві

ІКТ інновації в сільському господарстві

ІКТ та підприємництво в сільському господарстві

від EUR 30,000 and EUR 100,000 15 лютого 2015 http://goo.gl/fTiAWf

6 Конкурс малих грантів 

для 

велосипедних активіст

ів

Громадська організація «Центр соціальних та 

ділових ініціатив»

посилення організаційної спроможності активістів, 

налагодження діалогу між ними та місцевими 

владами, а також посилення громадського 

контролю за видатками місцевих бюджетів

В програмі можуть брати участь молоді громадські організації та місцеві ініціативні 

групи, що просувають велосипеди як щоденний транспорт. 

від 15 000 до 50 000 до 10 січня 2015 року http://goo.gl/aO6ZtP

7
Посольство Німеччини 

в Києві

Гранти на мікропроекти від Посольства 

Німеччини в Києві

поліпшення умов життя найбідніших верств 

населення і мають довгострокову дієвість

– Посольство надає підтримку організаціям при здійсненні їхніх проектів, якщо вони не

мають змоги самостійно реалізувати свій проект.

– Максимальна сума гранту становить, як правило, 8000 євро. 

– Закупівлі, які необхідні в рамках проекту, здійснюються винятково в Україні. 

– Проект не повинен призводити до повторних зобов'язань Посольства. 

– На одну організацію може бути подана лише одна заявка. 

€ 8 000 28 лютого 2015 року http://goo.gl/Z6hzlh

ГРАНТИ

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 26.12.2014 р.

http://goo.gl/gPlg9y
http://goo.gl/LEPJKG
http://goo.gl/ruqS55
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8
Правозахисний центр 

«Поступ»

Програма грантів допомоги для активістів та 

правозахисників

Забезпечення безпеки активістів і правозахисників, 

які постраждали або отримують погрози і можуть 

постраждати у зв’язку зі своєю професійною 

діяльністю в Луганській та Донецькій областях, а 

також на території Автономної Республіки Крим. 

Допомога надається особисто людині, групі осіб, організаціям, після розгляду заявки.  

Ми не фінансуємо: 

1. Відновлення зруйнованих будинків, пошкодженого майна; 

2. Оплату операцій по хронічних захворюваннях, захворювань, не пов’язаних з

перебуванням в зоні конфлікту; 

3. Покупку нерухомого майна; 

4. Оплату минулих витрат; 

5. Оплату закордонних поїздок, оформлення документів; 

6. Оплату, пов’язану з купівлею продовольства, медикаментів та інших поточних, не

екстрених витрат для переселенців і людей, що знаходяться в зоні конфлікту. 

Максимальний обсяг 

фінансування - 2000 EUR. В 

екстрених випадках, сума може 

бути збільшена. 

Заявки приймаються на

постійній основі
http://goo.gl/qiNoVi

9
Міжнародний 

Вишеградський фонд 
Малі, стандартні та стратегічні гранти Розвиток громадянського суспільства

Малі та стандартні:

1. Культурна співпраця 

2. Освіта 

3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця 

6. туризм 

Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру

Малі - до 6 тис. євро

Стандартні - від 6 тис. євро і 

вище

Стратегічні  - 40 тис. євро

Малі гранти - 1 березня, 1

червня, 1 вересня, 1

грудня

Стандартні гранти - 15

березня і 15 вересня

Стратегічні програми - 15

березня

http://goo.gl/uPd5HS

10

Міністерство 

Закордонних Справ 

Японії

Програма Кусаноне
Надання допомоги задля здійснення проектів 

розвитку організацій

Місцеві та міжнародні неурядові організації, лікарні, початкові школи, науково -

досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

-Перша медична допомога

-Початкова освіта

-Надання допомоги прошарку населення, що потерпає від бідності

-Суспільний добробут

-Навколишнє середовище

 -Залучення жінок до суспільно - корисної діяльності.

Кошти програми Кусаноне 

надаються після дослідження та 

оцінки кожної заявки на 

щорічній проектній основі.

Незалежно від дати 

початку виконання 

проекту, кошти на 

безвідплатну допомогу 

надаються до 31 березня

http://goo.gl/VYLTe0

11 Фонд демократії ООН
Фінансування проектів, спрямованих на розвиток і 

підтримку демократії.
Підтримка і розвиток демократії

– Розвиток суспільства.

– Верховенство закону та прав людини.

– Інструменти демократизації.

– Розширення можливостей жінок.

– Розширення можливостей молоді.

– ЗМІ.

до 300,000 дол. США 31 грудня 2014 р. http://goo.gl/Oxaarn

12
Посольства США в 

Україні
Фонд розвитку українських ЗМІ

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та 

допомога українським журналістам, медіа-

організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа

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

24 000 у.е. Протягом року http://goo.gl/WnFWDu

13
Посольства США в 

Україні
Фонд сприяння демократії

Підтримка перспективних проектів, призначених 

сприяти демократичним перетворенням та 

побудові громадянського суспільства в Україні

Права людини; підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта

виборців та моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна

діяльність та прозорість уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та

інших меншин; 

до 24.000 у.е.

протягом року

(заповнюється он-лайн

заявка)

http://goo.gl/mrWNv0

14

Міністерство 

закордонних справ 

Естонії

Мікрофінансування для українських НУО або 

місцевих органів влади

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на 

короткострокові потреби в пріоритетних країнах і 

підвищити потенціал їх урядових та муніципальних 

установ, а також неурядових організацій і фондів, 

що діють в громадських інтересах. 

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

до  15 000 євро немає
http://goo.gl/9QMZn4

15

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Транскордонні ініціативи 
Заохочення державної, приватної і некомерційної 

політики і суспільних об'єднань розвивати 

програми, які просувають регіональну співпрацю і 

стабільність

Підготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і

політичних інститутів, 

Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по

мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання

проекту. 

5 - 75 тис. $

більшість грантів 

- 20-22 тис. $, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/d8WHxe

16

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Східні зв'язки

Обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в 

просуванні політичного, соціального, і 

економічного розвитку для тривалої стабільності в 

регіоні.

Створення зв'язків між новими членами ЄС і країнами Чорноморського регіону,

підтримка механізмів, які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання існуючих знань

і компетенцій в економічних реформах

Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та опрацьовуються по

мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом 2 - 12 тижнів після надання

проекту.           

5 - 75 тис. долларів

більшість грантів - 20-22 тис. 

Долларів, тривалість - до 12 

місяців

немає http://goo.gl/8sRXCF

17

Фонд Регіонального 

Співробітництва 

Чорного моря 

Громадська участь Залучення громадськості до контролю влади
Моніторинг парламенту, альтернативні ЗМІ

Пріоритет - на Україну і Азербайджан  
5 - 75 тис. долларів немає http://goo.gl/vwN25N

http://goo.gl/qiNoVi
http://goo.gl/uPd5HS
http://goo.gl/VYLTe0
http://goo.gl/WnFWDu
http://goo.gl/9QMZn4
http://goo.gl/d8WHxe
http://goo.gl/8sRXCF
http://goo.gl/vwN25N
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18 The ABILIS Foundation
Фінансування організацій у справах людей з 

обмеженими можливостями

Підтримка людей з обмеженими можливостями, 

захист їх прав та свобод, права на самостійне життя 

і економічну самодостатність.

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями,

а також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.
від 500 до 10000 євро немає http://goo.gl/I1Y8z5

19
The Coca-Cola 

Foundation
Community Support Opportunity

Проекти спрямовані на підвищення якості життя  

громад

Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне

використання водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та

утилізацію відходів, освіту.

необмежені немає http://goo.gl/Zd3rz8

20 Фонд Ч. Ст. Мотта Громадянське суспільство
підтримати зусилля, спрямовані на посилення спра

ведливості, рівності прав і підтримку в суспільстві

зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; підвищення активності

громадськості.
від 15 тис. долларів протягом року http://goo.gl/KvGQox

21 Уряд Нідерландів Фонд захисту людських прав. Малі гранти
Підтримка проектів щодо захисту прав людини в 

рамках програми "Повага прав людини"

захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної орієнтації (лесбіянки, геї,

бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками; боротьба

з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); свобода

думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини

та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу

Максимальний розмір гранту – 

EUR 499,000
протягом року http://goo.gl/UfSdbS

22 Microsoft Програма Microsoft Software Donation

отримання ліцензійного програмного забезпечення

для підтримки інституцій громадянського

суспільства та підвищення ефективності їх

діяльності

для отримання програманого забезпечення необхідно надіслати скановані копії наступних

документів: 1) свідоцтво про реєстрацію; 2) довідку із кодом неприбутковості 005 чи 006;

3) список ПК на балансі із підписом керівника; 4) список реалізованих проектів.

Безкоштовне ліцензійне

програмне забезпечення

Microsoft

протягом року

http://goo.gl/qg6rDh

23

Міністерство 

закордонних справ

Нідерландів

Matra European Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до

плюралістичної демократії за участі

громадянського суспільства.

• підвищення адміністративного потенціалу і зміна адміністративної культури з метою 

вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та 

забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної 

реформи; • забезпечення вільних і справедливих виборів;                                                                                                            

• забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;                                              

• покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною 

діяльністю адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг 

виконання законодавства.

650 000,0 - 1 100 000,0 грн Протягом року http://goo.gl/HCxO6A

24
Європейський фонд за

демократію
Підтримка демократичних процесів Підтримка місцевих демократичних ініціатив трансформаційні процеси; підримка демократії 10,000 до 150,000 євро немає http://goo.gl/yxOE46

25 Проект «Адвокація та 

підвищення 

спроможності уряду в 

сфері міграції»

Конкурс на отримання малих грантів/стипендій Програма малих грантів спрямована на підтримку 

ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання 

знань та навичок шляхом проходження 

практичного чи теоретичного навчання на базі 

міжнародних, європейських організацій інституцій 

чи НГО, що працюють чи проводять навчання в 

сфері захисту прав мігрантів чи адвокації.

Програмна тематика. 

a. "Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів"

 Специфічною метою навчання є отримання навичок та знань щодо застосування 

міжнародного на національного законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, 

шукачів притулку, осіб без громадянства, трудових мігрантів Заявник визначає сферу 

своїх професійних інтересів та тематику навчання самостійно в межах зазначених тем.

b. "Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності"

Заявник звертається за фінансуванням практичного чи теоретичного навчання в обраній 

європейській організації чи інституції що спеціалізується на підвищенні обізнаності чи 

адвокації з метою захисту прав мігрантів.

Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і 

проходження  теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Максимальний розмір 

фінансування 3 500 євро. 

Фінансування в межах малого 

гранту передбачає покриття 

витрат, пов’язаних із оплатою 

вартості навчання, чи 

інтернатури, транспортних 

витрат, витрат на проживання, 

вартість навчальних матеріалів 

чи засобів, заходів щодо 

подальшого поширення

Якщо Ваша заявка 

передбачає виконання у 

конкретні строки чи дати, 

Вам необхідно вказати на 

це, у такому випадку Ваша 

заявка розглядатиметься 

Наглядовою радою в 

режимі електронного 

голосування. В такому 

випадку, Вам необхідно 

подати заявку не пізніше 

ніж за 3 тижня до 

запланованої дати 

виконання.

http://goo.gl/gHc47x

26 Європейська 

молодіжна фундації

Грант для неурядових організацій 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).

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага

при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам

українських громадських організацій або європейськими громадськими організаціями, які

мають бажання спрацювати з українськими громадськими організаціями у зазначених

сферах.

Максимальна сума гранту – 10

000 євро.

немає

http://goo.gl/i98ksH

http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/UfSdbS
http://goo.gl/qg6rDh
http://goo.gl/HCxO6A
http://goo.gl/yxOE46
http://goo.gl/gHc47x
http://goo.gl/i98ksH
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27 Об`єднання 

українських 

професіоналів (Group) 

у Лондоні

Літня програма обміну досвідом Україна - Англія У ході Програми Група націлена на: 

► знайомство учасників з бізнес-середовищем у 

Великій Британії 

► Ознайомити учасників з європейськими 

громадськими і бізнес організаціями 

► Забезпечення наставництва та обміну 

інформацією з фахівцями, які працюють в галузі 

фінансів, страхування, юридичних та інших сферах 

► Забезпечення можливостей зав`язати професійні 

контакти 

Група від десяти до п'ятнадцяти студентів з різних регіонів України, які відповідають 

наступним критеріям: 

► нове покоління лідерів, активних в науковому і соціальному житті 

► спеціальності: фінанси/економіка/право/міжнародні відносини/політологія або суміжні 

сфери 

► студенти 3-го або 4-го року навчання 

► розмовна англійська 

► студенти з фінансовими труднощами 

► учасники повинні відповідати всім візовим вимогам і мати право поїхати до 

Великобританії 

► перевага надаватиметься студентам з регіональних університетів 

Більшість витрат, пов'язаних з 

Програмою будуть покриті 

Групою, в тому числі авіаквитки, 

проживання, страхування, 

подорожі і основні витрати 

протягом усього терміну 

перебування у Великобританії. 

http://www.civicua.org/n

ews/view.html?q=22288

74

28 Польсько-

Американський Фонд 

Свободи, Фонд 

«Боруссія», Коллегія 

Східної Європи ім. 

Яна Новака-

Єзьоранського

Конкурс для студентів Study Tours to Poland Для участі в STP кандидати проходять відбір на 

конкурсній основі

 У програмі Study Tours to Poland можуть взяти участь успішні студенти вищих 

навчальних закладів, що беруть активну участь у громадському житті з Білорусі, Молдови, 

України та Російської Федерації (з Калининградської, Новгородської, Ленинградської 

областей та міста Санкт-Петербург)

Організатор бере на себе витрати 

щодо помешкання та харчування 

на терені Польщі під час візиту

5 січня 2015 року

http://goo.gl/ON4a66

29 Центр демократії, 

розвитку та права 

Стенфордського 

університету

участь у стипендіальній програмі з демократії та 

розвитку у Стенфорді

розвиток молодіжної демократії та демократії 

вцілому

Щороку центр обирає 25-30 фахівців з різних сфер діяльності, які беруть участь у 

наукових семінарах з питань теорії та практики демократії, слухають лекції відомих 

американських політиків та представників громадянського суспільства, а відтак і 

вивчають нові інституціональні моделі і методи просування демократії в своїх країнах.

Організатори покривають всі 

витрати учасників.

до 5 січня 2015

http://goo.gl/jI8D2i

30 Центр громадської 

активності "Результат"

Жіночий Антикорупційний Рух навчити жінок з Вінниччини, Хмельниччини та 

Київщини користуватись інструментами 

моніторингу та виявлення проявів корупції шляхом 

впровадженню публічних антикорупційних 

заходів.

Проект відбудеться в три етапи. І етап: Семінар на тему: «Корупція на місцевому рівні: 

зловживання з публічними фінансами, майном, земельні махінації. Інструменти впливу. 

Доступ до публічної інформації» у м. Вінниця, січень 2015

Участь у проекті безкоштовна. 

Організатори забезпечують 

проживанням та харчуванням, а 

також компенсують учасниць 

транспортні витрати.

Прийом заявок на участь у 

проекті до 11 січня 2015 

року

http://goo.gl/9voxsq

31 The Schwarzkopf

Foundation Young

Europe 

Travel grant to explore cultural or political

development in Germany

Пропонує молодим людям можливість дізнатися

від європейських сусідів, а також дізнатись про

поточні культурні чи політичні подій у відповідній

країні. 

Молоді європейці віком від 18 до 26 років можуть подати заявку на отримання гранту

подорожі до Німеччини. Поїздка повинна мати спеціально визначений теми дослідження

щодо поточної культурної чи політичного розвитку в контексті європейської інтеграції.

Після поїздки, стипендіат повинен представити докладний звіт з описом набуті знання і

досвід. 

Стипендія у розмірі € 550. Терміни програм

1 березня або 1 вересня.

http://biggggidea.com/o

pportunities/114/

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

http://www.civicua.org/news/view.html?q=2228874
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2228874
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2228874
http://biggggidea.com/opportunities/114/
http://biggggidea.com/opportunities/114/

