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№
Назва організації. Назва 

конкурсу
Мета та напрямки конкурсу проектів Примітки

Кінцевий термін подачі 

документів
Фінансування Сайт 

1

Міні-гранти для відкриття 

власної справи від Національної 

Асамблеї інвалідів України

Конкурс проводиться в рамках Міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних 

можливостей, допоміжні технології та послуги медичної / фізичної реабілітації» на підтримку 

зайнятості та працевлаштування, розширення економічних можливостей осіб з інвалідністю, зокрема 

внутрішньопереміщених осіб,  \які постраждали в наслідок конфлікту на Сході України та членів їх 

сімей як навідкритому ринку праці так і шляхом відкриття власного бізнесу.

Участь можуть брати:                                                                                  Підприємства та 

організації всіх форм власності, в тому числі підприємства громадських організацій людей 

з інвалідністю;

Фізичні особи-підприємці з числа цільової групи проекту;

Фізичні особи з інвалідністю з числа цільової групи проекту, які у зв’язку з національними 

або релігійними поглядами/нормами не можуть займатися підприємницькою діяльністю.                                                                                      

Цільова група проекту:

Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, зокрема зі Сходу та Криму; цивільні 

постраждалі в зоні АТО, які отримали поранення чи каліцтва; члени їх сімей; особи з 

інвалідністю, що проживають на території, яка межує з окупованою територією (лінія 

зіткнення); учасники АТО, що отримали травму.

01 липня - 30 вересня 2016 

03 жовтня – 30 грудня 2016

Загальний бюджет конкурсу: 50000  $ 

США
http://gurt.org.ua/news/grants/32492/

2

Премія Європейського Союзу у 

сфері культурної спадщини 

«Europa Nostra Awards»

Europa Nostra Award нагороджує культурні проекти, що були реалізовані протягом останніх трьох 

років: вересень 2013 - вересень 2016.

 Премією щороку відзначаються до 30 видатних досягнень та найкращих практик в галузі 

культурної спадщини (збереження, управління, наукові дослідження, освіта та 

комунікації). 

1 жовтня 2016 р. 10 000 євро. http://gurt.org.ua/news/grants/34346/

3

Гранти IncoNet EaP для участі у 

наукових заходах «EU Brokerage 

Events»

Мета грантової програми IncoNet EaP - надати фінансову підтримку дослідникам з країн Східного 

Партнерства для участі у Brokerage events у рамках програми «Горизонт 2020» у країнах-членах ЄС чи 

країнах з асоційованим членством.Тематичні пріоритети: здоров’я, енергетика та глобальна зміна 

клімату. 

Вимоги до учасників:                                                                                         - бути членом або 

співробітником науково-дослідної установи / організації і / або мережі організацій і / або 

вищого навчального закладу та / або МСП-підприємства, що працює над дослідженнми. 

- проведення досліджень в одній з країн-партнерів (AM, AZ, BY, GE, MD, UA- Україна)

- адіслати повністю заповнену форму заявки, разом з усією необхідною документацією.

- мати ступінь доктора філософії і / або, принаймні, 3 повних роки досвіду в дослідженнях.

- проведення досліджень в одному з соцієтальні проблем: охорона здоров'я, енергетика або 

зміни клімату.

- розмовляти англійською

- мати міжнародний досвід (вже існуючі контакти в інших країнах, участь в попередніх 

міжнародних конференціях і співпраці і т.д.).

31 жовтня 2016 р. 1 500 євро http://gurt.org.ua/news/grants/34468/

4

Конкурс проектів зі сталого 

розвитку міста «Лейпцизька 

премія інтегрованого міського 

розвитку» 

Цілі конкурсу:

- Підтримка інтегрованого розвитку українських міст

- Підтримка проектів та ініціатив в українських містах, які містять новаторський підхід до сталого 

розвитку українських міст                                                                                                          - 

Популяризація найкращих прикладів інтегрованого міського розвитку в Україні.

Метою конкурсу є популяризація інтегрованого розвитку міст в Україні. Проведення зазначеного 

заходу передбачає підтримку сталого розвитку міст, їхніх мікрорайонів і міських просторів та 

покращення співпраці між міськими адміністраціями, політиками, бізнесом, науковими колами та 

громадськістю.

Право на участь у конкурсі мають українські міста та громади, адміністративно-

територіальні одиниці, спілки, комунальні підприємства, організації громадянського 

суспільства (громадські організації, ініціативи тощо). Згідно з умовами конкурсу всі 

згадані вище учасники можуть подати один або кілька проектів. Подавати проекти повинні 

їхні автори. На конкурс можуть подаватись проекти, що були реалізовані протягом 

останніх чотирьох років. Будівельні проекти мають бути закінчені та перебувати в 

експлуатації. Проекти співпраці, ініціативи, методики та інструменти планування тощо 

мають перебувати у фазі реалізації, а не концепції.

Закінчення терміну для 

надсилання запитань - 14 жовтня 

2016 р.

Закінчення терміну для подачі 

заяв на конкурс - 4 листопада 

2016 р.

В рамках конкурсу будуть визначатись 

наступні премії:

1-ша премія: 10.000 євро

2-га премія: 6.000 євро

3-тя премія: 4.000 євро

Відзнаки: до 5 x 1.000 євро

http://gurt.org.ua/news/grants/34129/ 

5

Конкурс інноваційних та 

технологічних проектів у 

агросфері «AGRO CHALLENGE»

AgroChallenge Foundation – грантовий фонд нового рівня розвитку. Використання інноваційних систем 

ведення сільського господарства дозволить збільшити прибутки агропромислових підприємств до 

15%, а можливість безпосередньо впливати на зростання економічних показників, покращення якості 

та екологічності виробництва і продуктів робить проект унікальним та безумовно корисним для 

кожного громадянина.

До участі в конкурсі Agro Challenge запрошуються всі бажаючі, без вікових або інших 

обмежень.
1 листопада 2016 р. 

Грантовий фонд інноваційного 

розвитку аграрного сектору України, 

надає безповоротну фінансову 

допомогу молодим інноваційним 

проектам (стартапам) 

http://gurt.org.ua/news/grants/34432/

ГРАНТИ

ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ

доступних для Вінницької області

станом на 30.09.2016 р.

Центр розвитку інвестиційної  
спроможності та залучення ресурсів  

http://gurt.org.ua/news/grants/32492/
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6

Грант для впровадження освітніх 

інновацій для біженців та 

внутрішньо переміщених осіб

Департамент з міжнародного розвитку (DFID) в партнерстві з Дитячим фондом Організації 

Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) і Верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй у справах біженців 

приймає заявки на участь в програмі Humanitarian Education Accelerator Program: Inviting Cutting-Edge 

Education Innovations. 

Програма спрямована на визначення ефективних методів по розширенню масштабів 

освітніх програм та підвищення якості освітнього доступу для біженців та переміщених 

осіб у всьому світі

1 листопада 2016 р. до 300'000 фунтів стерлінгів http://gurt.org.ua/news/grants/34568/

7

Премія Big Data Innovation 

Challenge Групи Світового Банку 

у сфері боротьби зі зміною 

клімату

Мета премії - винагородити інноваційні проекти, які використовують роботу з великими даними для 

вирішення глобальної проблеми зміни клімату.

До участі запрошуються: студенти, підприємці, інноватори, представники громадських 

організацій та вищих навчальних закладів
9 листопада 2016 р.

Переможці будуть обрані і 

нагороджені за наступними 

номінаціями:

Food Challenge:  Продовольча безпека 

або харчування - Краще велике 

рішення: 10 000 USD

Landscapes Challenge:: Лісове 

господарство або Вододіли - Краще 

велике рішення: 10 000 USD

Заохочувальні премії: (мінімум 3)

http://gurt.org.ua/news/grants/34508/

8

Гранти Програми ЄС «Креативна 

Європа» на підтримку 

європейської співпраці

Європейська Комісія надає фінансову підтримку проектам, спрямованим на розвиток європейської 

співпраці. Пріоритетними напрямками співробітництва організацій-партнерів є: міжнаціональна 

мобільність, доступ та інклюзивність культури, розбудова спроможностей (використання цифрових 

технологій, нові бізнес моделі, освіта та тренінгова діяльність)

Учасниками можуть бути юридичні особи, які активні в культурних і творчих галузях 

(див. інформацію за посиланням), які мали статус юридичної особи протягом принаймні 2-

х років з дати закінчення терміну подачі заявок і які здатні продемонструвати своє 

існування як юридична особа. Фізичні особи не можуть подати заявку на отримання 

гранту.

23 листопада 2016 р. не більше 200 000 євро* http://gurt.org.ua/news/grants/34550/

9

«Visegrad Grants» від 

Міжнародного Вишеградського 

Фонду для спільних проектів з 

країнами V4

Міжнародний Вишеградський Фонд надає фінансування у межах конкурсу «Visegrad Grants». 

Пріоритетні напрямки фінансування: культура; науковий обмін та дослідницьке співробітництво; 

освіта та розвиток спроможностей; охорона навколишнього середовища; демократичні цінності та 

медіа; державна політика та інституційне партнерство; регіональний розвиток, підприємництво та 

туризм; соціальний розвиток.

На отримання грантової підтримки мають право неурядові організації, організації 

громадянського суспільства, муніципалітети та місцеві органи влади, школи та 

університети, а також приватні компанії або окремі громадяни. За правилами, до 

проекту мають бути залучені партнери щонайменше трьох країн Вишеградської 

групи - V4 (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина). Отже, для подання заявок 

потрібно знайти партнерів серед країн Вишеградської четвірки.

1 грудня 2016 р. http://gurt.org.ua/news/grants/34118/

10

Гранти на підтримку електронної 

участі молоді у прийнятті 

державних рішень

ЄС і Рада Європи розпочали конкурсний набір проектних пропозицій, спрямованих навести мости між 

молоддю і тими, хто приймає рішення. 
Участь можуть брати: молодь, громалські організації, недержавні органи влади 31 грудня 2016 р. 10 000 євро http://gurt.org.ua/news/grants/34534/

11
Гранти від Фонду Джона і Кетрін 

Макартур

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних фондів. Сприяє розвитку 

знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну 

політику; надає інформацію громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:

– «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом, зосереджена на міжнародних питаннях, у 

тому числі питаннях прав людини і міжнародного правосуддя, світу і безпеки;

– збереження стійкого розвитку, міграції; 

– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;

– репродуктивного здоров'я.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення справедливішого 

суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту довкілля. Протягом року
Суми фінансування визначені 

окремими програмами
https://www.macfound.org/about/

http://gurt.org.ua/news/grants/34568/
http://gurt.org.ua/news/grants/34508/
http://gurt.org.ua/news/grants/34550/
http://gurt.org.ua/news/grants/34118/
http://gurt.org.ua/news/grants/34534/
https://www.macfound.org/about/
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Програма кредитування 

соціальних підприємств від 

WNISEF

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» розпочали впровадження інноваційної 

програми, що забезпечить кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками. 

Джерелом фінансування кредитів є програма технічної допомоги Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) вартістю 30 млн. доларів США, виконавцем якої є Western NIS Enterprise Fund.

Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту на 

сході країни, у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також інваліди, 

малозабезпечені жінки та представники інших незахищених суспільних груп. У квітні 

поточного року WNISEF та Ощадбанк мають спільно визначити перших отримувачів 

кредитів шляхом відкритого конкурсу.

Програма гарантує, що для класичних соціальних підприємств (діяльність яких 

спрямована виключно на вирішення соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом 

складатиме не більше 5% річних, а для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків 

на фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не більше 

10% річних. За період діяльності програми буде загалом видано 150-300 кредитів.

Протягом року  від 250 тис. до 2,5 млн. грн. https://goo.gl/frQzuH

13

Грантова програма з підтримки 

проектів, спрямованих на 

розвиток демократії

Community of Democracies запрошує організації подавати заявки на фінансування, в рамках CD-

UNITED program. Програма передбачає фінансову підтримку проектів, спрямованих на підтримку та 

зміцнення демократії.

Тема цього року: "Демократія в дії": розширення простору для діяльності громадянського суспільства. 

Більшість організацій, які працюють з темами, що пов'язані з основними цінностями і 

правами людини, закріплені у Варшавській декларації, мають право на фінансування.

Заявки заповнюються англійською мовою.

Протягом року
Загальний бюджет програми - 

$272,000

http://www.community-

democracies.org/Working-for-

Democracy/Initiatives/CD-UNITED

14

Competiveness of Small and 

Medium Enterprises (COSME) – 

європейська програма підтримки 

малого та середнього бізнесу.

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним 

бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку 

змінюється.

Які можливості це відкриває для українського МСП?

Доступна для України Програма на 2016 рік складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома 

напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, 

Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель 

та багато інших.

Хто має право брати участь у програмах COSME та коли вона почне працювати?

Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства 

регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-асоціації, профспілки, 

кластери, органи державної влади, отримують можливість і право брати участь в проектах 

COSME. Окремі вимоги до учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з 

підпрограм.

Терміни визнаені окремими 

програмами.

Суми фінансування визначені 

окремими програмами
http://goo.gl/GRVij1
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Гранти з організаційного 

розвитку ОГС

Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах проекту "Платформа 

ровитку громадянського суспільства" (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки 

фінансуванню Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:

- провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити основні потреби та скласти 

індивідуальний план розвитку вашої організації (детальніше дивіться сторінку "Інструмент самооцінки 

та планування розвитку організаційного потенціалу").

- отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за нього тренінг, консультацію, семінар, 

експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які відповідатимуть індивідуальним потребам вашої 

організації та допоможуть виконати власний план організаційного розвитку.

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які є 

активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку. Більш 

спроможні ОГС - здатні розробляти та/або виконувати якісніші проекти та програми, що 

приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.

Протягом року до 7 000 доларів
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-

organizatsijnogo-rozvitku-ogs
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Малі гранти від Посольства 

Словацької Республіки

Проектні пропозиції мають відповідати пріоритетам програми:

- реформа управління державними фінансами, податкова реформа, управління та використання 

фінансових інструментів ЄС

- реформа сектору безпеки

- енергетична безпека та перехід на альтернативні ресурси

- підтримка ринкового середовища та розвиток малого та середнього підприємництва 

- охорона вод, управління водними ресурсами та відходами

- продовольча безпека - прийняття стандартів ЄС

- децентралізація та реформа державного управління

- побудова громадянського суспільства та співпраця між урядовими і неурядовими організаціями

Максимальна тривалість проекту - 6 місяців.

Формуляр проектної заявки подається англійською мовою, разом із обов’язковими 

додатками (копія свідоцтва про реєстрацію організації, біографії працівників, які беруть 

участь в реалізації проекту).

Заявки надсилаються електронною поштою, а також у паперовому вигляді на адресу 

Посольства Словацької Республіки в Україні.

Протягом року 5 000 євро http://www.mzv.sk/kyjev
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Правозахисний центр «Поступ».

Програма грантів допомоги для 

активістів та правозахисників

Мета конкурсу проектів - 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. 

Хто може отримати допомогу: 

1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп; 

2. Журналісти; 

3. Лідери і члени органів самоорганізації населення; 

4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей; 

5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали із зони 

конфлікту і допомагають у його вирішенні. 

Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде розглянута. 

Заявки приймаються на постійній 

основі

Максимальний обсяг фінансування - 

2000 EUR. В екстрених випадках, сума 

може бути збільшена. 

http://goo.gl/qiNoVi

18

Грантова програма підтримки 

волонтерських ініціатив 

(КримSOS і Агентство ООН)

Мета програми – підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та захисту їх 

прав і свобод.

На гранти можуть претендувати проекти, спрямовані на:

-інтеграцію і побудову діалогу між переселенцями і місцевими громадами;

-захист прав переселенців;

-зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

-надання підтримки жінкам і вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захисту 

людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;

-ін.

До участі в конкурсі грантів запрошуються:

як зареєстровані організації так і незареєстровані волонтерські групи, що складаються 

мінімум з трьох осіб, з яких двоє є переселенцями (не менше 50% групи повинні бути 

переселенцями);

волонтерська група/організація, яка активно працює в сфері допомоги переселенцям.

Програма діє до кінця року.

Бюджет проекту до 25 000 грн (сума 

може переглядатися в окремих 

випадках)

http://krymsos.com/settlers/news/grantovaya-

programma/
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Посольство США в Україні.

Фонд розвитку українських ЗМІ

Програма "Фонд розвитку українських ЗМІ" адмініструється Відділом преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в 

Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які 

працюють над проектами, пов'язаними з медіа.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

- Підвищення якості журналістської освіти 

- Покращення професійних стандартів серед журналістів

- Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа 

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських ЗМІ - 

друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 

фінансування не підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та 

представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації 

можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо 

сприяють розвиткові українських медіа.

Період виконання проекту може тривати від 1 до 12 місяців.

Протягом року до 24 000 дол. США http://goo.gl/WnFWDu

https://goo.gl/frQzuH
http://goo.gl/GRVij1
http://www.mzv.sk/kyjev
http://goo.gl/qiNoVi
http://krymsos.com/settlers/news/grantovaya-programma/
http://krymsos.com/settlers/news/grantovaya-programma/
http://goo.gl/WnFWDu


Центр розвитку інвестиційної спроможності та залучення ресурсів 

м.Вінниця,вул. Соборна 72, к. 314, тел.  (067) 500 23 01 

www.sg.vn.ua     e-mail: resource.voaoms@gmail.com
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Посольство США в Україні.

Фонд сприяння демократії

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти демократичним 

перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні

Напрямки проектних пропозицій:

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.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та 

неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до українського законодавства. До таких 

належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.

Тривалість проекту не має перевищувати одного року. 

Протягом року (заповнюється он-

лайн заявка)
до 24.000 у.е. http://goo.gl/mrWNv0 
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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. 

Напрямки проектних пропозицій:

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

Хто може подавати пропозиції? 

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до 

Посольства Естонії в Україні. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. 

Немає до  15 тис. євро
http://goo.gl/9QMZn4
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Грант від Глобального 

інноваційного фонду на 

підтримку соціальних інновацій

Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні 

інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на 

різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших 

видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:

1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та запуску 

проекту.

2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої результати.

3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає від 50 000 до 15 000 000 доларів http://www.globalinnovation.fund/
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The ABILIS Foundation. 

Фінансування організацій у 

справах людей з обмеженими 

можливостями

Мета конкурсу проектів - 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.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких складаються 

з людей з обмеженими можливостями.

Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:

1. Подача ідеї.

2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма проектної 

пропозиції.

Немає
від 500 до 10 000 євро http://goo.gl/I1Y8z5 
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The Coca-Cola Foundation.

Community Support Opportunity

Підтримка проектів, спрямованих 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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Немає

Необмежені http://goo.gl/Zd3rz8 
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Фонд Ч. Ст. Мотта.

Громадянське суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на  посилення  справедливості,  рівності 

 прав і підтримку в суспільстві

Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; 

підвищення активності громадськості.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року від 15 тис. доларів http://goo.gl/KvGQox 
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Уряд Нідерландів.

Фонд захисту людських прав. 

Малі гранти

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"

Напрямки проектних пропозицій: 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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року
Максимальний розмір гранту – EUR 

499,000
https://www.government.nl/
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Microsoft.

Програма Microsoft Software 

Donation

Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення 

ефективності їх діяльності, шляхом надання  ліцензійного програмного забезпечення

Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать 

організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її оновлення 

(upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах 

встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.

Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це у 

вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус благодійної

в країні реєстрації.
Потягом року

Безкоштовне ліцензійне програмне 

забезпечення Microsoft
http://goo.gl/qg6rDh 
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Міністерство закордонних справ 

Нідерландів. Matra European 

Partnership Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського 

суспільства.

Напрямки проектних пропозицій: 

- 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.

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в обраній галузі

втручання;

• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності та доброго

управління в Україні;

Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:

• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;

• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;

• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;

• бути розроблені відповідно до форми заявки;

• бути реалізовані протягом 12 місяців;

• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з пропонованим

проектом (не менше 15% від загального бюджету).

Потягом року 650 000,0 - 1 100 000,0 грн. http://goo.gl/HCxO6A
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Європейський фонд за

демократію. Підтримка

демократичних процесів

Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.

Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Немає 10 000 до 150 000 євро http://goo.gl/yxOE46

http://goo.gl/mrWNv0
http://goo.gl/9QMZn4
http://goo.gl/I1Y8z5
http://goo.gl/Zd3rz8
http://goo.gl/KvGQox
http://goo.gl/qg6rDh
http://goo.gl/HCxO6A
http://goo.gl/yxOE46
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Глобальний дитячий фонд. 

Конкурс: «Надання послуг 

вразливим групам дітей»

Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей. 

Сфери інтересів: 

- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; 

- молодь та підлітки (вразливі групи); 

- професійно-технічна і початкова освіта; 

- ВІЛ/СНІД; 

- Інваліди.

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленост 

(на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана 

аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості можна 

надсилати протягом усього року
від $25,000 дo $75,000 http://www.globalfundforchildren.org/
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Європейська молодіжна

фундація. 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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), діяльність яких

направлена на роботу з молоддю віком 15-30 років.

Немає
Максимальна сума гранту – 10 000 

євро.
http://goo.gl/i98ksH
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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:

1.  «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.

2. «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.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським активістом чи 

адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями мігрантів.

Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного чи 

теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити можливість такого 

навчання, його строки та умови.  До пропозиції треба подати листи підтвердження від 

приймаючої сторони.

Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською мовами.

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.

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

http://goo.gl/gHc47x

1

Навчальна програма для 

представників органів місцевого 

самоврядування

Навчальна програма відбуватиметься в рамках проекту Волинського ресурсного центру «Зміцнення 

демократичної культури серед молодих депутатів України» за фінансової підтримки Демократичного 

фонду ООН.   Врамках програми, учасникам пропонується:                                                                                                                  

1.Чотири дводенні тренінги на теми:

• « Парламентські процедури»;

• «Налагодження зв’язків з громадськістю»;

• «Стратегічне планування»;

• «Підготовка і впровадження проектів місцевого розвитку».

2. Стажування в різних регіонах України на теми:

• «Розвиток сільської кооперації»;

• «Надання адміністративних послуг»;

• «Агенції місцевого розвитку»;

• «Енергозбереження».

До участі запрошуються молоді (до 35 років) новообрані депутати та працівники органів 

місцевого самоврядування 
1 жовтня 2016 р.

Волинський ресурсний центр 

забезпечить проживання та 

харчування учасників навчальної 

програми, а також необхідні навчальні 

матеріали (не відшкодовуються кошти 

проїзду до місця проведення 

семінарів).

http://www.prostir.ua/?grants=navchalna-prohrama-dlya-

predstavnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya

2

Стипендіальна програма 

«Освітня програма з вивчення 

демократії — 2016/2017» (Київ)

Програма спрямована на дослідження демократичних цінностей, побудову суспільного діалогу та 

розбудову громадянського суспільства в Україні. 

Формат програми: тренінги, форуми, навчальні семінари за участі європейських дипломатів, політиків, 

представників наукової спільноти та неурядових організацій.

До участі у програмі запрошуються:

студенти, аспіранти;

представники неурядових організацій;

журналісти;

представники місцевого самоврядування;

активісти громадянського суспільства

2 жовтня 2016 р.

Учасникам «Освітньої програми з 

вивчення демократії — 2016/2017» 

передбачається виплата стипендій 

розміром 150 євро.

http://gurt.org.ua/news/grants/34449/

3

Перша в Україні премія для 

журналістів, що пишуть про 

ЛГБТ

Charlie Award – перша в Україні Премія для журналістів, що відстоюють права людини, принципи 

рівності та толерантності.

Метою Конкурсу є сприяння толерантності, подоланню гомофобії в українському суспільстві шляхом 

заохочення журналістів, котрі насмілюються писати на тему ЛГБТ та стояти на захисті прав людини.

У Конкурсі на здобуття Премії «Charlie Award» можуть брати участь українські журналісти 

та незалежні кореспонденти, що відзначаються залученням у суспільні або громадські 

справи, незалежно від організаційної приналежності або відсутності такої приналежності.

На Конкурс можна подати матеріали, опубліковані (поширені) в українській пресі, радіо, 

телебаченні та Інтернеті в період з 11 жовтня 2015 по 11 жовтня  2016 року.

11 жовтня 2016 р.
Мінімальний розмір нагороди – 5000 

гривень.

http://www.award-

charlie.com/10591052105410421048.html

4

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНКУРС - 

ГРАНТ ECONATION!

Мета проекту:

-Вирішення нагальних питань охорони навколишнього середовища;

-Підтримка інноваційних діяльності;

-Формування у людей екологічної культури та активної життєвої позиції по відношенню до 

глобальних питань, що стоять перед людством.

-Проект націлений змінити екологічну ситуацію на планеті та сприяти розвитку наукового потенціалу 

молодих вчених у галузі природоохоронної та екологічної діяльності.

До участі у конкурсі запрошено винахідники -  школярів, студентів, наукових 

співробітників, IT-фахівців, а також усіх небайдужих до питання охорони природи.
25 жовтня 2016 р.

Розмір гранту варіюється:

Переможець серед стартапів до 25 

років – 25 000 грн.

Переможець серед стартапів після 25 

років – 25 000 грн.

Переможець серед проектів винаходів - 

школярі – 10 000 грн.

Переможець серед проектів винаходів - 

студенти – 20 000 грн.

Переможець серед проектів винаходів - 

http://goo.gl/xD9Iji

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ

http://goo.gl/i98ksH
http://goo.gl/gHc47x
http://www.prostir.ua/?grants=navchalna-prohrama-dlya-predstavnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya
http://www.prostir.ua/?grants=navchalna-prohrama-dlya-predstavnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya
http://gurt.org.ua/news/grants/34449/
http://goo.gl/xD9Iji
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Британські урядові стипендії 

Чівнінґ у 2017-2018 навчальному 

році

Програма Чівнінґ – це глобальна стипендіальна програма уряду Великої Британії, заснована в 1983 

році з метою надати можливість отримати освіту у вищих навчальних закладах Британії – переважно 

на річних магістерських програмах – фахівцям, які мають потенціал стати майбутніми лідерами, 

управлінцями та тими, хто формують суспільну думку.

 Щоб претендувати на стипендію, заявник повинен:

- бути громадянином України та мати намір повернутися в Україну після навчання

- мати вищу освіту

- мати щонайменше два роки робочого або еквівалентного досвіду перед поданням заявки

- подати документи до принаймні трьох університетів Великої Британії та отримати їхню 

безумовну пропозицію на навчання до 13 липня 2017 року.

- володіти англійською мовою (за IELTS, це, як мінімум, 6,5 балів сумарно, за TOEFL – 79)

08 листопада 2016 р

Чівнінґ покриває такі витрати: плата за 

навчання, щомісячна стипендія, 

подорож в обидві сторони узгодженим 

маршрутом, “підйомні” по прибутті та 

оплата за наднормативний багаж, 

додаткові витрати на підготовку 

дисертації чи дипломної роботи, 

вартість оформлення візи.

http://gurt.org.ua/news/grants/33701/

6
Стипендії Фонду Фріца Тіссена 

для молодих науковців

Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення досліджень у вищих 

навчальних закладах та некомерційних організаціях на території Німеччини. Фонд заохочує 

двостороннє наукове співробітництво із залученням німецьких та закордонних університетів.

Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних, соціальних і природничих наук, серед яких: історія, 

лінгвістика, філософія, економіка, соціологія, політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

Вимоги:

- Стипендія надається іноземним науковцям, які мають ступінь PhD (чи еквівалент), 

здобутий не раніше, ніж 2 роки тому.

- Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій. Пропонований 

кандидатом проект дослідження має мати чіткий робочий план на терміни виконання.

протягом року 1700 євро на місяць

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/funding/types-of-

support/stipends/?L=1
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