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ДОБІРКА АКТУАЛЬНИХ 
ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 
ТА КОНКУРСІВ

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Запорізької облдержадміністрації



Програми та 
гранти, що діють 

на постійній 
основі



Проєкт «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC,
членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською
Конфедерацією в Україні. Метою Проєкту є покращити доступ
до фінансових ресурсів для малих та середніх
сільгосптоваровиробників шляхом запуску в Україні
фінансового інструменту «аграрні розписки».

Основні партнери Проєкту: органи державної влади
(Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Міністерство юстиції України); приватний сектор (постачальники
матеріально-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери),
міжнародні організації.

У результаті роботи Проєкту малі та середні
сільськогосподарські товаровиробники отримають ефективний
інструмент, що сприятиме залученню додаткових фінансових
ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та
здешевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими
інструментами.

Проєкт «Аграрні розписки в 
Україні» від Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC)
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Дізнатися більше

http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96).pdf


Програма покликана сприяти збільшенню числа передових
технологій, відкриттів і перспективних розробок шляхом
просування ідей з наукових лабораторій до ринку.

Заснована на трьох ключових пріоритетах - передовій науці,
лідерстві у промисловості та суспільних викликах - програма
надає підтримку широкому спектру діяльності, від наукових
досліджень до демонстраційних проєктів та інновацій, готових
до виходу на ринок.

Фінансування зосереджено на трьох основних розділах:

• передова наука;
• лідерство у промисловості;
• суспільні виклики.

Програма Європейського 
Союзу «Горизонт 2020»

Дізнатися більше

80 млрд. євро (2014-2020 рр.)
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Програма IQ energy призначена для підтримки проєктів, метою
яких є підвищення енергоефективності житлових приміщень –
одноквартирних будинків (садибних та котеджних будинків) та
квартир у багатоквартирних будинках.

Позичальники за програмою IQ energy мають право отримати
грант IQ energy як винагороду за успішну реалізацію проєкту
енергоефективності, якщо ними були виконані грантові умови.
Позичальники можуть використовувати кошти отриманого
гранту на будь-які цілі на свій власний розсуд

До 3 000 євро

Будь-яка фізична особа, яка має доступ до житлового
приміщення в Україні та бажає поліпшити енергоефективність
цього приміщення, може скористатися програмою IQ energy

Дізнатися більше

Діє постійно протягом року Д
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ноГрант Європейського
Союзу для ОСББ на 
утеплення будинків

http://www.iqenergy.org.ua/


Це рамкова програма Європейської Комісії, спрямована на
підтримку культурного та креативного секторів Європи. Загальні
цілі програми полягають у захисті, розвитку та популяризації
культурного та лінгвістичного різноманіття і зміцненні
конкурентної здатності культурного та креативного секторів
Європи.

Програма складається з двох підпрограм:

«Культура» (31% бюджету програми)
«Медіа» (56% бюджету)

Також окремою статтею бюджетних витрат в рамках програми
є міжсекторальний напрямок (13% бюджету), завданням якого є
забезпечення реалізації інструменту фінансового кредитування
(Guarantee Facility) та підтримка мережі національних бюро
програми «Креативна Європа»

1,46 млрд. євро

Дізнатися більше
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ноПрограма 
Європейського Союзу 
«Креативна Європа»

https://creativeeurope.in.ua/


COSME — одна з ключових програм Євросоюзу, яка
розрахована на період з 2014 до 2020 року та спрямована на
створення сприятливих умов для розвитку малого та
середнього бізнесу

Мета:

• поліпшення доступу до ринків, зокрема всередині ЄС, а
також на глобальному рівні;

• покращити доступ МСП до фінансування;
• поліпшити умови для підвищення конкурентоспроможності

та стабільності підприємств ЄС;
• сприяти розвитку підприємництва та підприємницької

культури

2014-2020 рр.

2,3 млрд. євро

• вітчизняний малий та середній бізнес;
• українські бізнес-асоціації;
• громадські організації;
• профспілки;
• кластери;
• освітні заклади;
• установи;
• органи державної влади;
• агентства регіонального розвитку

COSME —
«Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього 
бізнесу»

Дізнатися більше
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https://eu-ua.org/cosme


Грантова програма підтримує проєкти, пов'язані з
демократизацією та трансформаційними процесами у країнах
Вишеградської четвірки, Східного Партнерства та Західних
Балкан.

Пропозиції приймаються регулярно три рази на рік: до
1 лютого, 1 червня та 1 жовтня.
Заявку необхідно подати до 12:00 (опівдні).

• Консорціум організацій, з яких 3 або більше, знаходяться в
різних країнах Вишеградської області;

• Всі види неурядових організацій громадянського суспільства
(ОГС);

• муніципалітети та місцеві органи влади;
• школи, вищі навчальні заклади;
• науково-дослідні та наукові установи та державні установи

можуть претендувати на роль провідного партнера
(заявника) та партнерів у консорціумі;

• Приватні підприємці, компанії з юридичною особою, але
тільки в областях, не пов'язаних зі своєю щоденною діловою
діяльністю

Грантова програма 
Міжнародного Вишеградського 
Фонду «Вишеград+»

Дізнатися більше
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http://my.visegradfund.org/


Фонд підтримує проєкти, які сприяють демократичним
перетворенням і побудові громадянського суспільства в Україні.
Вибір проєктів базується на здатності організацій
демонструвати конкретні досягнення, які справляють
позитивний вплив на певні сфери громадського життя.
Заявки на загальний конкурс приймаються протягом усього
року. Кінцевого терміну подачі заявок немає.
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним
пріоритетам Фонду:
• Розвиток громадянського суспільства
• Верховенство права та реформа в галузі права
• Прозорість органів влади
• Громадська підтримка освітніх ініціатив
• Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в

суспільстві
• Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, інвалідів

та жінок
• Громадянська освіта
• Розвиток виборчої системи
• Протидія торгівлі людьми

Діє постійно

Від 10,000 до 24,000 дол. США

Гранти надаються винятково українським організаціям, що
мають статус недержавних та неприбуткових. До таких
належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди й
аналітичні центри.

Дізнатися більше
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ноЗагальний конкурс проєктів
Фонду сприяння демократії від
Посольства США в Україні

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


Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній
основі у межах проєкту "Платформа розвитку громадянського
суспільства" (далі Платформа Маркетплейс), який
впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID).

Розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається щомісяця.

Основними завданнями цього конкурсу грантів з
організаційного розвитку ОГС є:
• розвиток професійної кваліфікації ОГС;
• покращення програмної ефективності ОГС;
• підвищення впливу ОГС на місцевому рівні;
• підвищення життєздатності ОГС;
• розвиток культури організаційного розвитку ОГС.

Діє протягом року

До 7000 дол. США

• Офіційно зареєстровані громадські організації і благодійні
організації/фонди, які мають статус неприбуткових;

• ініціативні групи громадян, які відповідним чином
обґрунтують потребу в організаційному розвитку.

Гранти з організаційного 
розвитку ОГС

Дізнатися більше
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http://cd-platform.org/granti


Мета :
надання необхідних ресурсів організаціям, керованим жінками,
дівчатами і трансгендерними людьми.

Фонд надає гнучкі гранти на операційну і програмну
діяльність, довгострокові гранти і гранти на поїздки та
організацію заходів, націлених на об'єднання організацій та
обмін досвідом. Глобальний фонд для жінок також надає
термінову підтримку організаціям, що надають допомогу
постраждалим в кризових ситуаціях.

Критерії участі:

Організація знаходиться за межами США.
Демонструє чітке прагнення до рівності і забезпечення прав
жінок, і ці цінності відображені в діяльності організації.
До участі допускаються організації або об'єднання жінок,
дівчат або трансгендерних людей, що працюють разом.
Керівництво організації надано жінкам, дівчатам або
трансгендерним особам, і вони займають всі або більшість
керівних позицій на різних рівнях управління організацією
(включаючи, але не обмежуючись самими вищими посадами).
Організації не зобов'язані бути зареєстрованими як
некомерційні організації (НКО) для отримання гранту

Діє постійно

До 20000 дол. США

Грантова підтримка від 
“Глобального Фонду для 
жінок”

Дізнатися більше
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https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.XJIbHSIzaUl


Розвиток бізнесу



Конкурсний набір до 2-го 
компоненту Школи організацій з 
розвитку підприємництва —
«На варті інтересів бізнесу»

Дізнатися більше
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Школа організацій з розвитку підприємництва – це сучасні
інструменти для розвитку сприятливого бізнес- середовища та
грант на реалізацію власного проєкту.

Протягом навчання можна дізнатись:

 чому відкриті дані – це нафта XXI ст. та як їх використовувати
для розвитку бізнесу;

 як вирішувати питання ведення бізнесу онлайн;
 як бізнесу перевіряти ефективність роботи органів влади;
 як стати впливовими гравцями, проводити адвокаційні

кампанії та вести ефективний діалог з органами влади та
місцевого самоврядування.

Місцеві організації з розвитку підприємництва, включаючи
агентства місцевого розвитку, центри розвитку
бізнесу та підтримки бізнесу. До участі в конкурсі також
запрошуються ініціативні групи, які мають на меті
підтримку/розвиток підприємництва та планують створити
відповідні організації.
Важливо, щоб організації та ініціативні групи:
 були зареєстровані та/або здійснювали свою діяльність в

містах та ОТГ із населенням до 100 000
 осіб;
 однією з основних цілей своєї діяльності мали підтримку і

захист прав та інтересів малих і середніх
 підприємств.

https://drive.google.com/drive/folders/1VQAeXOG83tsrDzH1VVFxb44D4V7ALb5e


Конкурс «зелених» бізнес-
ідей ClimateLaunchpad

Дізнатися більше
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Мета конкурсу ClimateLaunchpad — допомогти командам, які
мають «зелену» бізнес-ідею, пройти шлях від проекту на
серветці до робочого cleantech-бізнесу, допомогти таким
ідеям швидко перетворитися на динамічні успішні компанії,
що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля
майбутнє.
Організатор — європейська Ініціатива кліматичних
інновацій Climate-KIC, партнером і організатором
національного етапу в Україні є ГО Greencubator.

В конкурсі можуть брати участь команди та компанії, які:

 почали власний бізнес менше року тому;
 залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій;
 ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів

чирішень;
 раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах EIT

Climate-KIC з цією самою бізнес-ідеєю.

10 000, 5 000 та 2 500 євро

https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/
https://greencubator.us1.list-manage.com/track/click?u=4862f306cd65a70e0ab34b2c0&id=da1a2d507b&e=7a66e7a6eb
https://greencubator.us1.list-manage.com/track/click?u=4862f306cd65a70e0ab34b2c0&id=0afa4c8e3f&e=7a66e7a6eb
https://greencubator.us1.list-manage.com/track/click?u=4862f306cd65a70e0ab34b2c0&id=6d256edc95&e=7a66e7a6eb


Гранти на підтримку МСП, 
якими володіють та 
керують жінки

Дізнатися більше

31.07.2020

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
(КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.»,
приймає грантові заявки від українських малих та середніх
підприємств (МСП), якими керують і володіють жінки, що
бажають розширити свій діючий бізнес.

Заходи з розширення бізнесу можуть бути спрямовані на
підвищення продуктивності та збільшення виробництва, вихід
на зовнішні ринки, розширення асортименту продукції,
підвищення ефективності бізнесу завдяки запровадженню
інноваційних та ІТ-рішень тощо.

Гранти надаватимуться та впроваджуватимуться відповідно
до правил USAID та Уряду США, що регулюють гранти за
контрактами, та внутрішніми процедурами управління
грантами Програми КЕУ.
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https://drive.google.com/drive/folders/1KwSGDlHTzC1jsMHif8nhkE1DIFKXXVvo


Підтримка ініціатив місцевих 
жіночих 
правозахисних організацій

Дізнатися більше
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15.08.2020

1 800 000, 00 грн.

Діяльність в межах Програми передбачає виконання завдань в
наступних сферах:
1.Профілактика насильства щодо жінок та послуги жінкам, постраждалим
від насильства на рівні громади;
2.Покращення доступу до соціальних, медичних, освітніх та
адміністративних послуг для цільових груп;
3. Посилення економічної безпеки цільових груп;
4.Подолання ґендерних стереотипів та формування ґендерно чутливих
соціальних норм.
Види діяльності можуть включати, але не обмежені наступними:
- адвокаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня реалізації та захисту
прав зазначених вище категорій жінок та дівчат;
- тренінги для правокористувачів та тих, хто відповідає за реалізацію прав;
- заходи з мобілізації громади;
- інформаційні та комунікаційні кампанії;
- дослідження;
- надання послуг.
Очікувані результати
В результаті виконання проєктів, які будуть підтримані в рамках Програми,
очікується, що зазначені вище цільові групи дівчат та жінок зможуть більш
повно реалізовувати свої права в Україні

Внутрішньо переміщені дівчата і жінки, та інші категорії дівчат і жінок, яких 
торкнулась проблема конфлікту на сході України (учасниці бойових дій та 
ветеранки, вдови та матері загиблих воїнів)
- жінки ЛГБТІК
- жінки з інвалідністю
- жінки, які живуть з ВІЛ
- ромcькі жінки
- сільські жінки та дівчата.

http://pactukraine.org.ua/uk/node/8


Проєкт підтримує реформи у сфері підвищення
конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в
країнах Східного партнерства та діє як на національному, так і
на регіональному рівнях.

Мета:
• посилення інституційної бази, надання державної підтримки

приватному сектору та поліпшення бізнес-середовища;
• сприяння моніторингу та оцінюванню політики розвитку

приватного сектору та вдосконаленню процесу розробки
статистики підприємницької діяльності;

• сприяння процесу розробки конструктивної політики та
раціоналізації господарчої діяльності на регіональному рівні;

• стимулювання впровадженню судової реформи за
допомогою партнерських перевірок та діалогу з питань
регіональної політики.

2017-2020

4 млн. євро

EU4Business

• Директивні органи у сфері розвитку приватного сектору,
• відповідні державні установи,
• посередницькі організації,
• приватний сектор в шести країнах Східного партнерства.

Дізнатися більше
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http://www.eu4business.eu/


Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та
поліпшення доступу до фінансування для українських МСП
шляхом надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на
підготовку до фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ.
Мета:
• Створення функціональної та ефективної системи

консультаційних послуг, яка охоплюватиме всю територію
України.

• Підвищення конкурентоспроможності МСП шляхом розвитку
ділових навичок, розуміння нових ринків та застосування
інновацій.

• Підвищення рівня інформованості МСП про галузеві ноу-хау.
• Збільшення кредитних ресурсів, доступних для МСП.
Крім того, програма сприяє створенню мережі з 15 центрів
підтримки бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в
отриманні належного фінансування та ноу-хау для розвитку
бізнесу. Проєкт буде корисним для щонайменше 30 000 МСП та
підприємців.

2016-2020

40 млн. євро

МСП, які ведуть діяльність в усіх галузях, приділяючи особливу
увагу підприємствам в окремих підгалузях: сільське господарство,
харчова промисловість та пакування, туризм, інновації,
інформаційно-комунікаційні технології, виробництво та професійні
послуги, логістика, товари народного споживання та зелена
економіка.

EU4Business: Мережа 
центрів підтримки бізнесу в 
Україні

Дізнатися більше
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http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-ukrayini


Програма "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім
підприємствам під керівництвом жінок в отриманні доступу до
фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для розвитку.
ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення
кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під
керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб
допомогти підприємствам стати більш
конкурентоспроможними.

Мета
Сприяння жіночому підприємництву та доступу до
фінансування і, в цілому, участі жінок у бізнесі шляхом
поліпшення доступу до фінансування та надання консультацій
для МСП під керівництвом жінок.

2016 - 2022

5,035 млн. євро

Дізнатися більше

Програма "Жінки у 
бізнесі"

МСП під керівництвом жінок в усіх галузях (тобто МСП, в
яких жінка несе відповідальність за загальне оперативне
управління діяльністю та може також частково або повністю
володіти бізнесом).
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https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru#.XJIbHSIzaUl


Гранти надаються на такі види консультацій:
• Стратегія
• Маркетинг
• Бізнес-планування
• Організаційна і операційна діяльність
• Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
• Інженерно-технічні рішення
• Впровадження стандартів серії ISO та інших галузевих

стандартів
• Фінансовий аналіз та планування, перехід на МСФЗ
• Енергоефективність та екологічний менеджмент та ін.

Дізнатися більше

Гранти для малих та середніх
підприємств від ЄБРР

Які малі та середні підприємства можуть отримати грант ЄБРР:

• Штат - до 250 працівників
• Приватна власність, в якій більше ніж 50% належить

громадянам України
• Період діяльності підприємства не менше двох років
• Гарна ділова репутація
• Позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні

консультанта
• Сектори: всі, крім фінансового, страхового, тютюнового,

ігрового, міцних алкогольних напоїв, військово-
промислового.
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https://www.ebrd.com/knowhow


Розвиток 
громадянського 

суспільства
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Дізнатися більше

Конкурс грантів для протидії
коронавірусу «Людяність
і взаємодопомога»

Проекти мають стосуватися сприяння попередженню
поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії
коронавірусу в Україні через інформування, координацію,
забезпечення базових потреб, горизонтальну
самоорганізацію людей заради взаємодопомоги.

Перевага надаватиметься ініціативам, які вже розпочали
свою діяльність, тим, які включають елементи краудфандингу,
волонтерства (безоплатної праці), залучення широкого кола
людей, стимулювання низової громадської участі,
підтримки соціального підприємництва.

Проект має відповідати наступним критеріям:
 має стосуватися саме швидкого реагування на виклики,

пов’язані з пандемією COVID-19;
 має чітко визначену цільову групу;
 має чіткі цілі, які можливо досягти пропонованими діями, з

запитуваними ресурсами і у визначений термін.

31.12.2020

50 000 грн.

Зареєстровані громадські організації матимуть перевагу у
отриманні коштів, проте розглядаються заявки від
неформальних громадських ініціатив та організацій, що
працюють з релігійними громадами.

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/
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Дізнатися більше

Конкурс грантів на започаткування, 
відновлення та розширення мікро, 
малих та середніх
підприємств окремих районів та міст

Програма ООН із відновлення та розбудови миру за
підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс малих
бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи
розширення мікро, малих та середніх підприємств на
підконтрольних уряду України територіях Луганської та
Донецької областей, та в окремих районах та містах
Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря.
З метою системного та сталого розвитку пріоритетних
секторів економіки цільових регіонів, грантова підтримка
надаватиметься для реалізації бізнес-проєктів:

ЛОТ 2. В окремих районах Запорізької області (Бердянський,
Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський,
Якимівський, Більмацький, Мелітопольський та
Токмацький) та в Мангушському, Волноваському і
Нікольському районах і місті Маріуполь Донецької
області для діяльності в таких секторах:
1) Виробництво устаткування та інжинірингові послуги; 2)
Виробництво текстильної продукції та одягу; 3) Підтримка
індустрії гостинності (індустрія краси та здоров’я
підтримуватись не буде); 4) Виробництво харчових продуктів;
5) Виробництво зернових та олійних культур; 6) Виробництво
яловичини та коров'ячого молока; 7) Вирощування овочів та
фруктів.

03.05.2020

До 6,5 тис. євро

http://my-ccc.org/kohkypc-3.html
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Дізнатися більше

Конкурс грантів від
посольства Словаччини
в Україні

Ця допомога фінансується SlovakAid та спрямована
безпосередньо на невеликі проекти, які представляють собою
більш гнучку, оперативну та ефективну фінансову підтримку
країн, що розвиваються.

Грантодавець: Словацьке агентство з міжнародного
співробітництва з розвитку

Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12
місяців, починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким
агентством міжнародного співробітництва з розвитку та
кінцевим бенефіціаром.

Подані проекти повинні бути пов'язані з галузями якісної
освіти, охорони здоров’я, належного управління та побудови
громадянського суспільства, безпекою харчових продуктів та
сільського господарства, інфраструктурою та сталим
використанням природних ресурсів, підтримкою створення
ринкового середовища.

15.12.2020

10 000 євро

Конкурс пропозицій відкритий для зареєстрованих
юридичних осіб:

НУО, некомерційні суб'єкти та органи місцевого
самоврядування

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid
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Дізнатися більше

Конкурс мікро-грантів від
БО «БФ «Карітас Запоріжжя»

Мета конкурсу ― підтримка громад, що постраждали від
збройного конфлікту на Сході України, сприяння адаптації
внутрішньо переміщених осіб до нових життєвих обставин,
створення сприятливих умов для інтеграції внутрішньо
переміщених осіб до місцевих громад за новим місцем
проживання, розвиток локальних громад.

Пріоритет надаватиметься проєктам, що будуть направлені
на роботу з:
 дітьми та молоддю, особами та сім’ями, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах
 особами й дітьми з інвалідністю та членами їхніх сімей
 внутрішньо переміщеними особами
 учасниками АТО/ООС та членами їхніх сімей та родин
 особами похилого віку

19.05.2020

Фізичні особи, громадські організації та ініціативні групи, що
проживають у м. Запоріжжя та Запорізькій області,
Маріїнському та Ясинуватському районах Донецької області.

20 400 грн.

https://cutt.ly/Xtl5ya6
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Дізнатися більше

Конкурс на виявлення
зловживань щодо довкілля та 
використання природних ресурсів

Мета конкурсу – виявлення, широке висвітлення зловживань
та фактів корупції щодо довкілля та використання природних
ресурсів, звернення у разі потреби до відповідних органів
публічної влади щодо таких фактів, а також розробка онлайн
інструментів, спрямованих на зменшення можливостей для
зловживань у зазначеній сфері.
Пріоритети конкурсу:
Діяльність може проводитися у сферах, що стосуються
протидії (перелік не є вичерпним):
 Забрудненню повітря;
 Забрудненню та нераціональному використанню

водних ресурсів;
 Вирубці чи нераціональному використанню

лісових ресурсів;
 Несанкціонованому видобутку корисних копалин та

використанню надр;
 Недотриманню законодавства щодо

природоохоронних зон;
 Неналежній утилізації сміття.

12.05.2020

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які
мають досвід практичної роботи у сфері захисту довкілля та
досвід впровадження проєктів з антикорупційною тематикою.
Вітатиметься партнерство з Ініціативою з розвитку
екологічної політики й адвокації в Україні.

45 000 грн.

https://www.irf.ua/contest/konkurs-vyyavlennya-zlovzhyvan-shhodo-dovkillya-ta-vykorystannya-pryrodnyh-resursiv
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Дізнатися більше

Гранти на участь у 
навчальних заходах

Black Sea NGO Forum надає гранти експертам та
представникам громадських організацій для участі в
навчальних візитах, тренінгах та інших заходах.

Підтримку отримають такі заходи:

 Активна участь у семінарах - напр. Бути оратором /
модератором / фасилітатором / координатором тощо;

 Активна участь у робочих зустрічах – наприклад, зустріч з
потенційними партнерами проекту з інших країн Чорного
моря з метою написання або планування регіональних
проектів, обмін уроками, отриманими в регіональному
контексті тощо;

 Активна участь у навчальних візитах – наприклад,
відвідування з навчальним візитом штаб-квартири NGO з
метою обміну найкращими практиками в регіональному
контексті тощо.

Фонд присуджується індивідуально і може покривати такі
витрати: міжнародні поїздки, проживання, харчування та місцеві
поїздки.

15.12.2020

https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w
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Дізнатися більше

Програма Канадського фонду 
підтримки місцевих ініціатив
(реагування на COVID-19)

Всі проекти повинні відповідати принаймні одному з
наступних пріоритетів КФМІ:
 Людська гідність, що охоплює здоров’я, освіту

та харчування;
 Гендерна рівність та розширення прав і можливостей

жінок і дівчат;
 Стимулювання економічного зростання для всіх,

включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та
підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш
вразливі верстви населення та забезпечення
економічної стабільності;

 Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на
запобігання конфліктам та зміцнення миру.

25 тис. канадських доларів

 Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;
 Місцева освітня установа, що планує працювати над

проектом на місцевому рівні;
 Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна

організація та установа або агентство, яке працює над
місцевими ініціативами розвитку;

 Муніципальний, регіональний або національний орган
влади або агенція, яка працює над місцевими проектами
розвитку, та

 Канадська неурядова та неприбуткова організація, що
реалізує проекти з місцевого розвитку через місцевий офіс.

https://gurt.org.ua/news/grants/59445/
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Дізнатися більше

Конкурс на виявлення
зловживань щодо довкілля та 
використання
природних ресурсів

Мета конкурсу – виявлення, широке висвітлення зловживань
та фактів корупції щодо довкілля та використання природних
ресурсів, звернення у разі потреби до відповідних органів
публічної влади щодо таких фактів, а також розробка онлайн
інструментів, спрямованих на зменшення можливостей для
зловживань у зазначеній сфері.
Пріоритети конкурсу:
Діяльність може проводитися у сферах, що стосуються
протидії (перелік не є вичерпним):
 Забрудненню повітря;
 Забрудненню та нераціональному використанню

водних ресурсів;
 Вирубці чи нераціональному використанню

лісових ресурсів;
 Несанкціонованому видобутку корисних копалин та

використанню надр;
 Недотриманню законодавства щодо

природоохоронних зон;
 Неналежній утилізації сміття.

450 тис. грн.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які
мають досвід практичної роботи у сфері захисту довкілля та
досвід впровадження проєктів з антикорупційною
тематикою. Вітатиметься партнерство з Ініціативою з
розвитку екологічної політики й адвокації в Україні.

12.05.2020

https://www.irf.ua/contest/konkurs-vyyavlennya-zlovzhyvan-shhodo-dovkillya-ta-vykorystannya-pryrodnyh-resursiv
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закордонних справ Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість
мікрофінансування проєктів для українських НУО або
урядових / 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.

Основними пріоритетами співпраці з Україною є:
- становище жінок та забезпечення гендерної рівності;
- поліпшення навколишнього середовища та підвищення
рівня екологічної свідомості;
- сприяти втіленню ICT solutions.

Проєкти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей:
освіта; охорона здоров’я; мир і стабільність; розвиток
демократії і верховенство закону; економічний розвиток;
екологічно сприятливий розвиток; інформування
громадськості та глобальна освіта.

НУО та місцеві органи влади

До 15 тис. євро

Дізнатися більше

https://vm.ee/en/activities-objectives/development-cooperation-and-humanitarian-aid?fbclid=IwAR1JNX1CsVGqnwcdJfmZDk7JQL-YYSUt1tC7tdKkiNsq-qjnHuVf086l1gk
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ваЗагальний конкурс проєктів
Фонду сприяння демократії

50 тис. дол. США 

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають
статус недержавних та неприбуткових. До таких належать:
громадські організації (асоціації), благодійні фонди й аналітичні
центри.
Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні
партії, бути призначеними або обраними на державні посади.

Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні приймає
заявки на реалізацію проєктів, які стосуються вказаної нижче
тематики і мають на меті такі завдання, але не обмежуються ними:
•Розвиток громадянського суспільства та підвищення громадської
активності;
•Створення сприятливого середовища для громадянського
суспільства, у тому числі захист громадських активістів;
•Верховенство права;
•Прозорість діяльності уряду та органів місцевого самоврядування і
подолання корупції;
•Захист і повага до прав людини, у тому числі захист прав меншин:
ЛГБТІ спільноти, людей з інвалідністю, а також інших вразливих
категорій населення;
•Встановлення гендерної рівності, заохочення жінок до участі у
політичному житті, боротьба з усіма формами дискримінації проти
жінок;
•Створення легітимної виборчої системи для проведення вільних і
чесних виборів.

Дізнатися більше

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/?fbclid=IwAR0P7lDZtWvjufdCvpZ3Xf6kyXQKBA0ZpR73GtNr-7OMRHLVlMcJ5gu9Jk8


Мета:
мобілізація співвласників житла в багатоквартирних будинках
в Україні та їх мотивація до підвищення рівня
енергоефективності власних будинків. Проєкт діятиме на
місцевому рівні по всій країні1, допомагаючи створювати
нові об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), а також сприяючи зміцненню потенціалу як
новостворених, так й існуючих ОСББ, які в подальшому
зможуть розробити власні проєкти з підвищення
енергоефективності та подати заявку на фінансування до
Фонду енергоефективності України.
Очікувані результати:
• Буде створено щонайменше 2 000 нових ОСББ;
• Не менш ніж 4 000 ОСББ (як нові, так і вже

існуючі),отримають допомогу у вигляді тренінгів і
консультацій;

• Не менш ніж 480 000 людей по всій території України
отримають пряму вигоду від впровадження проєкту;

• Не менш ніж один мільйон осіб підвищать свою
обізнаність з питань енергоефективності.

Жовтень 2018 –вересень 2020

4,0 млн. євро

Дізнатися більше

Проєкт ЄС/ПРООН «Об’єднання 
співвласників будинків для впровадження 
сталих енергоефективних рішень» 
(HOUSES)

Існуючі ОСББ, ініціативні групи зі створення ОСББ, житлово-
будівельні кооперативи (ЖБК), які планують
трансформуватись в ОСББ
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http://morshyn-rada.gov.ua/proekt-yesproon-obyednannya-spivvlasnikiv-budinkiv-dlya-vprovadzhennya-stalix-energoefektivnix-rishen-houses/#sdfootnote1sym
http://www.houses.in.ua/


Трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для
стимулювання співпраці двох країн у сферах
енергоефективності та відновлюваної енергетики. Трастовий
фонд фінансується Міністерством закордонних справ
Фінляндії та управляється НЕФКО.

Місцевий координатор - Держенергоефективності.

Діяльність Трастового фонду буде зосереджена на наступних
сегментах:

1. Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів
2. Виробництво електроенергії та тепла
3. Мережі централізованого теплопостачання
4. ІТ-рішення та розподільчі мережі.
5. Розвиток партнерських відносин у контексті програм
багатосторонніх розробок та проєктів міжнародних фінансових
установ.

Серпень 2021

6,0 млн. євро

Дізнатися більше

Фінсько-український
трастовий фонд

• Органи місцевого самоврядування;
• Лікарні;
• Школи;
• Дитсадки;
• бізнес (МСП).

Ро
зв

ит
ок

 гр
ом

ад
ян

сь
ко

го
 с

ус
пі

ль
ст

ва

http://www.nefco.org/node/8031?language=ru


Проєкт передбачає подання заявок на реалізацію проєктів, які
мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення
аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення
обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції,
сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола спільних
питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних
антикорупційних заходів на національному та
субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати
антикорупційні мессиджі в цільових громадах.
Робота з молоддю (віком від 15 до 24 років), а також
уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції в
Україні та діяти на захист своїх прав вважаються
першочерговими завданнями, як через включення такої
діяльності до пропонованих ініціатив, так і через окремі
втручання.
Тривалість проєкту не повинна перевищувати 12 місяців.

2020

10 000 та 150 000 дол. США

Дізнатися більше

Грантова програма на 
підтримку ініціатив у сфері
протидії корупції

До подання заявок запрошуються зареєстровані українські
неприбуткові організації громадянського суспільства
(громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди,
аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні
агентства).
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https://gurt.org.ua/news/grants/53514/


Завдання цієї програми – встановити розуміння серед
ключових українських зацікавлених сторін щодо факторів
успіху в енергосистемах із зростаючим відсотком
відновлюваних джерел енергії. Крім цього, цей грант
зосередиться на покращені професійних навичок та
висвітленні можливостей в енергетичній системі України.

Очікувані результати включатимуть:

 Буде завершено підготовку навчальної програми у сфері
енергетики українською мовою.

 Буде проведено щонайменше шість навчальних тренінгів
(щонайменше три навчальні тренінги для кожної цільової
аудиторії).

 Будуть підготовлені тренери, які будуть здатні проводити та
оновлювати навчальну програму.

 Близько 60 депутатів Верховної Ради, представників
урядових структур, держслужбовців та галузевих
посадовців пройдуть навчання.

 Близько 100 українських студентів та викладачів вищих
навчальних закладів із інженерно-технічних, бізнесових,
економічних та енергетичних
спеціальностей пройдуть навчання.

25.05.2020

Дізнатися більше

Грант на розробку та реалізацію
навчальної програми з 
професійно-технічних питань та 
політик у сфері енергетики
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https://bit.ly/3bnA1Mq


Розвиток 
культури, науки 

та 
журналістики



Дізнатися більше

Культура законності. 
Можливості для митців, 
програмістів, журналістів

300 000 грн.

Ро
зв

ит
ок

 к
ул

ьт
ур

и,
 н

ау
ки

 та
 ж

ур
на

лі
ст

ик
и

Проекти можуть висвітлювати діяльність державних
службовців та надавачів державних послуг, які у своїй
роботі не обмежуються лише прямими посадовими
обов’язками, а роблять навіть більше: поліцейських, які
наполягають на прозорості та верховенстві права;
медичних працівників, які протистоять корупції;
чиновників, які дбають про найефективніше використання
ресурсів; працівників міських служб, які впроваджують
якісне обслуговування мешканців міста.
Буде підтримано щонайменше 7 проектів з максимальним
бюджетом до 30 000 гривень. Загальний бюджет конкурсу
— 210 000 гривень.

Проекти можуть включати:
 виготовлення відеороликів, фільмів, відеоігор, серії

постерів, банерів;
 організації (онлайн чи офлайн) фотовиставок, вистав,

флешмобів;
 здійснення мистецьких досліджень та публічне

представлення їх результатів;
 розпрацювання анімованих освітніх програм для

початкової школи;
 Будь-які інші мистецькі проекти на тему верховенства

права, доброчесності, антикорупційної поведінки,
культури законності .

30.06.2021

http://www.kultura.org.ua/?p=1673


Дізнатися більше

Гранти на переклад від
House of Europe

До 4 000 євро.
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Що у програмі:

 грант на видання книги: переклад, передачу прав,
дизайн, друк та маркетингові заходи для
популяризації новинки

 підтримка перекладів з мов ЄС на українську, з мов
національних меншин України на українську та
української на мови ЄС

 переклади та видання професійної літератури, що
стосується секторів House of Europe: культура та
креативні індустрії, освіта, охорона здоров’я, медіа,
соціальне підприємництво, робота з молоддю

 переклади та видання художньої літератури: прози,
поезії, драми.

Покривається:
 Гонорар за переклад
 Витрати на передачу прав
 Видатки на дизайн книги
 Витрати на друк
 Видатки на маркетинг

Тривалість проєкту – 12-18 місяців

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/57


Дізнатися більше

Конкурс проєктів для 
євроклубів від
Представництва ЄС в Україні
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20 євроклубів, які запропонують найкращі ідеї проєктів –
отримають консультаційну, фінансову та організаційну
підтримку для втілення свого проєкту.

Конкурс проєктів для євроклубів передбачає залучення
дітей та молоді до поширення інформації про ЄС та
висвітлення теми “Прямуючи до ЄС, змінюємо Україну”.

Переможці будуть також запрошені на Форум мереж ЄС у
жовтні 2020 року.

Кожен зареєстрований євроклуб може подати на конкурс
необмежену кількість он-лайн заявок. Від кожного учасника
може перемогти лише один проєкт, який повинен бути
втілений протягом червня– листопада 2020 року.

Етапи Конкурсу:

Дедлайн подачі проєктів 1 травня 2020 року.
Результати будуть оголошені до 30 травня 2020 року.

Усі проєкти мають бути реалізовані до 15 листопада 2020 
року.

01.05.2020

https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest


Дізнатися більше

Всеукраїнський молодіжний
конкурс інноваційних проєктів
розвитку туризму на 
сільських територіях
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Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та
впровадження проєктів місцевого економічного розвитку,
підтримка підприємницької та інноваційної проєктної
діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої
форми соціально-економічного розвитку
сільських територій.
Проєкт повинен бути авторським та актуальним
дослідженням, розробленим для потреб конкретної
територіальної громади (або декількох громад) за
обраною темою та містити конкретний план дій щодо його
практичного впровадження з визначеним терміном
впровадження, виконавцями та орієнтовним бюджетом на
кожну дію плану.
Робота виконується українською мовою. Обсяг роботи
має складати до 10 сторінок без урахування додатків
(додатки за потреби).

02.08.2020

У конкурсі можуть брати участь молоді люди віком 16-35
років - школярі, студенти,

https://www.greentour.com.ua/en


Дізнатися більше

Конкурс інженерних стартапів
Vernadsky Challenge

2 млн. грн.
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У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:

- космічні технології (ракети, системи для запуску,
супутники, космічна інженерія та усі пристрої, призначені
для дослідження та освоєння космосу)

- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть
відновити втрачені функції організму чи замінити орган,
біотехнології в медицині, протези, екзоскелети, медичні
пристрої, медичне устаткування, технології для людей
специфічних професій).

Усі заявки проходять ретельний відбір, а команди з
найбільш перспективними ідеями отримають грант на
розвиток стартапу в еквіваленті 2 мільйони гривень.

https://vernadskychallenge.com/ua


Дізнатися більше

Конкурс «Поєднання культури
та аудіовізуального контенту 
через цифрові технології»

До 50 тис. євро
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Підтримка надається наступним проєктам:

- які запропонують нові форми співпраці на перетині
різних секторів культурних та креативних індустрій,
включаючи аудіовізуальний, а також таких, що
використовують новітні технології, в т.ч. віртуальну
реальність (VR);

або тим, що
- сприяють розвитку інноваційних міжгалузевих підходів та
інструментів для полегшення доступу, розподілу,
просування та/або монетизації культури та креативності,
включаючи культурну спадщину.

14.05.2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020?fbclid=IwAR3NSsypQYELfMIkIXPOo3b_MDJAURrv8z7ieCSipH-vDc_k5jkqWwD7C20


Данська Рада у справах Біженців за фінансової підтримки
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва і
Департаменту Міжнародного Розвитку Великобританії
розпочинає нову програму, Програма передбачає підтримку
принаймні 500 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в
Україні, шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі до
200 доларів США для отримання нових та покращення
існуючих навичок через проходження відповідних курсів
професійної освіти.

Критерії відбору учасників програми:

• Доведена мотивація в отриманні нових або покращенні
існуючих професійних навиків. Розуміння заявником
схеми практичного застосування отриманих навичок в
майбутньому для створення можливості отримання
доходу. Бажана наявність у заявника досвіду роботи,
пов'язаного з отриманням нових або покращення існуючих
професійних навиків.

• Власне інвестування з боку заявника в розмірі не менше
20% від вартості навчання.

• Наявність кваліфікованого та сертифікованого
постачальника відповідальних послуг.

• Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких
мають соціальну або фінансову вразливість.

Дізнатися більше

Гранти на професійне
навчання

200 дол. США
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http://lap.drc.ngo/title/vet


Корисні посилання
Грантові заявки регулярно оновлюються на 
цих сайтах:

 https://gurt.org.ua/
 https://biggggidea.com/
 https://www.prostir.ua/

Що варто моніторити:

 National Endowment for Democracy
 Міжнародний Вишеградський фонд
 Програма польсько-українських обмінів молоді, Національний

центр культури (Польща)
 Рада Європи
 Фонд Відродження
 Програма малих грантів Посольства Польщі в Україні
 Посольство США
 Посольство Канади
 Посольство Франції
 Посольство Японії в Україні
 Фонд Конрада Аденауера
 Фонд ім. Фрідріха Еберта
 Фонд Фрідріха Науманна
 Місцевий розвиток, орієнтований на громаду
 Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО»
 Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ

https://gurt.org.ua/
https://biggggidea.com/
https://www.prostir.ua/
http://www.ned.org/
http://www.visegradfund.org/
http://www.nck.pl/
https://fej.coe.int/
http://www.irf.ua/
http://www.kijow.msz.gov.pl/
http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=eng
http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-
https://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html
http://www.kas.de/ukraine/ukr
http://www.fes.kiev.ua/
http://www.ukrajina.fnst.org/
http://cba.org.ua/ua/
https://www.nefco.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html


 Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
 Горизонт 2020/Horizon 2020
 Гранти від Міністерства закордонних справ Естонії
 Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
 Представництво Європейської Комісії в Україні
 Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні
 Представництво Світового банку в Україні
 Європейський банк реконструкції та розвитку

(ЄБРР)
 Фонд Чарльза Стюарта Мотта
 Шведське Агентство з питань міжнародної

співпраці та розвитку SIDA
 Фонд Східна Європа
 Глобальний фонд для жінок 
 Український жіночий фонд

https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://kyiv.mfa.ee/
https://wnisef.org/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
https://www.ebrd.com/home
https://www.mott.org/
https://www.sida.se/English/
http://eef.org.ua/
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru
https://www.uwf.org.ua/


Управління зовнішніх зносин 
та зовнішньоекономічної 

діяльності 
Запорізької 

облдержадміністрації

+38 (061) 224 66 63 
+38 (061) 224 70 37

uzez@zoda.gov.ua

www.investment.zoda.gov.ua

mailto:uzez@zoda.gov.ua
http://www.investment.zoda.gov.ua/
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