Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Грант на безкоштовний супровід підприємства

Організатор: Громадська Школа Бізнесу та Клуб Ділових Людей в
рамках Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні”
Адресат: підприємці та власники малого бізнесу України

Тематика: грантова програма полягає у річному супроводі зростання
Вашого бізнесу - допомога у формуванні чіткої бізнес-моделі, допомога
збуту товарів та послуг, консультаційна допомога з ведення бізнесу
Терміни: до 31.12.2017
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/41948/ та
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2rMSbdfrvz4hwfLDF75ZuBupG5mwENj1YJBXssmwkhjfQ/viewform

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Конкурс проектів «Ініціативи із застосування принципів
універсального дизайну та доступності»

Організатор: ПРООН
Адресат: заклади, що надають екстренну та первинну медикосанітарну допомогу; нестаціонарні заклади та реабілітаційні установи,
що надають соціальні та реабілітаційні послуги на рівні громади,
у т.ч. для людей з інвалідністю; роботодавці, які створили або планують
створити робочі місця не менше ніж для 5 осіб І чи ІІ групи інвалідності;
інші
Тематика: сприяти покращенню доступності та зручності середовища,
закладів та послуг для використання всіма людьми без обмежень,
беручи до уваги потреби маломобільних груп населення
Терміни: 15.12.2017
Детальніше про умови:

https://www.gurt.org.ua/news/grants/41842/
та http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/get-involved/udd-grantscontest.html

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Прийом заявок на Програму Розвитку Стартапів
Accelerating Entrepreneurs
Організатор: компанія EY
Адресат: засновники та/або генеральні директори приватних компаній;
стартапи, які створюють інноваційний технологічний продукт, послугу
або бізнес-модель
Тематика: можливість взяти участь у комплексній програмі, що включає
особисті консультації, нетворкінг та обмін досвідом. Відібрані
конкурсанти візьмуть участь у заходах світового рівня, що відбудуться
21-24 квітня 2018 року в Амстердамі
Терміни: 18.12.2017
Детальніше про умови: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-eyannounces-the-opening-of-applications-for-the-accelerating-entrepreneurs-program-for-startups

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Грантовий конкурс від Фонду демократії
Організації Об’єднаних Націй
Організатор: Фонд демократії Організації Об’єднаних Націй
Адресат: громадські організації
Тематика: гендерна рівність; діяльність спільнот; верховенство закону
і права людини; залучення молоді; посилення взаємодії з владою;
медіа та свобода інформації; процес виборів;
інструменти для підвищення рівня знань
Терміни: 20.12.2017
Детальніше про умови:

https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-konkurs-vid-fondudemokratiji-orhanizatsiji-objednanyh-natsij-2 та
https://www.un.org/democracyfund/application-materials

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив

Horizon 2020

Організатор: Європейський Союз
Адресат: українські науковці, малі і середні підприємства, промислові
підприємства
Тематика: «Нанотехнології», «Сучасні матеріали», «Біотехнології та
сучасне виробництво і переробка»

Терміни: 22.08.2018
Детальніше про умови:

https://www.facebook.com/NASofUkraine/?hc_ref=ARRJ-

9QrS2k_L2LxLWMUVd-r0xBefRcOomODy9M6QtWDjjj8heIRXHDr8V03-5wFb90&fref=nf

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Конкурс для міських рад від DESPRO
Організатор: Швейцарсько-український проект "Підтримка
децентралізації в Україні" - DESPRO
Адресат:

міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує
500 тисяч

Тематика:

підтримка місцевих ініціатив, направлених на вирішення
проблем територіальних громад шляхом залучення
коштів приватних інвесторів у проекти розвитку
регіональної інфраструктури

Терміни:

22.12.2017

Детальніше про умови: http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
V Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць»
Організатор: Посольство Литовської Республіки в Україні спільно з
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією
«Серце до серця» за підтримки Міністерства культури України
Адресат: учні і вихованці 8-11 класів загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів, членів дитячих і молодіжних
громадських організацій України
Тематика: розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності
брати участь у суспільному, культурному та міжнародному
житті країни; формування у молоді демократичних,
європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини,
високих соціальних, культурних, освітніх стандартів
Терміни:

19.01.2018

Детальніше про умови: https://ua.mfa.lt/ua/ua/news/rozpochabsaa-v-vseukrans-jkij-konkursese-yabropets-j

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Індивідуальна допомога в лікуванні дітям
Організатор: Всеукраїнський благодійний фонд “Крона”
Тематика: Фонд надає індивідуальну допомогу в лікуванні дітям:
з онкогематологічними та рідкісними хворобами;
з нирковою недостатністю, які потребують пересадки нирки;
пацієнтам Національної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ".
Допомагє придбати вартісні ліки, оплатити лікування дитини за
кордоном, коли об’єктивно неможливо отримати лікування за
бюджетні кошти.
Терміни: постійно
Детальніше про умови: http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php
http://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/instruct.pdf

та

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Благодійна допомога

Організатор: Жіноча гільдія ООН
Адресат: благодійні організації
Тематика: проекти, які спрямовані на дітей, що потребують допомоги
Терміни:

15.12.2017

Детальніше про умови: https://unwg.unvienna.org/charity.html

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив

Міжнародний фотоконкурс від SONY
Організатор: SONY
Адресат: молодь віком від 12 до 19 років та студенти, які навчаються
на денному відділенні фотографії
Тематика: необхідно надати серію знімків (від 5 до 10), кожен знімок
повинен супроводжуватися коротким описом. Фотографипереможці зможуть поїхати в Лондон на церемонію
нагородження, де й отримають призи
Детальніше про умови: http://diem.studway.com.ua/d/mizhnarodniy-fotokonkurs-vid-sony/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив

Міні-грант на підтримку організацій громадянського суспільства

Організатор: Платформа "Маркетплейс"
Адресат: організації громадянського суспільства
Тематика: кошти гранту можуть бути використані на оплату
послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів.
Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або
основних організаційних спроможностей, або отримання
спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш
ефективними, незалежними та життєздатними
Детальніше про умови:
https://www.dropbox.com/s/t02jyv45cj3g4p9/October%20grants.pdf?dl=0

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
Грантова програма підтримки ініціатив переселенців
Організатор: Крим SOS і Агентство ООН у справах біженців
Адресат: група/організація/ініціатива, що має чітко організовану
структуру і складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум
двоє є переселенцями
Тематика:
- захист прав переселенців;
- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендерно
обумовленого насильства, а також захист людей з особливими
потребами та інших соціально незахищених груп населення;
- поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів
для спільного користування ВПО і місцевими громадами
Терміни: щомісяця з 1 до 15 числа до 15.12.2017
Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/grants/37756/

Грантові програми у сфері соціального розвитку
та демократичних ініціатив
МОМ – проект для внутрішньо переміщених осіб

Організатор: Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової
підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина
Адресат:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської
областей, а також Криму, що проживають в усіх областях України;
- місцеві мешканці з усіх областей України (територія, підконтрольна
уряду України);
- особи віком від 18 до 60 років.

Тематика: проект надасть змогу вимушеним переселенцям та членам
приймаючих громад розпочати новий або розширити наявний бізнес
Терміни:

15.12.2017

Детальніше про умови: http://www.iom.org.ua/ua/mom-rozpochynaye-nabir-uchasnykivnovogo-proektu-zi-zmicnennya-ekonomichnogo-potencialu-shcho

Грантові програми у сфері культури
Конкурс проектів Європейського співробітництва

Організатор: програма ЄС «Креативна Європа»
Адресат:

організації культурного профілю

Тематика: можливість співпраці за проектами міжкультурного
співробітництва
Терміни: 18 січня 2018 р. для велико- та маломаштабних проектів
Детальніше про умови: http://creativeeurope.in.ua/?p=6601

Грантові програми у сфері культури
Гранти на збереження культурної спадщини від
Посольського фонду США
Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві
Адресат: неурядові організації, музеї, міністерства культури або
аналогічні установи та організації
Тематика: збереження основних стародавніх археологічних об'єктів,
історичних будівель та пам'яток, а також основних музейних колекцій,
доступних для громадськості, які охороняються законом України
Терміни: 20.12.2017
Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/41936/

Грантові програми у сфері культури
Мистецька програма резиденцій в Польщі (Торунь)

Організатор: культурне агентство "Торун"
Адресат: художники, танцюристи, музиканти, письменники, поети,
перекладачі художніх творів та інші представники мистецьких
професій
Тематика: резиденція створена спеціально для закордонних митців, які
хочуть створити свій арт-проект в Торуні
Терміни: до 15.12.2017
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/42029/ та
https://www.tak.torun.pl/rezydencje/

Грантові програми у сфері культури
Гранти на розвиток культурного сектору

Організатор: Європейська комісія
Адресат: державні або приватні організації
Тематика: Види діяльності, які підпадають під цей конкурс пропозицій:
конференції, семінари, навчальні візити, зустрічі
програми обміну, навчання однолітків
підготовка кадрів, розробка веб-сторінки,
комунікаційні заходи, дії, спрямовані на
обмін досвідом, посібники, звіти
Терміни: 05.02.2018
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/42000/ та
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en

Грантові програми у сфері культури
Програма Culture Bridges

Організатор: ЄС
Адресат:

українські фахівці у сфері культури

Тематика: конкурс пропонує фінансування для проектів міжнародної
мобільності, а також для проектів національного та
міжнародного співробітництва
Детальніше про умови:

http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges та
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ukaine_culture_bridges_2017_call_ukr_final.pdf

Грантові програми у сфері аграрного розвитку
Підтримка аграрного і сільського розвитку
Організатор: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Адресат: - малі та середні підприємства і підприємці – виробники
сільськогосподарської продукції (МСП);
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК)
та їх об’єднання;
- галузеві сільськогосподарські асоціації
Тематика: інвестування діяльності, спрямованої на збільшення
доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному
секторах, впровадження нових технологій переробки та
післяврожайної обробки продукції, впровадження
міжнародних стандартів якості
Терміни:

до 27.12.2017

Детальніше про умови: https://www.facebook.com/usaid.ards/posts/710561322459783:0
та https://drive.google.com/drive/folders/0B8nbM1_eOHM-bV9QZ0tYWFVrNTg

Грантові програми у сфері аграрного розвитку
Всеукраїнський конкурс інвестиційних агропроектів
Організатор: Платформа розвитку агробізнесу AgroTalks
Адресат:

агрохолдинги, кооперативи, асоціації, молодих стартаперів
та підприємців, інвестиційні майданчики, галузеві експерти,
вітчизняні та міжнародні IT-компанії

Тематика: допомогти нашим талановитим співвітчизникам
реалізовувати свої інноваційні та технологічні ідеї, які
спрямовані на зростання і поліпшення аграрного сектору
України та світу, а також подбати про те, щоб інвестувати в
агросектор стало вигідно.
Терміни:

до 31.12.2017

Детальніше про умови: http://platforma-msb.org/agrotalks-ogoloshuye-vseukrayinskyjkonkurs-investytsijnyh-agro-proektiv-2/ та http://agrotalks.com/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
Конкурс на участь у Програмі Розвитку Лідерського
Потенціалу Університетів України
Організатор: Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України та
Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія),
а також за підтримки Міністерства освіти і науки України
Адресат: університетські команди у складі 7 осіб, які об’єдналися
для роботи над проектом інноваційних змін задля
розвитку університету
Тематика: в рамках Програми університетські команди матимуть
можливість здійснити навчальний візит до британського
університету за умови заручення підтримкою відповідного
вишу для реалізації обраного проекту змін
Терміни: 17.12.2017
Детальніше про умови: http://sbiz.club/9833/konkurs-na-uchast-u-programi-rozvytkuliderskogo-potentsialu-universytetiv-ukrayiny/ та
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/leadershipdevelopment/call-third-year

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Відкрито подачу заяв на участь у програмі
GreenbergWorldFellowsProgram
Організатор: Yale university
Адресат: заявки на Всесвітню програму стипендіатів Моріса
Р. Грінберга приймаються з різних секторів і по всьому світу. Заявники
повинні бути в середній стадії кар'єри, вільно володіти англійською
мовою, бути громадянином іншої країни, крім сполучених штатів
Тематика: програма передбачає 4-місячне академічне стажування
в Йєльському університеті
Терміни: 06.12.2017
Детальніше про умови: http://worldfellows.yale.edu/apply/application-information

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Гранти на дослідження та наукові подорожі

Організатор: Shevchenko Scientific Society, США
Адресат: аспіранти, претенденти у кандидатські програми
Тематика: науково-дослідні гранти, гранти на участь у конференціях та
гранти на дисертаційні дослідження
Терміни: 01.03.2018
Детальніше про умови: https://biggggidea.com/opportunities/granti-na-doslidzhennya-tanaukovi-podorozhi-vid-shevchenko-scientific-society-ssha/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендіальна програма для навчання в Швеції

Організатор: Міністерство закордонних справ Швеції
Адресат: українські студенти
Студенти, які вступають до магістратури в Швецію на денну
форму навчання можуть претендувати на стипендію в
рамках Swedish Institute Study Scholarships
Терміни: 15.01.2018
Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/41707/

та
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online%20Fellowship%20
Application%20Instructions.pdf

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендіальна програма для лідерів в університеті
George Washington University
Організатор: George Washington University
Адресат: студенти магістратури та аспірантури університету, які мають
намір після закінчення навчання повернутися на
батьківщину і там застосовувати на практиці знання та
навички, набуті в університеті George Washington University
Терміни: 05.02.2018
Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/grants/41707/

та
https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/applications/Online%20Fellowship%20
Application%20Instructions.pdf

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Літня школа з лідерства та міжнародної співпраці США

Організатор: Інститут ім. Хансена з питань лідерства та міжнародного
співробітництва
Адресат: студенти з будь-якої країни

Тематика: зосередитись на створенні міжнародної спільноти молодих
вчених, які використовуватимуть свій літній досвід, як основу
для встановлення міцних дружніх стосунків та набуття
спільного практичного розуміння більш мирного майбутнього
(практичні заняття з використанням новітніх технологій
вирішення конфліктів, посередництва та міжкультурного
менеджменту).
Терміни: 09.01.2018
Детальніше про умови: https://www.gurt.org.ua/news/trainings/41539/

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Грантове стажування українських підприємців в Німеччині

Організатор: GIZ
Адресат: підприємці
Тематика: гранти, тендери, програми бізнес-стажування, проекти
пільгового кредитування, програми залучення експертів тощо
Детальніше про умови:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP1IpAoqMvlr66cXY3afFOh5yJkx68KYECsEtr29x
uG_ZLw/viewform

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Стипендії з бізнес-журналістики у Нью-Йорку

Організатор: Центр бізнес-журналістики імені Гарольда
МакГрава-молодшого
Адресат: досвідчені журналісти
Тематика: стипендіальна програма для досвідчених журналістів
Терміни: 15.12.2017
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/41191/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
Стипендія від університету New Europe College (Румунія)

Організатор: Університет New Europe College
Адресат: молоді вчені та дослідники, які працюють у галузі
гуманітарних, соціальних та економічних наук
Тематика: отримання стипендії на дослідницький напрямок у галузі
гуманітарних, соціальних та економічних наук
Терміни: 07.12.2017
Детальніше про умови:

https://www.gurt.org.ua/news/grants/41461/

Грантові програми у сфері освіти, стажування
Стипендії для післядипломного навчання у College of Europe

Організатор: College of Europe
Адресат: випускники університетів з країн Європейської політики
сусідства, зокрема з України
Тематика: отримання стипендії на навчання протягом 2018-2019 років,
що покривають вартість навчання, проживання, харчування та дорожні
витрати.

Терміни: 17.01.2018
Детальніше про умови:

https://www.gurt.org.ua/news/grants/42095/ та
https://www.coleurope.eu/admission

Грантові програми у сфері освіти, стажування

Гранти на проведення адвокаційних кампаній із захисту
прав людини в мережі Інтернет

Організатор: Counterpart International
Адресат:

всі бажаючі

Тематика: проведення адвокаційних кампаній, спрямованих
на захист основних прав людини в мережі Інтернет
Терміни:

25.02.2018

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/39499/bull/

Тренінги
Конкурс наукових статей

Організатор: Академія праці, соціальних відносин та туризму
Адресат:

молоді науковці

Тематика: конкурс наукових праць на тему «Роль фінансового сектора
у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його
впровадження у національну практику»
Терміни:

до 31.12.2017

Детальніше про умови: http://www.gurt.org.ua/news/competitions/40731/

Постійнодіючі грантові програми

Всесвітні студії WorldWideStudies

Організатор: Фонд Віктора Пінчука
Адресат:

громадяни України віком до 35 років

Тематика: отримання магістерського ступеню у найкращих
університетах світу
Терміни:

з 1 лютого по 15 травня кожного року

Детальніше про умови: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/

Постійнодіючі грантові програми

Фонд «Монсанто»

Організатор: компанія «Монсанто»
Адресат:

громадські організації

Тематика:

- надання базової освітньої підтримки, спрямованої на
покращення освіти в сільських громадах;
- забезпечення критичних потреб громад за рахунок
розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до
чистої води, громадської безпеки

Терміни:

1 січня - 28 лютого
1 липня - 31 серпня

Детальніше про умови: www.monsantofund.org/grants/international

та
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx

Постійнодіючі грантові програми

Фонд Кличко
Організатор: всеукраїнська благодійна організація Фонд Кличко
Адресат:
діти шкільного віку, їх батьки, тренери, персонал дитячоюнацьких спортивних шкіл та інших спортивних закладів, секцій,
вчителі та адміністративний персонал шкіл, члени місцевих громадських
організацій
Тематика: проект сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст
та найвіддаленіших селищ України та покликаний створити дітям
умови для занять спортом та ведення здорового способу життя
Терміни:

протягом року

Детальніше про умови: http://klitschkofoundation.org

Постійнодіючі грантові програми
Грантова допомога по проектах людської безпеки
програми «Кусаноне»

Організатор: Міністерство Закордонних Справ Японії
Адресат: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно
від громадянства), лікарні, початкові школи, науково
досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації
Тематика: Особлива увага буде приділятися у таких сферах:
медична допомога
освіта
спорт
допомога
надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
суспільний добробут
навколишнє середовище
Терміни: до 31.03. кожного року
Детальніше про умови: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Постійнодіючі грантові програми

Фонд досліджень та допомоги приватному сектору (FASEP)

Організатор: FASEP
Адресат: домашні господарства та фірми

Тематика: проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО)
або технічної допомоги
Терміни: постійно

Детальніше про умови: http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/90-fonddoslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep та http://www.economie.gouv.fr/

Постійнодіючі грантові програми

Конкурс заявок в рамках програми «Відкриті двері»

Організатор: конкурс проводиться в рамках Програми сприяння
громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною
організацією Пакт
Адресат: українські організації громадянського суспільства
Тематика: підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців)
ініціатив українських ОГС, спрямованих на задоволення виникаючих
потреб у залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів
Терміни: постійно
Детальніше про умови:

https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveridlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij

Постійнодіючі грантові програми
COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises
Організатор: COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) –
європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу
Адресат: український малий та середній бізнес, громадські організації,
установи, агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які
українські бізнес-асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади
Тематика: Програма ЄС COSME 2014-2020 сприяє розвитку малого та
середнього підприємництва, покращує бізнес-клімат і поширює
підприємницьку культуру. Програма складається із 25 підпрограм, які
класифіковано за трьома напрямками:
полегшення виходу на зовнішні ринки;
поліпшення умов для конкурентоспроможності;
формування культури ведення бізнесу.
Терміни: постійні відкриті конкурси. До 13 грудня 2017 року до 17.00 год за
брюссельським часом є можливість прийняти участь у програмах:
Clusters Go International in the defence and security sector.
До 4 січня 2018 року - Innovation procurement broker: creating links for the
facilitation of public procurement of innovation.
Детальніше про умови: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Постійнодіючі грантові програми

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу

Організатор: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Адресат: малі та середні підприємства
Тематика: надання грантів для часткової оплати послуг консультантів з
метою допомогти підприємствам трансформувати їх бізнес
Терміни: постійно
Детальніше про умови: www.ebrd.com/knowhow

Постійнодіючі грантові програми
Підтримка малих проектів, орієнтованих на діяльність
громадських організацій
Організатор: Швейцарське бюро співробітництва в Україні
Адресат: українські неурядові організації з адекватною організаційною
структурою і належним фінансовим досвідом. Державні органи та комерційні
структури можуть подавити заявки у випадку попереднього погодження з боку
програми.
Тематика: основні області підтримки малих проектів:
- здоров’я;
- місцеве самоврядування та децентралізація;
- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);
- стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;
- соціальні послуги;
-культурні заходи.
Терміни: постійно
Детальніше про умови:
http://finance.sumy.ua/2017/09/06/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8
6%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%83/ та
https://drive.google.com/file/d/0ByEvLgOd9BYnQWxfNVJpdzFIQ1E/view

Постійнодіючі грантові програми
Програма кредитування соціальних підприємств

Організатор: Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
та АТ «Ощадбанк»
Адресат: 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
Тематика: кредитування соціальних підприємств за низькими
відсотковими ставками
Терміни: постійно
Детальніше про умови:

http://gurt.org.ua/news/grants/31960/

Постійнодіючі грантові програми
Гранти від Національного фонду підтримки демократії
для зміцнення демократичних цінностей
Організатор: Національний фонд підтримки демократії
Адресат:
неурядові організації, серед яких можуть бути громадські
організації, асоціації, незалежні ЗМІ та подібні організації
Тематика:

пропагувати і захищати права людини та верховенства права;
підтримувати свободу інформації та незалежні ЗМІ;
зміцнювати демократичні ідеї та цінності;
сприяти зростанню відповідальності та прозорості дій влади;
зміцнювати організації громадянського суспільства;
зміцнення демократичного політичного процесу та
демократичних інститутів;
заохочувати громадянську освіту;
підтримувати демократичне розв'язання конфліктів;
зміцнювати розвиток всеохоплюючої ринкової економіки

Терміни:
постійно
Детальніше про умови: www.ned.org/apply-for-grant/en та
https://www.grantrequest.com/SID_1280/?SA=SNA&FID=35048

Постійнодіючі грантові програми
Програма малих грантів для демократичних перетворень

Організатор: Посольство США
Адресат: українські неурядові неприбуткові організації
Тематика: програма надає гранти на проекти, які спрямовані на
розвиток та освіту у громадянському суспільстві, зокрема такі, що
сприяють стабільності неурядових організацій
Терміни: постійно
Детальніше про умови:

https://gurt.org.ua/news/grants/41975/

Постійнодіючі грантові програми
Мікрофінансування для покриття повної або
часткової вартості проекту

Організатор: Міністерство закордонних справ Естонії
Адресат:

урядові або місцеві органи влади; НУО

Тематика: Проекти 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
Терміни: постійно
Детальніше про умови:

http://vm.ee/ru та http://vm.ee/en/taxonomy/term/55

Постійнодіючі грантові програми
Програма фонду розвитку українських ЗМІ - 2016
Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки
Адресат: незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо,
телевізійні та електронні)

Тематика: підтримка вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомога
українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним
організаціям, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа
Терміни:

постійно

Детальніше про умови: http://gurt.org.ua/news/grants/31605/

Постійнодіючі грантові програми
Конкурс проектів Фонду сприяння демократії
Організатор: Посольство Сполучених Штатів Америки
Адресат: українські неприбуткові та неурядові організації (громадські
організації (асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри)
Тематика:
- 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, людей з інвалідністю
та жінок;
- громадянська освіта;
- розвиток виборчої системи;
- протидія торгівлі людьми
Терміни: постійно
Детальніше про умови: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grantsuk/

Постійнодіючі грантові програми
Німецька Служба Старших Експертів SES

Організатор: громадська організація Німеччини
Адресат: малі і середні підприємства, органи комунального
управління, палати і економічні об'єднання, соціальні та медичні
установи, а також організації, що працюють в сфері освіти і підвищення
кваліфікації
Тематика: експерти безоплатно передають свої знання та підвищують
кваліфікацію колег по професії в усьому світі. Вони володіють знаннями
з більш ніж 50 галузей економіки, крім того високою соціальною
компетентністю, готовністю пристосуватися до місцевих умов, і часто
хорошим знанням іноземних мов
Терміни: постійно

Детальніше про умови: www.dzentrum.com.ua

