
Назва 
фонду  

Контакти Пріоритети Зявники Як подати заявку Актуальність 
заявки 

Посилання 
на 

аплікаційну 
заявку 

1) 
Глобальн

ий 
екологічн
ий фонд 

gefnetukr@gmail.
com - пошта на 

яку 
відправляють 

заявки ; 
www.thegef.org - 
офіційний сайт; 

www.sgp.undp.or
g 

Біорізноманіття, 
Зміна клімату, 

Міжнародні води, 
Деградація землі 

Національні установи, 
Регіональні 

організації, Неурядові 
організації, Органи 

самоорганізації 
населення 

1) Заповнити аплікаційну 
форму; відправити на 

gefnetukr@gmail.com, розгляд 
підстав та затвердження 
Радою                            2) 

Розгляд групою з акредитації                                            
3) Укладення меморандуму 

про взаєморозуміння та 
фінансові Угоди 

    Шаблони 
заявок 

можуть бути 
знайдені за 

адресою: 
http://www.
thegef.org/ge
f/project_typ

es. 

2) 
Європейсь
кий банк 

реконстру
кції та 

розвитку 

http://www.ebrd
.com/home (+44) 

020 7338 6000         
http://www.ebrd

.com/ru/work-
with-us 

Сприяння місцевій 
економіці; 

Задоволення 
екологічних 
стандартів; 

Задоволення 
стандартів 

приймаючої країни 

Державні органи, 
підприємства 

приватного сектора, 
мікро- малі та середні 

підприємства 

Допукається внесок у формі 
власного капіталу                                                                                                     

Деталі 
:http://www.ebrd.com/ru/work

-with-us 
Все про фінансування:   

http://www.ebrd.com/news/pu
blications/guides/a-guide-to-

ebrd-financing.html 

Життєвий цикл 
проекту 

варіюється від 1 
року  

  

3) 
Горизонт 

2020 / 
Horizon20

20 

http://ec.europa.
eu/research/hori
zon2020/index_e
n.cfm?pg=h2020,  
ec.europa.eu/pro
grammes/horizon
2020/find-your-

area 

Відмінна наука, 
промислове 

лідерство, соціальні 
вилики, поширення 

якості та 
розширення участі 

Будь-які фізичні або 
юридичні особи 

(Наприклад великі чи 
малі компанії, наукові 

організації, 
університети, 

неурядові 
організації…) 

1) Визначити відповідний 
конкурс; 2) Знайти партнерів 

проекту; 3) Створити 
обліковий запис на Порталі 
учасників; 4) Зареєструвати 

організацію хаявника; 5) 
Подати пропозицію в 

електронному вигляді через 
портал 

  http://ec.eur
opa.eu/resea
rch/participa
nts/docs/h20
20-funding-

guide/grants
/applying-

for-
funding_en.h

tm 

4) 
Програма 
інвестуван

ь для 
країн-

сусідв ЄС/ 
Neighbour

hood 
Investmen
t Facility 

(NIF) 

http://ec.europa.
eu/europeaid/reg

ions/eu-
neighbourhood-

region-and-
russia/interregion

al-
cooperation/neig

hbourhood-
investment en 

Підтримка 
інвестиційних 

проектів шляхом 
обєднанням 

ресурсів а також 
шляхом залученням 

до них кредитів 

Місцеві органи влади, 
приватні компанії 

Для того щоб отримати 
фінансування NIF потенційним 

кандидатам необхідно 
обговорити даний проект з 

однією з визнаних фінансових 
інституцій 

    

5) 
Міжнарод

на 
приватна 

водна 
асоціація 

/ 
Internatio
nal Private 

Water 
Associatio
n (IPWA) 

http://www.ipwa
1.org/  Для 
інформації 

звертайтесь до 
Kathy Shandling, 

виконавчий 
директор 

kshandling@ipwa
1.org  або +1-
212-873-0920. 

Розробка проектів, 
розвиток власної 

мережі, співпраця з 
проектами які 

мають на меті захист 
водних ресурсів 

Члени IPWA фінансові 
установи, місцеві 

водоканали, 
муніципалітети, 

місцеві органи влади 
спонсори двосторонні 
установи фінанчуючі 

водопостачання 

IPWA  відкрита для членів, що 
представляють весь спектр 
сторін, які беруть участь у 
плануванні, інвестуванні, 
регулюванні та управлінні 

водних проектів 

    



6) 
Національ
ний фонд 
охорони 

навколиш
нього 

середови
ща і 

водного 
господарс

тва / 
National 
Fund for 

Environme
ntal 

Protection 
and Water 
Managem

ent 

 
http://www.nfosi

gw.gov.pl/  02-
673 Warsaw, ul. 
Konstruktorska 

3a;  e-mail: 
fundusz@nfosigw

.gov.pl 

Підтримка охорони 
навколишнього 

середовища і 
підтримка 

ефективних дій для 
покращення 
середовища 

Індивідуальні 
інвестори (через 

місцеві органи влади), 
фізичні особи і 

житлові асоціації 

Підставою для прийому і 
розгляду заявок на 
співфінансування 

Національним Фонд є 
пріоритетні програми. Критерії 
можна глянути на офіційному 

сайті. Детальна інформація 
щодо заявників на сайті 

http://www.nfosigw.gov.pl/ 

  Шаблони 
аплікаційних 

форм на 
сайті внизу  

http://www.
nfosigw.gov.
pl/en/eea-
grants/call-

for-
proposals/art

,8.html  

7) 
Воєводськ
ий фонд 
охорони 

навколиш
нього 

середови
ща і 

водного 
господарс

тва в 
Любліні 

ul. Spokojna 7; 
20-074 Lublin; 

tel./fax (81) 532-
17-64, 742-46-48, 

742-46-49; e-
mail: 

sekretariat@wfos
.lublin.pl 

Захист води та 
управління водними 

ресурсами, захист 
атмосфери, охорона 
земель, збереження, 

екологічної освіти, 
попередження та 
ліквідації великих 

аварій і їх наслідків, 
а також моніторинги 

Місцеві органи 
управління, незалежні 
інститути громадської 

охорони здоров'я, 
бізнесу, громадські 
організації, церкви і 
релігійні об'єднання, 

кооперативи, 
державні університети 

і приватні особи 

Необхідно оформити заявку. Різні проекти 
мають різні 

терміни 
актуальності.Термі

ни вимагають 
пропозиції на 

конкурсній 
завдань в області 
екологічної освіти 

залишаються 
незмінними: 

(перше видання 
2016 - 30 вересня 
2015 року, друге 

видання 2016 - 30 
квітень 2016)/ 

http://www.
wfos.lublin.pl
/bip//index.p
hp?option=co
m_content&t
ask=view&id
=117&Itemid

=69 

8) Фонд 
Чарльза 
Стюарта 
Мотта / 
Charles 
Stewart 

Mott 
Foundatio

n 

http://www.mott
.org/; Керівник 

організації в 
Україні: Росс 
Макларен; 

Адреса: 03028, 
Київ, а/с 77; 

Телефон: (+380 
50) 351 64 54; 
Електронна 

адреса: 
suprun.svitlana@

gmail.com 

Підтримка зусиль, 
спрямованих на 

створення 
справедливого і 

сталого суспільства. 
4 програмних 

напрямки: 
громадянське 

суспільство; 
довкілля; 

регіональна 
програма (м Флінт); 
шляхи подолання 

бідності. 

Гранти надаються 
тільки зареєстрованим 

організаціям 
(благодійним, освітнім 

або державним) 

Форм заявки немає, потрібно 
відправити 2 копії листа з 

коротким описом проекту.У 
листі необхідно описати цілі і 
завдання проекту, загальної 

методології та загальної 
вартості проекту. Лист-запит 

дозволяє співробітникам 
програм Foundation, щоб 
визначити актуальність 

запропонованого проекту до 
програм Фонду та надавати 

консультації про те, щоб 
подати повну заявку. 

Заявки 
приймаються 

безперервно, але 
слід подати заявку 
не пізніше, ніж за 

4 місяці до 
планованого 

початку роботи. 
Розгляд заявок 

щодо грантів будь-
якого 

календарного 
року завершується 

31 серпня. Якщо 
заявка була 

подана з 1 вересня 
до 31 грудня то 

вона буде 
розглядатися на 
наступний рік. 

http://www.
mott.org/gra
ntsandguideli
nes/ForGrant
seekers/gran
tseeker/inqui
ryletterstep2 

9) 
Програма 

малих 
проектів 

Тасіс з 
прикордо

нного 
співробітн

ицтва 
(Tacis 
cross-
border 

cooperatio
n small 
grants – 

European 
Union) 

Сайт:  
http://europa.eu

/rapid/press-
release_MEMO-
92-54_en.htm 
Тел.: +38 (044) 

4620010 
E-mail: 

anje.schubert@c
ec.eu.int 

соціальний сектор, 
проблеми довкілля 

та енергетики. 

Підтримує малі 
проекти із 

співробітництва між 
місцевими та 

регіональними 
органами 

Місцеві та регіональні 
організації, розташовані у 

відповідних прикордонних 
регіонах та їх філії, можуть 

подавати заявки. 

Для програми 
мікропороектів 
кінцевий строк 

відсутній. 

  



10) 
Програма 

малих 
грантів 

Світового 
Банку 
(World 

Bank Small 
Grants 

Program) 

http://www.worl
dbank.org/                                                                                      

Представництво 
Світового Банку 

в Україні: 
вул. Лисенка, 2, 

Київ, 01034 
Тел.: +38 (044) 

490 6671 
Факс: +38 (044) 

490 6670 
E-mail: 

dderkach@world
bank.org 

Вирішення проблем 
соціально-

економічного 
розвитку 

(наприклад, 
зниження рівня 

бідності); охорона 
навколишнього 

середовища; 
розвиток людських 
ресурсів; розвиток 

приватного сектора 

Заявник повинен бути 
приватним, 

державним або 
державної власності 
юридичною особою, 

або будь-яка 
комбінація з вище 
поданих варіантів з 

наміром укласти угоду 
або в рамках існуючої 

угоди в формі 
спільного 

підприємства (СП). 
Деталі : 

http://web.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/PROCUREME
NT/0,,contentMDK:200
95524~menuPK:84284~
pagePK:84269~piPK:600
01558~theSitePK:84266,

00.html 

    http://www.
gcgf.org/wps
/wcm/conne
ct/careers_ex
t_content/ifc
_external_co
rporate_site/
ifc+careers/c
areer+opport
unities/how+

to+apply 

11) 
Європейсь

кий 
інвестицій
ний банк 

Електронна 
пошта:  

info@counterbal
ance-eib.org 

www.counterbal
ance-eib.org  тел. 
+380 443908018 

факс +352 
437967495 

Інновації, малі та 
середні 

підприємства, 
навколишнє 
середовище, 

інфраструктура 

уряди країн-партнерів 
комунальні послуги в 

області 
інфраструктури, води, 

енергії і т.д.; 
оператори в 

фінансовому секторі і 
приватних 

підприємств 

    http://www.
eib.org/prod
ucts/blendin
g/innovfin/h

ow-to-
apply/index.

htm 

12) 
Каталітич
ний фонд 
Альянсу 

міст 

http://www.citie
salliance.org/abo
ut-cities-alliance                    
http://www.citie
salliance.org/cata

lytic-fund 

Загальні пріоритети 
Фонду включають в 

себе підвищення 
якості міського 

життя і врядування 
для всіх громадян, 

ухвалення 
довгострокового, 

комплексного і 
інклюзивного 

підходу до міського 
розвитку, реалізацію 
реформ, необхідних 

для здійснення 
системних змін і 

досягнення 
масштабних 
результатів, 

децентралізацію 
ресурсів для 
розширення 

можливостей 
місцевих органів 
влади. Конкретні 

пріоритети 
змінюються від 

конкурсу до 
конкурсу, тому в 

кожному 
конкретному 

випадку їх треба 
перевіряти. 

Місцева влада, 
асоціації міст, уряди 
держав, організації 

громадянського 
суспільства, науково-
дослідні інститути і 
приватний сектор. 
Список прийнятних 
кандидатів треба 

перевіряти для 
кожного конкурсу. 

Кандидати повинні 
використовувати шаблон 

концептуальної ноти Альянсу 
міст, який є доступним 

англійською, французькою та 
іспанською мовами. 

Пропозиції подаються 
електронною поштою до 

Секретаріату Альянсу міст на 
адресу: 

CATF@citiesalliance.org.  
Потенційні заявники можуть 

завантажити шаблон 
концептуальної ноти і 

дізнатися більше про процес 
подачі заявки, вимоги 

прийнятності і тематичну 
спрямованість на сайті  

  http://www.
citiesalliance.
org/catalytic-
fund    Внизу 

сторінки є 
поради і 

посилання 
на 

завантаженн
я форми 



13) 
Централь
ноєвропе

йська 
ініціатива 

www.cei.int/cont
ent/cooperation-

activities Ms. 
Paola Plancher 

Senior Executive 
Officer 

Via Genova 9, 
34121 Trieste, 

Italy 
tel. +39 040 7786 

726 
fax +39 040 

360640 
email: 

evaluation.unit@
cei.int 

На 2014-2016 роки 
наступні області 

були визначені як 
пріоритети: 

суспільство, що 
базується на 

знаннях, стала 
економіка і розвиток  

енергетична 
ефективність та 

поновлювані 
джерела енергії, 

клімат, навколишнє 
середовище та 

розвиток сільських 
районів, малих і 

середніх 
підприємств, 

розвиток бізнесу, 
інклюзивне 
суспільство 

Державні та приватні 
структури 

Заявки подаються в рамках 
щорічних конкурсів, що 

публікуються на відповідному 
сайті: 

www.cei.int/content/cooperatio
n-activities. У 2014 році конкурс 

оголошувався з терміном 27 
травня і максимальним 

внеском ЦЄІ у 15 тис. євро. 
Необхідно надіслати заявку  на 

електонну пошту  
internship@cei.int 

заявки 
приймаються в 

рамках щорічних 
конкурсів. 

 

14) Global 
Forest 
Watch 

10 G Street NE 
Suite 800, 

Washington, DC 
20002, USA 

Phone +1 (202) 
729-7600 Fax: +1 
(202) 720 7610                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.glob
alforestwatch.org

/               

В основному 
моніторинг і 

збереження лісів 

Oрганізаціям 
громадянського 

суспільства 

Необхідно написати на 
електронну пошту яку 

необхідно глянути на сайті 

    

15) The 
Tilia Fund 

juliav@tiliafund.o
rg              http://ti

liafund.org/ 

Ефективність енергії 
пошуки 

відновлювальної 
енергії, охорона лісів 

і тварин 

Різного виду 
організації 

Необхідно зв'язатись з одним з 
представників даної 

організації      
juliav@tiliafund.org    

    

16) TAIEX http://ec.europa.
eu/enlargement/

tenders/taiex                                           
taiex@center.gov

.ua              

Різні сфери 
допомоги. TAIEX 
фокусується на 

вирішенні 
конкретних проблем 

розвитку та 
інтеграції 

Державні службовці з 
національних і 

місцевих органів 
влади та їх асоціацій, 
члени законодавчих 

органів та органів 
місцевого 

самоврядування, 
професійних і 
комерційних 

об'єднань, 
перекладачі, 

коректори та інші 
особи чи установи, які 

інтерпретують 
законодавство. 

детальна інформація про 
механізм подання заявок і 

здійснення проектів TAIEX, а 
також відповідні посібники 
для учасників і виконавців, 

можна знайти на сайті 

Програма діє на 
постійній основі. 

https://webg
ate.ec.europ
a.eu/TMSWe
bRestrict/app
licationForm 



17) 
Internatio
nal Center 

for 
Tropical 

Agriculture 

https://ciat.cgiar.
org/  Km 17 Recta 

Cali-Palmira, 
Apartado Aéreo 

6713 Cali, 
Colombia. Zip 
code: 763537 

Email-icon 
ciat@cgiar.org    

telephone-icon-
grey  +57 2 

4450000 

Екологія, сільське 
господарство, їжа 

Співпрацює з різного 
роду організаціями в 

тому числі і з 
урядовими. 

      

18) 
Програма 
КУСАНОН

Е 
Міністерст

ва 
закордон
них справ 

Японії 

тел. (38-044) 490-
70-76, факс (38-
044) 490-5502, e-

mail: 
kusanone@kv.mo

fa.go.jp 

медична допомога     
освіта 

спорт   надання 
допомоги верствам 
населення, які цього 

потребують  
суспільний добробут 

навколишнє 
середовище 

Аплікаційну форму та додаткову інформацію про 
програму Кусаноне Ви можете 

знайти на сайті Посольства http://www.ua.emb-
japan.go.jp або 

зателефонувавши в Посольство ( понеділок - п'ятниця з 
9:00 до 12:30) 

на постійній основі http://www.
ua.emb-

japan.go.jp/it
pr_uk/ua_od

a.html 
 на сайті є 
детальна 

інформація  

19) 
Централь
ноєвропе

йська 
ініціатива. 
Програма 

обміну 
ноу-хау 

більше 
інформації. 

kep.italy@cei.int                   
Потенційні 
заявники 
можуть 

надсилати свої 
питання пані 

Daniela Biadene, 
Junior Executive 

Officer 
(biadene@cei.int) 

або пану 
Alessandro 
Lombardo, 

Executive Officer  
(lombardo@cei.in

t)   

розвиток приватного 
сектору (ділове 

середовище) 
створення робочих 

місць   захист 
навколишнього 

середовища   
енергетична 
ефективність   
громадянське 

суспільство розвиток 
управлінського 
потенціалу інше  

Державні та приватні 
структури 

Заявки подаються в рамках 
щорічних конкурсів, що 

публікуються на відповідному 
сайті: 

www.cei.int/content/cooperatio
n-activities. У 2014 році конкурс 

оголошувався з терміном 27 
травня і максимальним 

внеском ЦЄІ у 15 тис. євро. 
Необхідно надіслати заявку  на 

електонну пошту  
internship@cei.int 

заявки 
приймаються в 

рамках щорічних 
конкурсів. 

 

20) Фонд 
дослідже

нь та 
допомоги 
приватно

му 
сектору 
FASEP  

http://www.econ
omie.gouv.fr/ 

фінансування 
видається на 
реалізацію 

інноваційних 
проектів пов’язаних 

із охороною 
навколишнього 
середовища та 

проектів сталого 
розвитку 

державні органи 
(центральний уряд, 

регіональна та міська 
влада, технічні агенції 

тощо) 

Зацікавлена компанія подає 
заявку на фінансування 

проекту з його коротким 
описом до міністерства 

економіки та фінансів Франції, 
де проводиться аналіз проекту 

з точки зору його 
перспективності для для 

французького 
підприємництва. Також 
враховується наявність 

фінансування на реалізацію 
проекту після завершення ТЕО. 

    

21) 
Twinning 

http://ec.europa.
eu/enlargement/
tenders/twinning

/index_en.htm                               
TWINNING@ec.e

uropa.eu 

Законодавство 
(допомога в 

розвитку або зміна 
чинного 

законодавства), 
розбудова інституцій 

(функціональний 
перегляд, 

порівняльний 
аналіз), розвиток 

потенціалу 
співробітників 

(семінари і тренінги, 
навчальні візити та 

стажування, 
конференції і т.д.) 

Органи державного 
управління різних 

рівнів, органи 
місцевого 

самоврядування та їхні 
асоціації, професійні і 

комерційні 
об'єднання, судові та 

правоохоронні органи. 

З питаннями можна 
звертатися до українського 
Центру адаптації державної 

служби до стандартів ЄС 
www.center.gov.ua/en/contacts   

  http://www.
center.gov.ua

/en/press-
center/article
s/item/852-
principles-

and-
mechanisms-
of-twinning-

implementati
on-in 



22) 
Програма 
грантів від 
Natioanal 
Geographi

c 

http://www.nati
onalgeographic.c
om/explorers/gra

nts-
programs/yeg-

application/ 

Все, що звязано з 
охороною довкілля  

Фізичні особи від 18-25 http://www.nationalgeographic.
com/explorers/grants-

programs/yeg-application/ 

  http://www.
nationalgeog
raphic.com/e
xplorers/gran

ts-
programs/ye

g-
application/ 

23) 
Міжнарод

ний 
Вишеград

ський 
Фонд (The 
Internatio

nal 
Visegrad 

Fund – Іvf) 

http://visegradfu
nd.org/about/     

Kráľovské údolie 
8, 811 02 
Bratislava 

Slovak Republic 
tel.: +421 259 203 

811, –802 
fax: +421 259 203 

805 
email: visegrad-

fund@visegradfu
nd.org 

Різні сфери: наука і 
технологія, культура, 

розвиток, 
навколишнє 
середовище 

Будь-яка фізична або 
юридична особа 

необхідно заповнити онлайн 
аплікаційну заяву  

Термін подання 
заявки малого 

гранту - до 1 
березня 2016 

http://my.vis
egradfund.or
g/Account/Lo
gin?ReturnUr

l=%2f 

24) USAID http://cd-
platform.org/pub

lications/1286-
granti-dlya-

rozvitku-
organizatsijnikh-
ta-tekhnichnikh-
spromozhnostej-

u-sferi-vil-snid 

Демократія, права 
людини та 
управління 

Будь-яка організація з 
рішенням завдань 

розвитку в будь-якому 
секторі або країні, в 
якій працює USAID, 

має право звернутися. 

  Без терміну. 
Розгляд заявок 

кожного першого 
четверга щомісяця 

https://www
.usaid.gov/di
v/apply/how

-to 

26)   
Міністерст

во 
закордон
них справ 

Естонії 

телефон (380 44) 
590 07 80  

факс (380 44) 590 
07 81 

 Мікрофінансування 
для українських НУО 
або місцевих органів 

влади 

Заявник повинен подати свої 
проектні пропозиції 

естонською або англійською 
мовою до Посольства Естонії в 

Україні.  

Крайнього терміну 
подачі заявки 

нема. 

  

27)  Фонд 
ERSTE 

http://www.erst
estiftung.org/insi

de-the-
foundation/grant

-giving/ 

  зміцнення 
громадянського 
суспільства країн 

  Заявки 
приймаються на 
постійній основі. 

  http://www
.erstestiftung
.org/inside-

the-
foundation/g

rant-
giving/grant-
giving-apply/ 



 

28) 
Державно
-приватна 
дорадча 

інфрастру
ктурна 

програма   

 Розвиток приватного 
сектору (ділове 

середовище),інше 

Місцеві та національні 
уряди, регіональні 

організації.  

  Заявки можуть 
подаватися у будь-

який час, 
присудження 

грантів залежить 
тільки від 

наявності коштів. 

 

29) 
Багатосто

роннє 
агентство 

з 
гарантува

ння 
інвестицій
, Світовий 

банк / 
Multilater
alInvestme
ntGuarant
eeAgency 
(MIGA), 

WorldBan
kGroup   

  https://www.mi
ga.org/contact         

https://www.mig
a.org 

Ті інвестиції, які 
дають ефект 

розвитку і 
відповідають 

високим соціальним 
та екологічним 

стандартам 

Приватні інвестиційні 
компанії, корпорації та 

фінансові установи; 
державні компанії та 

некомерційні 
організації, якщо 

інвестиції 
здійснюються на 

комерційній основі. 

Першим кроком для 
отримання гарантійного 
покриття MIGA є подача 

конфіденційної попередньої 
заявки у вільній формі.  

   

30)  
Державно
-приватна 
дорадча 

інфрастру
ктурна 

програма 
/  

Public-
Private 

Infrastruct
ure 

Advisory 
Facility 
(PPIAF) 

http://www.ppia
f.org/  

http://www.ppia
f.org/page/about

-us/team     
Program 
Manager 

François Bergere 
Tel: (+1) 202-458-

4727  E-mail: 
fbergere@worldb

ank.org 

• Стратегії розвитку 
інфраструктури, що 

дозволяють 
скористатися 
залученням 

приватного сектора 
• Програми 

інформування для 
залучення 

зацікавлених сторін 
та забезпечення 

прозорості і 
підзвітності в 

проведенні реформ 
• Розробка та 

впровадження 
політичних, 

нормативних та 
інституційних 

реформ 
• Розробка та 

впровадження 
новаторських 

проектів та угод 
PPIAF працює з 

секторами 
енергетики, 

телекомунікацій, 
транспорту, 

водопостачання та 
санітарії. 

Місцеві та національні 
уряди, регіональні 

організації. 

Всі потенційно прийнятні 
кандидатів повинні спочатку 

звернутися до PPIAF для 
обговорення заявки. Надалі їм 

буде запропоновано 
представити коротку 

концепцію (максимум одна 
сторінка), яка описує намічені 
цілі, сфери, бюджет і терміни 

впровадження. Не 
використовується ніяких 

конкретних форм. 

    


