
ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ 

1Г. Глобальний екологічний фонд / Global Environmental Facility (GEF) 

Пріоритети Біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація до зміни клімату на рівні громад, деградації ґрунтів, стале 

лісокористування, міжнародні води, хімічні речовини і відходи. 

Заявники  Національні установи, регіональні організації, неурядові організації, органи самоорганізації населення. 

Інше Щоб отримати статус проектного агентства ГЕФ, заявники мають пройти триступеневу процедуру акредитації: 

• Етап 1: Подання заявки на етап 1, розгляд підстав та затвердження заявки Радою  

• Етап 2: Розгляд групою з акредитації  

• Етап 3: Укладання Меморандуму про взаєморозуміння та Угоди про фінансові процедури  

1.1Г. Програма малих грантів Глобального екологічного фонду / GlobalEnvironmentalFacilitySmallGrantsProgramme 

Пріоритети Біорізноманіття  

• Пом'якшення наслідків зміни клімату  

• Адаптація до зміни клімату на базі громади  

• Деградація земель  

• Міжнародні води  

• Хімічні речовини  

Заявники Органи самоорганізації населення, неурядові організації 

Інше Максимальна сума гранту на проект становить 50 тис . дол., але в середньому близько 25 тис. 

2Г. Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма / Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 

Пріоритети • 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  

• Розвиток потенціалу уряду в проектуванні та виконанні домовленостей щодо приватної інфраструктури та регулюванні 

приватних постачальників послуг  

• Виявлення, поширення та просування нових кращих практик  

• Поліпшення кредитоспроможності субнаціональних утворень  

Заявники Місцеві та національні уряди, регіональні організації. 

Інше Заявки на гранти до 75 тис. дол. затверджуються менеджером програми PPIAF. Заявки на гранти, що перевищують 75 тис. 

дол. підлягають зовнішній технічній оцінці старшим галузевим експертом з Групи Світового банку. 

3Г Європейський культурний фонд / European Cultural Foundation 

Пріоритети Встановлення зв'язків між культурою, громадами і демократією, створення мереж європейських культурних організацій, що 

діють як агенти змін, залучають місцеві громади і створюють нові соціальні, екологічні, економічні та демократичні моделі 

через культурні практики, що впливають на розвиток місцевої політики, а також сприяють розвиткові громадянської гордості 

у громадах. 

Заявники Фізичні особи, некомерційні організації 

Інше В даний час працює дві схеми надання підтримки: гранти StepBeyondTravel та Табір ідей. StepBeyondTravel схема грантів 

працює на постійній основі. Процес відбору займає до одного місяця. Заявка на Табір ідей подається в рамках відповідного 

конкурсу. Темою Табору ідей 2015 була тема "Будуємо місто ". 

4Г Європейський Союз (ЄС) 

4.1Г Програми транскордонного співробітництва ЕС (EUCBCprogrammes) 

Пріоритети  В рамках фінансового періоду на 2007-2013 рр. Україна брала участь у чотирьох транскордонних програмах Східного 

партнерства (Польща-Білорусь-Україна www.pl-by-ua.eu, Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна www.huskroua-cbc.net, 

Румунія-Україна-Молдова www.ro-ua-md.net, Чорноморська програма www.blacksea-cbc.net). Наразі плануються та 

обговорюються нові програми в рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС) відповідно до нової 2014-2020 фінансової 

перспективи. Проте, відомо, що нові програми матимуть три стратегічних цілі: 1) сприяння економічному та соціальному 

розвитку в регіонах по обидві боки спільних кордонів, 2) рішення загальних проблем в галузі довкілля, охорони здоров'я та 

безпеки, і 3) сприяння покращенню умов і забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу. Для програм запропоновано 

також 10 тематичних галузей, з яких до чотирьох будуть обрані для кожної програми. 

Заявники Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді. Деталі, однак, можуть 

змінюватися, отже, їх треба перевіряти для кожної окремої програми і кожного конкурсу проектних пропозицій. 

Інше Розподіл фінансування в рамках програм транскордонного співробітництва проводитиметься через стандартні конкурси 

4.1.1Г Програма транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

Пріоритети Програма також матиме до 4 із 10 запропонованих тематичних завдань, які включають в себе: 1) підприємництво та розвиток 

малого і середнього бізнесу, 2) підтримка освіти, наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій, 3) просування 

місцевої культури та збереження історичної спадщини, 4) сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю, 5) підтримка 

належного врядування на місцевому і регіональному рівнях, 6) захист навколишнього середовища, адаптація до зміни 

клімату, 7) поліпшення доступності регіонів, розвиток транспортних і комунікаційних мереж і систем, 8 ) загальні проблеми в 

галузі безпеки, 9) просування співробітництва в галузі енергетики, 10) просування управління та безпеки кордонів. 

Заявники Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе 

регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні 

організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу. 

Інше Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через стандартні конкурси 

4.1.2Г Програма транскордонного співробітництва ЄІС Румунія-Україна 

Пріоритети Програма матиме 4 тематичних цілі: освіта, дослідження та інновації, культура та історична спадщина, доступності регіонів, 

безпека. 

Заявники Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе 

регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні 

організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу. 

Інше Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через стандартні конкурси 

4.1.3Г Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 

Пріоритети Програма також матиме 4 тематичних цілі: 1) сприяння місцевій культурі та збереження історичної спадщини, 2) поліпшення 



доступності регіонів, розвиток стійких і незалежних від кліматичних впливів транспортних і комунікаційних мереж і систем, 

3) спільні проблеми в галузі безпеки, 4) управління та безпека кордонів, мобільність та управління міграцією. 

Заявники Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе 

регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні 

організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу. 

Інше Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через стандартні конкурси 

4.1.4Г Програма транскордонного співробітництва ЄІС у Чорноморському басейні 

Пріоритети Ціль 1: Сприяння бізнесу і підприємництву в басейні Чорного моря 

• Пріоритет 1.1 - спільне просування бізнесу і підприємництва у туризмі та сфері культури  

• Пріоритет 1.2 - зміцнення можливостей транскордонної торгівлі і модернізація сільського господарства і пов'язаних з ним 

секторів  

Ціль 2: Координація захисту довкілля і скорочення кількості забруднення в басейні Чорного моря 

• Пріоритет 2.1 - поліпшення спільної екологічного моніторингу  

• Пріоритет 2.2 - сприяння спільному підвищенню обізнаності та спільним діям проти забруднення річок і морів сміттям  

Заявники Агенції туристичного і регіонального розвитку, асоціації, культурні та археологічні установи, місцеві та регіональні органи 

влади, природні парки та охоронювані території, бізнес і фермерські асоціації, НУО (пріоритет 1.1); торгово-промислові 

палати, агентства з підтримки бізнесу та регіонального розвитку, секторальні і галузеві асоціації, регіональні/місцеві органи 

влади та відомства, науково-дослідні інститути (пріоритет 1.2); Наукові та освітні установи, прибережні, морські та портові 

органи влади , місцеві та регіональні органи влади, рибогосподарські асоціації, екологічні НУО, природні парки та 

охоронювані території (пріоритет 2.1); Місцеві та регіональні органи влади, обслуговуючі організації з управління відходами, 

екологічні НУО та ОГС, школи та навчальні заклади, туристичні та рибогосподарські асоціації та портова влада (пріоритет 

2.2) 

Інше Гранти виділяються на основі конкурсів, публікованих на веб-сайті програми та на сайті EuropAid. 

4.2Г Програми територіального співробітництва Східного сусідства (EaPTC) 

Пріоритети • Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) шляхом покращення інфраструктури, пов'язаної з бізнес-інформацією, з 

особливим акцентом на прикордонну торгівлю  

• Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів  

• Людський капітал і створення робочих місць, профорієнтація молоді, соціальна інтеграція інвалідів  

• Спільний моніторинг та обмін інформацією про стан довкілля, енергозбереження, відновлювані джерела енергії, утилізація 

відходів  

• Охорона здоров'я - профілактика захворювань і рання діагностика  

• Збереження культурної та історичної спадщини  

Заявники Державні та еквівалентні органи, неурядові і некомерційні організації 

Інше Гранти будуть надаватись в рамках конкурсів. Згідно з проектом стратегії, обсяг окремого гранту буде обмежений 20-250 тис. 

євро, що становитимуть максимум 90% від загального обсягу допустимих витрат проекту. 

Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства охоплюватимуть наступні регіони: 

Білорусь –Україна  

Україна: Волинь, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. 

4.2.1Г Програма територіального співробітництва Молдова – Україна 

Пріорітети • Сприяння розвитку тісних ділових зв'язків через кордон  

• Диверсифікація джерел доходу сільських жителів та розвиток альтернативних можливостей для створення робочих місць у 

сільській місцевості  

• Вирішення транскордонних екологічних проблем  

• Сприяння мультикультурному розмаїттю та соціальній цілісності етнічних меншин по дві сторони кордону  

• Сприяння особистих зв'язків між молодіжними організаціями для вирішення соціальних питань, розвитку культури, освіти та 

спорту  

Заявники Державні та еквівалентні органи, неурядові і некомерційні організації 

Інше Гранти будуть надаватись в рамках конкурсів. Згідно з проектом стратегії, обсяг окремого гранту буде обмежений 20-250 тис. 

євро, що становитимуть максимум 90% від загального обсягу допустимих витрат проекту. 

4.3Г Стратегія ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) 

Пріоритети СТАРТ охоплює всі 11 пріоритетних галузей EUSDR: поліпшення мобільності та міжмодальність внутрішніх водних, 

залізничних, автомобільних і повітряних шляхів з метою сприяння стійкій енергетиці, розвиток культури й туризму, контакти 

між людьми, відновлення і підтримка якості вод, управління екологічними ризиками, збереження біорізноманіття, 

ландшафтів і якості повітря та ґрунтів, розвиток суспільства знань (дослідження, освіта та ІКТ) для підтримки 

конкурентоспроможності підприємств, інвестування в людей і навички, активізація інституційного потенціалу та 

співробітництва, спільна робота щодо безпеки та боротьби з організованою злочинністю. 

Заявники Державні або приватні організації що є юридичними особами (фізичні особи неприйнятні). СТАРТ розроблений спеціально 

для малих установ, неурядових організацій. У кожному проекті повинні брати участь не менше двох партнерів з двох країн 

EUSDR. 

Інше Суми грантів варіюються від 10 до 40 тисяч євро на проект. 

4.3.1Г Програма транснаціональної співпраці 'Дунай' / Transnational Cooperation Programme 'Danube' 

Пріоритети • Інноваційний та соціально відповідальний Дунайський регіон  

• Відповідальність за навколишнє середовище та культуру  

• Кращі інфраструктурні зв'язки у Дунайському регіоні  

• Належне врядування у Дунайському регіоні  

Заявники Прийнятність заявників буде визначена на пізнішому етапі. 

Інше Заявка на фінансування, як правило, подаватимуться в рамках конкурсів. 

4.4Г Горизонт 2020 /Horizon 2020 

Пріоритети Програма охоплює широкий спектр галузей і пріоритетів відповідно до декількох основних програмних розділів: Відмінна 

наука, Промислове лідерство, Соціальні виклики, Поширення якості та розширення участі, Наука для та з суспільством, 

Європейський інститут інновацій та технологій (EIT), Євратом (ядерні дослідження). 

Заявники Будь-які фізичні або юридичні особи (наприклад, великі чи маленькі компанії, науково-дослідні організації, університети, 

неурядові організації тощо). Рекомендується, однак, перевіряти прийнятність для кожної конкретної програми або конкурсу. 



Інше Процес подання заявки проходить у п'ять етапів: заявники повинні: 1) визначити відповідний конкурс, 2) знайти партнерів 

проекту, 3) створити обліковий запис на Порталі учасників, 4) зареєструвати організацію-заявника, 5) подати пропозицію в 

електронному вигляді через портал. 

4.5Г Програма підтримки громадянського суспільства країн-сусідів ЄС / NeighbourhoodCivilSocietyFacility 

Пріоритети Загальною ціллю Програми для громадянського суспільства країн-сусідів ЄС є зміцнення та підвищення ролі громадянського 

суспільства в реформах і демократичних змінах, що відбуваються в сусідніх з ЄС країнах, через розширення участі у 

досягненні цілей політики сусідства. 

Заявники Неприбуткові організації (наприклад, неурядові некомерційні організації та незалежні фонди, громадські організації та 

приватні неприбуткові установи, організації та їхні мережі на місцевому, національному, регіональному та міжнародному 

рівні). 

Інше Порядок подання пропозицій відповідає звичайному порядку обмежених конкурсів. Гранти, що були надані в рамках 

останніх конкурсів, складали від 500 тис. до 1 млн. євро та покривали до 90% від загальної вартості проектів. 

4.5.1Г Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу 

Місія Ціллю підтримки, що надається проектом, є підвищення спроможності потенційних заявників з підготовки проектних 

пропозицій і зміцнення спроможності бенефіціарів з реалізації проектів. Якщо організація подає заявку на такі гранти, 

допомога буде пропонуватися за певних умов. Проект буде присутній на: 

• Інформаційних сесіях для потенційних заявників, організованих Представництвом ЄС після оголошення конкурсу заявок, з 

акцентом на підготовку проекту, в тому числі питання про заповнення повної форми заявки та інших елементів, важливих у 

процесі подання заявки;  

• По закінченню першого етапу (етапу концептуальної ноти) експерти проекту пропонують індивідуальну підтримку заявнику 

в заповненні повної форми заявки. Розклад буде оголошено в ході інформаційних сесій та на сайті проекту. Для отримання 

такої індивідуальної підтримки буде необхідно відправити короткий опис зацікавленості і заздалегідь надати експерту 

проекту чорнові версії повної заявки, логіко-структурної матриці та бюджету.  

Після підписання контракту з Представництвом ЄС будуть запропоновані наступні семінари: 

• Управління проектом (протягом першого року впровадження проектів)  

• Звітність та вимоги до інформування (протягом другого року впровадження проектів)  

В ході проекту буде опубліковано ряд посібників і матеріали для електронного навчання для випробувати і/або збільшення 

знань і досвіду осіб, що займаються реалізацією проектів.  

4.5.2Г Програма підтримки громадянського суспільства 2015 

Пріоритети Підвищення громадської підзвітності та прозорості; залучення акторів громадянського суспільства в галузі моніторингу та 

політичного діалогу з органами державної влади щодо секторальних реформ відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та 

Україною; підвищення ролі громадянського суспільства в інклюзивному соціально-економічному розвитку України, зокрема, 

серед постраждалих від конфлікту громад: у запобіганні конфліктів, врегулюванні конфліктів і роботи в постконфліктних 

ситуаціях; зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільств і нових ініціатив. 

Перевага віддається проектам, пропонованим коаліціями чи консорціумами ОГС, проектам, що враховують гендерну 

проблематику у своїй методології, проектам, які працюють у сільських та/або віддалених районах , мають значне регіональне 

охоплення. Більша частина фінансування має дістатися до регіонів та організацій за межами Києва. 

Заявники Неурядові неприбуткові організації, незалежні політичні фонди, організації на базі громади та приватні неприбуткові 

організації, установи, організації та їхні мережі на місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівні. 

Інше Конкурс відкритий до 21 травня 2015 року. Розмір гранту складає від 300 тис . до 1,5 млн. євро. Процедура подачі заявок є 

звичайною для обмеженого конкурсу і включає в себе 2 етапи: етап концептуальної ноти та етап повної заявки. 

4.6Г Програма інвестування для країн-сусідів ЄС / NeighbourhoodInvestmentFacility (NIF) 

Пріоритети Підтримка інвестиційних проектів у країнах-партнерах шляхом об'єднання ресурсів Європейської Комісії та країн-членів ЄС, 

а також їх використання для залучення кредитів від фінансових інституцій ЄС та держав-членів. 

Заявники Місцеві органи влади, приватні компанії 

Інше Щоб отримати підтримку NIF, потенційні кандидати повинні обговорювати свої проекти з однією з європейських фінансових 

інституцій. 

4.7Г Програми Twinning і TAIEX 

Twinning 
Пріоритети 

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) 

Twinning 
Заявники 

Органи державного управління різних рівнів, органи місцевого самоврядування та їхні асоціації, професійні і комерційні 

об'єднання, судові та правоохоронні органи. 

Twinning 
Інше 

Партнерський проект може бути реалізований у вигляді класичного твінінгу (макс. 24 місяці/ 2 млн. євро) або легкого 

твінінгу (до 6 місяців). 

TAIEX 
Пріоритети 

TAIEX фокусується на вирішенні конкретних проблем розвитку та інтеграції, пов'язаних із законодавством, що вимагає від 

бенефіціарів активного підходу, чіткого визначення потреб і швидкої реакції. 

TAIEX 

Заявники 

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. 

 

TAIEX 
Інше 

Робота TAIEX відбувається на основі запитів про конкретні види допомоги. Щоб скористатися такою допомогою, кандидати 

мають подати заповнену форму заявки в Національну державну службу України (Управління справами програми Twinning). 

5Г Канадський департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку/ Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and 

Development (DFATD) 

Пріоритети Економічне зростання: поліпшення сприятливого для бізнесу середовища,відновлення довірі дофінансових інститутів, 

підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств шляхом диверсифікації навичок та розширення доступу 

до кредитів, зміцнення державних інститутів, побудоване на принципах верховенства права і підзвітності, поліпшення 

доступу до місцевих послуг економічного розвитку. 

Просування демократії: підвищення цілісності демократичних інститутів і практик,з акцентом нареформування державних 

інститутів та судової системи, підтримка організацій громадянського суспільства та ЗМІ, забезпечення ефективного, 

підзвітного та прозорого процесу прийняття рішень. Особлива увага приділяється просуванню вільних і справедливих 

виборів і сприянню реформі нормативно-правової бази. 

Заявники Місцеві органи влади, неурядові організації 



Інше Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у відповідь на оголошення конкурсу. 

6Г Каталітичний фонд Альянсу міст / Cities Alliance Catalytic Fund (CATF) 

Пріоритети 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. 

Заявники Місцева влада, асоціації міст, уряди держав, організації громадянського суспільства, науково-дослідні інститути і приватний 

сектор. Список прийнятних кандидатів треба перевіряти для кожного конкурсу. 

Інше Фонд надає фінансування на проекти через щорічні конкурси, теми і конкретні пріоритети яких змінюються щороку. Ці 

конкурси оголошуються на веб-сторінці Фонду. В рамках останнього конкурсу розмір гранту складав від 50 до 200 тис. 

доларів. 

7Г Міжнародна асоціація місцевих та регіональних фондів розвитку / International Association of Local & Regional 

Development Funds (IADF) 

Пріоритети Консультативні послуги, Обмін інформацією, Розвиток управлінського потенціалу 

Заявники Муніціпальні фонди розвитку, фінансові інституції. 

8Г Міжнародний фонд "Відродження" / International Renaissance Foundation 

Пріоритети Фонд працює з провідними українськими неурядовими групами і залучає їх до розробки спільного порядку денного 

державної політики для країни, стимулює ініціативи з боротьби з корупцією і запобігаю відкату від демократичних реформ. 

Їхні зусилля по скороченню корупції в системі вищої освіти призвели до інституціоналізації механізмів боротьби з корупцією 

в тестуванні при вступі до ВНЗ. 

Підтримка проектів і груп, які просувають права вразливих груп населення , поліпшення громадського здоров'я та боротьбу з 

дискримінацією. Для покращення доступу громадян до правосуддя, Фонд розробляє і просуває безкоштовні системи правової 

допомоги по всій Україні. 

Просування європейської інтеграції України через підтримку ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на 

посилення впливу громадянського суспільства на відносин між Україною та ЄС. Фонд сприяв створенню Форуму 

громадянсько суспільства української платформи Східного партнерства. Він також ініціював індекс європейської інтеграції 

для країн Східного партнерства, який забезпечує щорічну порівняльну оцінку європейських інтеграційних процесів. 

Заявники • Неурядові організації  

• Групи та проекти, що підтримують вразливі верстви населення, покращують охорону здоров'я та борються з дискримінацією  

Інше Для подачі заявки необхідно заповнити форму, яка є стандартною для більшості конкурсів, що оголошуються Фондом 

http://www.irf.ua/grants/contests/. 

9Г Національний фонд підтримки демократії / National Endowment for Democracy (NED) 

Пріоритети Заохочення і захист прав людини і верховенства права, підтримка свободи інформації та незалежних ЗСІ, зміцнення 

демократичних ідей і цінностей, заохочення підзвітності та прозорості, зміцнення організацій громадянського суспільства, 

зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів, розвиток громадянської освіти, підтримка демократичного 

вирішення конфліктів, сприяння свободі об'єднань, зміцнення широкій ринковій економіці. 

Заявники Тільки неурядові організації (громадські організації, асоціації, незалежні ЗМІ, тощо). NED не пропонує гранти для окремих 

осіб, державних органів, установ з державною підтримкою, таких як державні університети. 

Інше Суми грантів варіюються залежно від розміру і об'єму проектів, але в середньому грант триває 12 місяців і становить близько 

50 тис. доларів. 

10Г Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) 

Пріоритети Зменшення бідності через виробничу діяльність: економічне зростання, розвиток малого та середнього бізнесу та створення 

робочих місць, бізнес, інвестиції та технологічні послуги, агробізнес та розвиток підприємництва в сільських районах, 

людська безпека і посткризове відновлення, жінки та молодь у виробничій діяльності. 

Заявники Уряди країн-членів ЮНІДО. 

Інше Проекти та заходи з розвитку співробітництва ЮНІДО засновані на середньостроковому підході програмування. 

11Г Програма "Вишеград для країн Східного партнерства" / Visegrad 4 EasternPartnershipProgramme 

Пріоритети Підтримка процесів реформ, політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, зміцнення інституційного потенціалу, 

розвиток громадянського суспільства та загальна трансформація країн Східного партнерства. 

Заявники Будь-яка юридична або фізична особа, за умови, що характер представленого проекту має відношення до або пов'язаний з 

країнами Вишеградської групи . Перевага віддається проектам неприбуткових та неурядових організацій, громадських 

освітніх, культурних і науково-дослідних установ і муніципалітетів або органів місцевого самоврядування. 

Інше Українські суб'єкти мають право на стандартні, стандартні розширені і флагманські гранти. Подання проектів відбувається в 

рамках конкурсів, оголошених на сайті Фонду. Оголошення публікуються кілька разів на рік. Сума гранту варіюється від 6 до 

100 тис. євро. 

12Г Програма Європейского партнерства Матра/ MatraEuropeanPartnershipProgramme 

Пріоритети Підвищення адміністративного потенціалу та зміни управлінської культури з метою покращення законів, викорінення 

корупції, забезпечення інклюзивності уряду і належних практик впровадження законів у сфері правоохоронної реформи , 

земельної реформи, законів щодо боротьби з дискримінацією та мови; забезпечення вільних і справедливих виборів; Свобода 

слова та зміцнення незалежної професійної інформації; Удосконалення підзвітності державних установ та громадянського 

контролю над державною адміністрацією та місцевим самоврядуванням, в тому числі моніторинг виконання законодавства. 

Заявники НУО, академічні установи та муніципалітети в Україні. Рекомендуються спільні ініціативи за участі нідерландських 

організацій громадянського суспільства та науковців. Кандидати повинні мати адекватне послужний список і доведений 

управлінський потенціал та досвід у вибраній області, бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на верховенство 

права та належне врядування в Україні. 

Інше Проекти повинні бути реалізовані протягом 12 місяців та мати власне фінансування подавача пропонованого проекту у 

розмірі не менше 15% від загального бюджету. Запитувана сума має бути в межах між 650 до 1100 тис. грн. 

13Г Реформа та зміцнення фінансового сектору / Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) 

Пріоритети FIRST віддає перевагу проектам, які показують залучення клієнта і та основані на реальному попиті, мають ймовірність 

досягнення поставлених цілей та успішної реалізації проекту, показують сильні елементи комплементарності (не 

перекриваються і не конфліктують з іншими джерелами фінансування), є каталітичними (можуть привести до подальшого 



зміцнення фінансового сектора). 

Заявники Державні органи, регулюючі органи, політики , і - в обмежених випадках - квазі-державні установи, такі як саморегульовані 

організації та галузеві асоціації. 

Інше FIRST приділяю основну увагу короткостроковим і середньостроковим проекти (6-18 місяців). Проекти технічної допомоги 

мають обсяг від декількох тисяч до півмільйона доларів, а у виняткових випадках, більше. Більшість підтриманих проектів 

були між 100 і 200 тис. доларів. 

14Г Фонд демократії Організації Об'єднаних Націй (ФДООН / UNDEF) 

Пріоритети Розвиток громад; верховенство закону і прав людини; інструменти демократизації; ЗМІ; жінки; молодь 

Заявники Організації громадянського суспільства та неурядові організації, в т.ч. їх офіційні мережі; незалежні і конституційні органи, в 

т.ч. виборчі комісії, інститути омбудсмена, національні установ з прав людини та інші незалежні органи врядування (для 

проектів, що сприяють включенню голосу громадянського суспільства), глобальні і регіональні міждержавні органи, 

організації та їх об'єднання за виключення ООН (для проектних пропозицій, які зміцнюють голос громадянського 

суспільства). 

Інше Проекти ФДООН тривають два роки; розмір грантів - від 100 до 400 тис. дол. 

15Г Фонд ЕРСТЕ / ERSTE Stiftung 

Пріоритети Ідеї, що стосуються поточних і майбутніх соціальних проблем та місцевих потреб, що мають потенційні транскордонні 

наслідки, інноваційні проекти, що стосуються поточних місцевих, національних і транснаціональних проблем, сприяння 

шанобливій зустрічі та обізнаності з іншими культурами, сталий розвиток громадянського суспільства, підтримка та 

заохочення орієнтованого на майбутнє бачення молодих талантів в місцевому і глобальному контексті. 

Заявники Тільки некомерційні організації; некомерційний статус визначається відповідно до податкового законодавства Австрії. 

Інше Заявки приймаються на постійній основі. Вони мають бути подані принаймні за 4 місяці до планованого початку проекту. 

Якщо проект вже запущений, він не матиме права на отримання гранту від Фонду ERSTE. 

16Г Фонд Роберта Боша / Robert Bosch Stiftung 

Пріоритети Охорона здоров'я, соціальна робота, освіта, мистецтво, культура, соціальні, природничі науки, міжнародне взаєморозуміння. 

Заявники Неурядові організації, асоціації. Проекти не можуть покривати поточні витрати на експлуатацію інфраструктури, 

індивідуальні стипендії, вартість друку.  

Інше Гранти не можуть передаватися, не можуть бути нестійкими (не мати продовження), не бути інноваційними. 

17Г Фонд Східної Європи / East Europe Foundation (EEF) 

Пріоритети Місцевий соціальний розвиток, економічний розвиток, належне врядування, енергетична ефективність і довкілля. Фонд 

фінансує ініціативи, які сприяють соціально-економічному розвитку, корпоративній соціальній відповідальності та місцевому 

державно-приватному партнерству, співпраці між громадянським суспільством, державними органами, місцевим 

самоврядуванням, бізнесом та науково-дослідними інститутами, інституційному розвитку громадських організацій, 

ефективності і прозорості процесу прийняття рішень. Фонд підтримує інноваційні проекти або проекти, які поширюють 

успішний досвід інших країн і регіонів з формування нових або розвитку існуючих соціальних інститутів, процесів або явищ. 

Заявники Неурядові організації, асоціації, університети, науково-дослідні установи, місцеве самоврядування. 

Інше Більшість грантів надається в рамках конкурсів, що регулярно оголошує Фонд. 

18Г Фонд Чарльза Стюарта Мотта / Charles Stewart Mott Foundation 

Пріоритети Громадянське суспільство, навколишнє середовище 

Заявники Неурядові організації (благодійні, освітні тощо), неурядові організації 

Інше Середній розмір гранту складає біля 100 тис. доларів. Більша частина грантів – 15-250 тис. доларів на рік. 

19Г Фундація українсько-польської співпраці / Polish-Ukrainian Cooperation Foundation (PAUCI) 

Пріоритети • Адвокація більш тісної інтеграції з євро-атлантичними структурами  

• Державна служба / Адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування  

• Залучення бізнесу до розвитку місцевих громад  

• Розширення прав і можливостей молоді  

• Енергетична безпека / ефективність  

Заявники ПАУСІ надає фінансування в основному некомерційним, неурядовим організаціям (за винятком політичних партій) та вищим 

навчальним закладам. Проекти приватних комерційних організацій (таких як центри розвитку бізнесу, консалтингові 

компанії, організації з викладання менеджменту, ЗМІ тощо) можуть отримати допомогу, якщо пропонований ними проект 

відповідає благодійним цілям ПАУСІ і не служить бізнес-інтересам компанії (тобто проект не спрямований на отримання 

прибутку засновниками або акціонерами). ПАУСІ розглядає пропозиції тільки від юридичних осіб. 

Інше ПАУСІ приймає заявки виключно в рамках оголошених конкурсів. 

20Г Центральноєвропейська ініціатива / Central European Initiative (CEI) 

Пріоритети Інноваційні дії на користь мобільності і створення мереж, зосереджені на розвитку потенціалу шляхом передачі та обміну 

ноу-хау, зокрема, від держав ЦЄІ, які є членами ЄС, державам ЦЄІ, які не є членами ЄС. 

Заявники Державні та приватні структури 

Інше Заявки подаються в рамках щорічних конкурсів, що публікуються на відповідному сайті: www.cei.int/content/cooperation-

activities.У2014році конкурс оголошувався з терміном27травня імаксимальним внеском ЦЄІ у 15 тис. євро.Внесок ЦЄІ як 

правило , не може перевищувати 50% від загальної вартості проекту. 

20.1Г Програма обміну ноу-хау / Know-how Exchange Programme (KEP) 

Пріоритети Зміцнення економічного і соціального розвитку країн ЦСЄ, що не входять до скалду ЄС, допомога країнам, що нещодавно 

стали членами ЄС, у їхній перевтілення з одержувачів донорської допомоги на нових надавачів донорської допомоги з метою 

розвитку, сприяння принципам зовнішньої допомоги та підтримки міжнародного співробітництва між установами в країнах 

ЦСЄ, що є членами ЄС. 

Заявники Державні та приватні структури 

Інше Загальна сума, виділена в рамках даного конкурсу заявок, становила 260 тис. євро, що було надано Фондом ЦСЄ ЄБРР, 

повністю фінансованого урядом Італії. Будь-який грант, отриманий з даного конкурсу заявок, не може бути більший за 50% 

від загальної вартості даного проекту, а максимальна сума гранту , виділеного на один проект, не може перевищувати 40 тис. 

євро. 

21Г Чорноморський фонд регіонального співробітництва / BlackSeaTrustFoundation 

Пріоритети Програма транскордонних ініціатив, Програма східних зв'язків, Програма громадської участі 

Заявники НУО, урядові органи, вкл. місцеві органи влади, інші юридично зареєстровані об'єднання 



Інше Середня тривалість проектів становить 12 місяців, але проекти на більш тривалий термін можуть бути розглянуті у 

виключному порядку. Розмір грантів зазвичай знаходиться у діапазоні від 5 до 75 тис. доларів, але більшість грантів – це 20- 

22 тис. Винятково Фонд може підтримувати багаторічні проекти, поновлювані щороку за умови задовільних звітів  

 


