ПЕРЕЛІК ДОНОРІВ ТА АКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ ПРОЕКТІВ (ПРОГРАМ) ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
Донор

Реципієнти

1.

Фінський Фонд
місцевого
співробітництва

Неурядові
організації
(далі НУО)

2.

Європейська
молодіжна
фундація

НУО

3.

Програма ЄС
«Creative Europe»

Творчі та
культурні
організації

4.

Посольство ФРН

Організації/
установи
(не підприємства)

5.

USAID
Агентство США з
міжнародного
розвитку

1.
2.
НУО,
3.
органи влади 4.
5.
6.

Пріоритети
Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих
груп, жінок, молоді та дітей
Демократія та належне врядування, особливо що стосується підтримки
процесу проведення реформ в Україні, верховенство права та боротьба із
корупцією
Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується біологічного
різноманіття
Запропоновані пілотні проекти:
повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована
на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому
рівні;
повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні
(тобто міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання
гранту).
Чотири основних пріоритети:
Європейські майданчики – це платформи для культурних операторів, які
просувають художників-початківців і Європейські напрямки в культурних і
художніх роботах. В рамках даного пріоритету може бути підтримана
діяльність щодо сприяння мобільності і видимості авторів і художників –
зокрема, організація міжнародних експозицій
Літературні переклади – в даному пріоритеті підтримуються ініціативи з
перекладу та популяризації літературних творів на різних ринках ЄС, з метою
розширення доступу до високоякісної європейської літератури.
Європейські мережі – забезпечення підтримки європейських мереж для
допомоги культурним і творчим секторам працювати на транснаціональному
рівні і зміцнення їх конкурентоспроможності.
Проекти Європейського співробітництва – проекти транскордонного
співробітництва за участю культурних і творчих організацій з різних країн, які
беруть участь в програмі.

Детальна інформація

http://www.finland.org.ua/public/default.aspx?n
odeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA

https://biggggidea.com/opportunities/283/

https://www.culturepartnership.eu/ua/publi
shing/creative-europe

Поліпшення умов життя бідних верств населення

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew
/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit
/Kleinstprojekte__2017.html

Демократія, права людини та врядування
Сільське господарство
Охорона довкілля та протидія змін клімату
Економічний розвиток
Охорона здоров’я
Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період

www.usaid.gov/uk/where-wework/europe-and-eurasia/ukraine
Офіційні сайти оголошень USAID:
www.grants.gov, www.fbo.gov

Програма
«Кусаноне»
Міністерства
закордонних справ
Японії

НУО, лікарні,
початкові школи,
науково-дослідні
інститути

Медична допомога, освіта, спорт, допомога нужденним, суспільний добробут,
навколишнє середовище

http://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/info_
u.pdf

7.

Міжнародний
Вишеградський
Фонд

НУО,
муніципалітети та
місцеві органи
влади, школи та
університети,
приватні компанії,
окремі громадяни

Культурне співробітництво, науковий обмін та дослідження, освіта, молодіжні
обміни, транскордонне співробітництво, просування туризму (мають бути
залучені партнери щонайменше трьох країн Вишеградської групи: Чехія,
Угорщина, Польща та Словаччина)

http://visegradfund.org/home/

8.

Чорноморський
фонд
регіонального
співробітництва
(BST)

Представники
громадянського
суспільства і медіаорганізації

Протидія пропаганди
Розвінчання неправдивих новин і просування інформаційної грамотності
Просування ефективних процесів управління

http://www.gmfus.org/initiatives/callapplications

9.

Європейський
фонд підтримки
демократії

Організації,
неформальні
платформи та
окремі активісти

6.



10.

11.

12.

«Монсанто
Україна»

Глобальний
інноваційний фонд
Global Innovation
Fund

Інноваційний
Фонд ЮНІСЕФ

Розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах,
охоплених Європейською політикою сусідства

https://www.democracyendowment.eu

Громадські
об’єднання 
та благодійні
організації

Освітні програми для сільської місцевості, зокрема підтримка шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів
Програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому числі підтримка
програм з покращення енергоефективності та доступу до чистої води,
підтримка центрів для людей з особливими потребами, забезпечення інших
місцевих потреб

www.monsanto.com/

Соціальні
підприємства,
комерційні фірми,
некомерційні
організації,
міжнародні
організації,
дослідники, урядові
установи

Нові бізнес-моделі, політичні методи, технологічні рішення, ідеї щодо
способів надання продуктів і послуг, які принесуть користь бідним країнам,
що розвиваються

www.globalinnovation.fund/

Підприємства
старт-апи

Продукти для молоді - технології для молоді до 25 років, що сприяють навчанню
або участі у громадському житті, нові технології можуть допомогти подолати
бар'єри, які заважають молодим людям отримати доступ до інформації та послуг
Інфраструктура - рішення для збільшення доступу до інформації, зокрема до
зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.
Інформація в режимі реального часу - використання даних у реальному часі для
прийняття рішень

https://drive.google.com/file/d/0Bwm0DU
C3M4oMS2h5WURwc2dJaG8/view
(ст. 74)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Програма ЄС з
підтримки малого і
середнього бізнесу
(COSME)

Horizon 2020

Український малий
та середній бізнес,
громадські
організації,

установи, агентства
регіонального 
розвитку, освітні
заклади, бізнес- 
асоціації,
профспілки,
кластери, органи
державної влади
НУО, установи,
освітні заклади,
органи державної
влади

Програми
Посольства США в
Україні
Програма
транскордонного
співробітництва
«Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020»

Органи влади,
органи публічного
чи приватного
права, недержавні
організації

Програма
транскордонного
співробітництва
«Україна-Румунія
2014-2020»

Органи влади,
органи публічного
чи приватного
права, недержавні
організації

Програма
транскордонного
співробітництва
«УгорщинаСловаччинаРумунія-Україна
2014-2020»

Органи влади,
органи публічного
чи приватного
права, недержавні
організації

НУО

Ширший доступ до фінансування малих і середніх підприємств
Доступ до ринків для малих і середніх підприємств
Підприємництво
Більш сприятливі умови для створення і зростання бізнесу

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Фінансування досліджень та інноваційних розробок

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2
020/

Розвиток внутрішнього потенціалу
Розвиток бізнес-інфраструктури та бізнес-середовища
Розвиток громадянського суспільства
Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини
Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до
кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем
Спільні виклики у сфері безпеки
Покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та
міграцією
Інституційна співпраця у галузі освіти шляхом підвищення доступу до
освіти та якості освіти
Просування та підтримка у дослідницькій роботі та інноваціях
Збереження та просування культурної та історичної спадщини
Розвиток прикордонної транспортної інфраструктури та інструментів
інформаційних та комунікативних технологій
Сприяння розвитку послуг в галузі охорони здоров’я
Підтримка спільної діяльності стосовно захисту від природніх та штучних
катастроф, а також спільні дії під час надзвичайних ситуацій
Захист та боротьба з організованою злочинністю та співпраця поліції
Розвиток місцевої культури та збереження історичної спадщини
Захист навколишнього середовища, пом’якшення наслідків та адаптація до
зміни клімату
Покращення доступу до регіонів, розвиток сталих та безпечних для клімату
транспортних та комунікаційних мереж і систем
Спільні виклики у сфері безпеки та охорони

https://ua.usembassy.gov/educationculture/current-programs-grants/

www.pbu2020.eu

www.ro-ua.ro-ua-md.net/uk

https://huskroua-cbc.eu/

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Підтримка соціальних, правових та економічних реформ
Професійна освіта для молоді та безробітних
Покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та
водопостачання
Розвиток сільської місцевості
Підтримка економічного розвитку і реконструкції країн Центральної та
Східної Європи з метою сприяння переходу їх до відкритої ринкової
економіки і приватного підприємництва
Підтримка країн - отримувачів допомоги в проведенні структурних
економічних реформ
Сприяння інвестиціям у виробництво, а також у сферу послуг і фінансовий
сектор та пов’язану з ним інфраструктуру
Стимулювання ключових і економічно обґрунтованих проектів, надання
технічної допомоги для підготовки, фінансування і реалізації проектів тощо

Швейцарська
агенція з розвитку
та співробітництва
(SDC)

Органи влади,
державні установи

Європейський банк
реконструкції і
розвитку

Малі та середні
підприємства

Досвідчені
експерти з
Нідерландів - PUM
Netherlands Senior
Experts

Приватні малі та
середні
підприємства,
органи місцевої
влади,
університети та
громадські
організації

Менеджмент підприємства
Технологічне вдосконалення та оптимізація виробництва
Фінансова діяльність, комерційна діяльність, нові ринки збуту та
постачання, маркетинг
Нові технології збереження довкілля, збору і переробки сміття/відходів,
постачання та очистки питної води, каналізації та очистки стічних вод,
відновлювальних джерел енергії, енергозбереження

www.pum.nl

Підприємства,
науково-дослідні
установи та інші
приватні установи

Розширення суспільно-політичного захисту і просування бізнес-послуг,
освітніх програм та інших завдань розвитку

http://www.cipe.org

Скорочення бідності шляхом продуктивної
торговельних можливостей, енергетика та довкілля

http://www.unido.org

Центр
міжнародного
приватного
підприємництва
(CIPE)
Організація
Об'єднаних Націй з
промислового
розвитку (ЮНІДО)
Німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва
GIZ
Національний
Фонд Підтримки
Демократії

Державні установи

Органи державного
управління, торгові
палати та середні
підприємства
НУО, професійні
спілки, політичні
партії

діяльності,

розвиток

Стала інфраструктура
Безпека, відбудова та мир
Соціальний розвиток
Держава та демократія
Інтегрований розвиток міст в Україні
Підтримка реформи децентралізації
Права людини і меншин, громадська освіта, незалежні ЗМІ, верховенство
закону, захист прав людини, рівність прав жінок, порушення прав людини з
боку поліції, сприяння проведенню вільних і справедливих виборів

www.eda.admin.ch/deza/en/home/countrie
s/ukraine.html

http://www.ebrd.com/home

www.giz.de

www.ned.org

26.

27.

28.

Шведське агентство
міжнародного
розвитку (SIDA)

Державні органи
влади та
громадські
організації

Фонд «Східна Європа»

НУО

Фонд цивільних
досліджень і розвитку
США (CRDF)

Науково-дослідні
установи, науковці

Розвиток ринкової економіки, декоративної культури, системи соціального
захисту, охорони навколишнього середовища, освіти

http://www.sida.se/English/

Сприяння соціальному та економічному розвитку України,
громади та підтримка партнерства громади, влади та бізнесу

http://www.eef.org.ua/ua/

зміцнення

Сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву, зокрема,
шляхом підтримки спільних науково-дослідних проектів учених США та
їхніх колег із країн колишнього СРСР
Основні напрямки діяльності CRDF в Україні:
дослідницькі гранти науковцям, що працюють у фундаментальній та
прикладній науці, гранти на обладнання, гранти на підтримку
комерціалізації технологій, наукові конференції та навчальні семінари,
сприяння інтеграції наукових досліджень і вищої освіти

http://www.crdfglobal.org

29.

«Молодіжне вікно
Східного партнерства»

30. Western NIS Interprise
Fund

31.

Enterprise Europe
Network

Організація, що подає
заявку на участь у
програмі, повинна бути
створена у країні Східного
партнерства; також вона
має відповідати одному з
таких критеріїв:
бути неприбутковою
організацією, асоціацією,
неурядовою організацією;
бути учасницею
Національної молодіжної
ради в своїй країні;
бути державним органом
місцевого, регіонального
або національного рівня;
бути приватною
компанією, включаючи
соціальне підприємство

«Молодіжне вікно Східного партнерства» пропонує можливості для
фінансування проектів у рамках програми «Erasmus+», передбачаючи участь
організацій та учасників з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови
та України.
У рамках програми можна отримати фінансування на проекти, що стосуються,
зокрема, таких заходів: співпраці та створення мережі корисних зв’язків і
контактів; проведення конференцій, семінарів, зустрічей, великих молодіжних
заходів, інформаційно-розважальних кампаній; розвитку методів, інструментів
і матеріалів роботи з молоддю, а також програм роботи з молодими людьми,
навчальних програм та інструментів ведення документації; створення нових
форм роботи з молоддю; проведення підготовки і надання підтримки; заходів з
мобільності тощо

http://www.eu4youth.eu/index.php?lang=en

Підприємства
малого та
середнього
бізнесу

Мета програми – допомоги Україні та Молдові розробити ґрунтовну
економічну політику та розширити лідерські можливості у цей критичний
історичний момент.
Програма включає чотири основні компоненти:
- програму політики сприяння експорту, спрямовану на покращення здатності
українських та молдовських експортерів виходити на нові ринки;
- програми місцевого економічного розвитку, спрямовану на розробку
ринкових рішень, що об’єднують зусилля органів місцевої влади і бізнесспівтовариства з метою покращення надання послуг громадянам вразливим
верствам населення, одночасно підтримуючи малий та середній бізнес;
-програму соціальних інвестицій, сфокусовану на підтримці приватних
підприємств для досягнення значного соціального впливу за рахунок надання
доступного фінансування, навчання та наставництва, та
- програму економічного лідерства, сфокусовану на інвестуванні у
перспективних молодих фахівців з метою створення розгалуженої мережі
майбутніх лідерів в Україні та Молдові

http://www.wnisef.org/
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«Enterprise Europe Network» є ініціативою Європейського Союзу,
спрямована на забезпечення бізнесу та підтримки інноваційної
діяльності малих і середніх підприємств (МСП) в Європі і важливих
міжнародних ринках.
Мета полягає в тому, щоб створити «Бізнес-центри співпраці» для
Enterprise Europe Network на міжнародних ринках, щоб сформувати
унікальну міжнародну мережу передового досвіду сприяння ділового
співробітництва, передачі технологій і наукового співробітництва

https://ec.europa.eu/easme/node/22

