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РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

ГРАНТИ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЯМ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС)
Заявки приймаються протягом року, щомісяця
Фінансування :до 7000 дол.США
Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах
проекту "Платформа ровитку громадянського суспільства", який впроваджується
Агенством США з міжнародного розвитку(USAID).
Приклади проектів:
- послуги тренерів, консультантів, коучів чи менторів
- зміцнення основних організаційних спроможностей
- отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш
ефективними, незалежними та життєздатними.
До участі в конкурсі запрошуються:
офіційно
зареєстровані
громадські
організації і
благодійні
організації/фонди, які мають статус неприбуткових;
- ініціативні групи громадян, які відповідним чином обґрунтують потребу в
організаційному розвитку.
http://cd-platform.org

МАЛІ ГРАНТИ ВІД
ПОСОЛЬСТВА КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ MATRA/KAP
Щороку до лютого
Максимальна сума гранту: 11 345 євро
В рамках програми «Матра» можуть бути профінансовані проекти, які сприяють
процесу суспільних змін в Україні (при цьому маються на увазі зміни, що
зачіпають організацію громадян, громадські структури і внутрішні зв'язки в
суспільстві в цілому)
Напрямки :
- зміцнення правової захищеності і гарантій прав людини
- підвищення ефективності системи участі громадськості в процесі
- підвищення юридичної грамотності населення;
- виховання громадянської зрілості населення;
- вміння захистити свої інтереси перед обличчям влади;
- розвиток внутрішньої свободи людини;
- становлення незалежності людини перед державою;
- підтримка ініціативи знизу;
- підтримка зусиль самих громадян за рішенням соціальних проблем в
суспільстві;
- підтримка первинної, низової самоорганізації громадян;
- розвиток місцевого самоврядування;
- боротьба за прозорість і доступність органів влади
- боротьба з утисками цивільних прав, забезпечення свободи слова;
- зміцнення сфери громадянського суспільства;
- вдосконалення методів роботи організацій громадянського суспільства;
- налагодження діалогу між владою і громадянином;
- стимулювання активної участі громадян в суспільному житті
https://goo.gl/mdp8C8

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД. КОНКУРС «НАДАННЯ
ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»
Термін подання заявки необмежений
Мета - підтримка інноваційних локальних організацій, що
працюють з вразливими групами дітей.
Сфери інтересів:
✓
жертви торгівлі дітьми;
✓
діти-біженці;
✓
дитяча робоча сила;
✓
молодь та підлітки (вразливі групи);
✓
професійно-технічна і початкова освіта;
✓
ВІЛ/СНІД;
✓
інваліди.
Подавачі - громадські організації.
Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному
сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана
аплікаційна форма для детального описупроекту. Мова подачі заявок
англійська.
https://goo.gl/2EYMUW

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ
БІЗНЕС

ПРОГРАМА ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ: “FIT FOR
PARTNERSHIP WITH GERMANY”
Deadline – щороку
Ініційована Федеральним міністерством економіки та енергетики
(BMWi) Програма для управлінських кадрів є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини. Під девізом “Fit for Partnership with
Germany” (“Готові до співпраці з Німеччиною”) проводиться навчання
керівників підприємств та організацій з 19-ти країн з метою налагодження
контактів та взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини.
Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального міністерства
економіки та енергетики(BMWi).
Стажування триває чотири тижні та є безкоштовним. Німецька
сторона оплачує навчання, проживання, харчування та страховку для учасника
стажування, а також організовує візити на німецькі підприємства та
персональні ділові зустрічі (у разі потреби учасника стажування).
Програму
координує Deutsche
Gesellschaft
für
internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яке розробляє концепцію Програми та її
окремих складових. GIZ координує свою діяльність з міністерством,
представникамибізнес-кілНімеччини та партнерськими організаціями.
Товариство співпрацює з 13 німецькими освітніми центрами, які приймають
групи управлінців та відповідають за реалізацію Програми та організацію
практики.
Учасники Програми отримують у Німеччині можливість:
➢
налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти
надійних партнерів;
➢
безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та
технологіями німецьких компаній і закупити їх;
➢
вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині
https://goo.gl/EMFubp

ПРОГРАМА “INITIATIVE EAST” В РАМКАХ ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА
ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
Тривалість проекту: 2016 – 2031 роки
Бюджет: 62,74млн.Євро
Ініціатива “East” в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі (ПВЗВТ) спрямована на зміцнення економічного розвитку країн, які
підписали угоду про асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдови та України,
шляхом надання адресної фінансової та технічної підтримки малим та середнім
підприємствам (МСП) в цих трьох країнах.
Мета:
Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов
кредитування;
Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування
для місцевих мікропідприємств;
Надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним
виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі.
Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП,
для конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом:
підтримки місцевих мікропідприємств, забезпечуючи фінансування
місцевих мікрофінансових установ;
надання технічної допомоги партнерським фінансовим посередникам
(включаючи мікрофінансові установи) через реалізацію інституційної
діяльності, нарощування потенціалу та надання консультаційних послуг для
МСП на регіональному та місцевому рівнях, сприяючи розвитку сільських
районів з особливою увагою до розвитку агрохарчової виробничо-збутової
мережі;
надання МСП кредитних гарантій у місцевих банках та інших
фінансових посередниках, спонукаючи їх поліпшувати кредитні умови і
забезпечувати озширення доступу до фінансування для МСП.
https://goo.gl/Hst8af

BUSINESS COMMUNITY SCHOOL

Термін подання заявок: докінця 2019року Розмір гранту:
визначаєтьсяіндивідуально
Малий і середній бізнес – це соціально-економічний фундамент, на якому
ґрунтується успішна держава, адже він багато в чому визначає економічне
зростання країни та створює робочі місця.
Від розвитку цього сектору залежить стабільність і добробут, проте досить
часто підприємцям не вистачає не лише фінансових ресурсів, але й знань, умінь та
навичок, що допомогли б їм ефективно розвивати бізнес.
Для вирішення зазначеного питання Грантова програма Business Community
School пропонує річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у
формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення
бізнесу.
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.
В анкеті 26 запитань, які допоможуть фахівцям підібрати найкращу програму
розвитку для конкретного бізнесу. Після заповнення анкети з Вами зконтактує
відповідальний менеджер проекту та повідомить про наступні кроки.
https://goo.gl/ZSrXAi

ЖІНКИ У БІЗНЕСІ
Тривалістьпроекту:2016–2022рр.
Розмір гранту: 5,035 млн. Євро
Програма "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім підприємствам
під керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау,
необхідних для розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через
виділення кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під
керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти
підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма
пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання можливості
жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного.
Мета:
Сприяння жіночому підприємництву та доступу до фінансування і, в
цілому, участі жінок у бізнесі шляхом полегшення доступу до фінансування та
надання консультацій для МСП під керівництвом жінок.
Програма діє у основних напрямках:
Доступ до фінансовихресурсів
Спеціальні кредитні лінії для фінансових установ-учасниць для
подальшого кредитування МСП під керівництвом жінок
Компонент розподілення ризиків
Технічна допомога фінансовим установам-учасницям
Зміцнення внутрішнього потенціалу
Розробка продуктів
Маркетинг та інформування для жінок-клієнтів
Доступ до ноу-хауКонсультування та інструктування
Навчання ключовимпідприємницьким навичкам
https://goo.gl/mPXyox

СПІЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ В БІЗНЕСІДЛЯ
МОЛОДІ
Тривалість проекту: 13.12.2017 - 12.12.2019
Розмір гранту:263535,65 Євро
Загальна мета:
Розширити процес транскордонного співробітництва між
Республікою Молдова таУкраїною шляхом підтримки молодіу створенні
інноваційних бізнес заходів з міцним соціальним та економічним
транскордонним впливом.
Конкретні цілі:
•
Гармонізувати теоретичні знання молодих людей з практичними
навичками для задоволення економічних та інноваційних потреб у
прикордонній зоні.
•
Розширити доступ молодих підприємців з прикордонної
зони до нових можливостей міжнародного фінансування.
•
Створити нові робочі місця та перспективи самостійної діяльності.
https://goo.gl/T6XejZ

ФОНД ДОБРОБУТГРОМАД

Заявки приймаються на постійній основі
МБФ «ДОБРОБУТ ГРОМАД» – це неурядова неприбуткова благодійна
організація, яка працює, щоб поліпшити добробут українських громад з
турботою про довкілля.
В Україні Програма «Добробут громад» розпочала свою діяльність у 1994
році, починаючи з якого започатковано 74 благодійні проекти. Понад 23 тисячі
сільських родин, об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
отримали допомогу у вигляді сільськогосподарського обладнання,
агроматеріалів, рослин, тварин, технічної й консультативної підтримки.
Надсилайте ідеї ваших проектів з розвитку громад і якщо вони
відповідатимуть пріоритетам МБФ Добробут громад, докладатиме зусиль для
залучення ресурсів на фінансування цих ідей!
Діяльність «ДОБРОБУТ ГРОМАД» орієнтована на сталий комплексний
розвиток громад та передбачає забезпечення доступу до ринків збуту для
дрібних виробників, створення нових або покращення існуючих ланцюжків доданої
вартості, підтримку створення та розвитку ферм сімейного типу, нефермерське
підприємництво (сільський зелений туризм та ін.), мобілізацію громад, сприяння
та розбудову партнерств з міжнародними донорськими організаціями, органами
влади та бізнесом, освіту, участь у покращенні нормативно-правової бази в
галузі АПК та сільського розвитку, методологічне забезпечення діяльності
малих й середніх сільськогосподарських товаровиробників на селі, їхніх
об’єднань, підприємств тощо.
https://goo.gl/uNrUp8

COSME КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ І
МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА
Для українського бізнесу відкритий широкий спектр можливостей
програми ЄС COSME, яка допомагає вийти на нові ринки, знайти міжнародних
партнерів, інвесторів та потенційних покупців в ЄС, пройти стажування на
європейських виробництвах, отримати грантову фінансову підтримку.
Наразі відкрито конкурс COS-CLUSTER-2018-03-02: European Cluster
Excellence Programme
Триватиме до 4 квітня 2019, 17:00 год. (за Брюсселем).
Загальною метою є зміцнення досконалості управління кластерами, обмін
та стратегічне партнерство між кластерами та спеціалізованими еко-системами
в Європі, у тому числі шляхом впровадження нової пілотної схеми
"ClusterXchange".
Види діяльності:
- підтримка розвитку навичок керування кластерами, стратегії кластерів як
на індивідуальному рівні, так і на рівні партнерства,
- організація діяльності Twinning, співпраці, мереж і навчання, а також
спільних заходів для впровадження міжгалузевої діяльності (B2B)
- проекти співпраці між кластерами (C2C). Вона також повинна включати
впровадження нової пілотної схеми "ClusterXchange", сприяючи просуванню,
підбору, узгодженню та подальшому короткостроковому обміну від кластерних
організацій, технологічних центрів та інших організацій з підтримки
розширення та МСП, які входять до складу організацій від країн-учасниць
COSME.
Прийнятність заявників
Заявники повинні бути юридичними особами, що утворюють консорціум.
Кожна юридична особа повинна бути створена в державах-членах ЄС та
країнах, що беруть участь у програмі COSME відповідно до статті 6 Регламенту
COS COSME
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-clusterexcellence-programme?fbclid=IwAR0KpeBH2Acsf0V0TxeC_3ISfkNAd2QxbfujesNPATbDlnUZHYxMB5eC6g

КУЛЬТУРА

ПОСОЛЬСТВО США В КИЄВІ
Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки
проектів у сфері культури на 2018–2019 рр.
Прийом заявок : з 4 лютого до 11 березня 2019 року
ВИМОГИ ДО УЧАСТІ:
подавати заявки на участь у конкурсі можуть приватні особи - громадяни
України та США й зареєстровані неприбуткові та неурядові організації.
ТЕМИ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ВИМОГИ
ПРОГРАМИ:
- проекти, присвячені виконавському й образотворчому мистецтву, які
включають музику, танець, театр, літературу, кіно, фотографію та відео, але не
обмежуються ними
- проекти, присвячені галерейним виставкам живопису, скульптури,
фотографії, інших артефактів, карикатур і подібних творів.
- лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські фахівці в галузі
музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно, відео
- освітні проекти з виконавського й образотворчого мистецтва, які
включають музику, танець, театр, літературу, кіно, фотографію та відео, але не
обмежуються ними.
Для фізичних осіб - грант вартістю до 8000 доларів США.
Для організацій – грант вартістю до 24 000 доларів США.
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/

ПОСТІЙНОДІЮЧІ
СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ

ГРАНТОВА ПРОГРАМА КОРОТКОСТРОКОВИХ ІНІЦІАТИВ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 Місяців
Розмір гранту: до 20,000 дол. США.
Конкурс проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», щофінансуєтьсяАгентствомСШАзміжнародногорозвитку
(USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт.
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у
громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.
До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані
організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.
Метою Конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти
місяців) ініціатив українських організацій громадянського суспільства,
спрямованих на задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та
досягнення вимірюваних результатів.
Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування
громадського активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами.
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в першу чергу
приділяє увагу ключовим демократичним реформам та імплементації таких
наскрізних тем, як: сприяння євроінтеграції; боротьба з корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи періоди виборчих
кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб
(ВПО), представників ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів,
трансгендерних осіб та осіб інтерсекс), молоді та інших вразливих груп.
https://goo.gl/MiyLaC

ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ
WANNABIZ
Фінансування врозмірі до 50,000дол.США
Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі.
Основний мотив WannaBiz - розвиток IT-підприємництва та формування
стартап-екосистеми в Україні.
Мета: допомагати інноваційним
компаніями світового рівня.

і

перспективним

IT-проектам

стати

Проекти по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати
найбільшу підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у сферах електронної
комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології.
WannaBiz надає фінансування в розмірі до 50 000 дол.США, інфраструктуру,
менторську і організаційну підтримку в обмін на 5-15% компанії.
Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:
1.Заповнити форму заявки Прикріпити презентацію проекту за планом
2. Пройти (скайп) -інтерв’ю
3.Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz.
WannaBiz оцінює проекти за наступними критеріями:
➢
Наскільки ми здатні вам допомогти;
➢
Інтерес ринку до вашого рішення;
➢
Здатністькоманди
створити
продукті
вглобальнукомпанію;
➢
Масштабованість і повторюваність бізнес-моделі;
➢
Складність технологічної складової і бізнес-процесів.
http://wannabiz.com.ua

перерости

ГРАНТИ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОГС
Заявки приймаються протягом року,
щомісяця
Фінансування : до 7000 дол.США
Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які є
активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку.
Більш спроможні ОГС - здатні розробляти та/або виконувати якісніші проекти та
програми, що приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.
Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах
проекту "Платформа ровитку громадянського суспільства", який впроваджується
завдякифінансуваннюАгенства США з міжнародногорозвитку(USAID).
Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:
➢
провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить
визначити основні потреби та скласти індивідуальний план розвитку вашої
організації (детальніше дивіться сторінку "Інструмент самооцінки та планування
розвитку організаційного потенціалу");
➢
отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за
нього тренінг, консультацію, семінар, експертну допомогу чи інші необхідні
послуги, які відповідатимуть індивідуальним потребам вашої організації та
допоможуть виконати власний план організаційного розвитку.
До участі в цьому конкурсі запрошуються:
➢
офіційно зареєстровані громадські організації і благодійні
організації/фонди, які мають статус неприбуткових;
➢
ініціативні групи громадян, які відповідним чином
обґрунтують потребув організаційному розвитку.
http://cd-platform.org

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЖОНА І КЕТРІН МАКАРТУР

Постійнодіючий
Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних
фондів.
Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення
справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту
довкілля.
Фонд сприяє розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює
інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає інформацію
громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.
Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:
➢
«Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом,
зосереджена на міжнародних питаннях, у тому числі питаннях прав людини і
міжнародного правосуддя, світу ібезпеки;
➢
збереження стійкого розвитку,міграції;
➢
середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;
➢
репродуктивного здоров'я.
https://www.macfound.org

COSME – ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Строк реалізації: 2014 – 2020 роки
Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська
програма підтримки малого та середнього бізнесу.
COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки
із загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються
Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в окремому
документі – Робочійпрограмі.
Учасниками програми можуть бути: малий та середній бізнес, громадські
організації, агенції регіонального розвитку, освітні заклади, бізнес-асоціації,
кластери, органи державноївлади.
У відповідних розділах Робочої програми міститься перелік підпрограм із
детальним описом, їх цілями та завданнями, що фінансуються коштами програми
COSME, а також очікуваними результатами, виділеним бюджетом та строками
подачі проектів.
Серед цих програм є, наприклад: Європейська мережа підприємств (EEN),
Еразмус для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток
туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших
підпрограм.
Цілі програми:
поліпшеннядоступу до ринків, зокрема всередині ЄС, а також на
глобальному рівні;
поліпшити умови для підвищення конкурентоспроможності та
стабільності підприємств єс;
сприяти розвитку підприємництва та підприємницької культури.
https://goo.gl/UMyaoM

ЕРАЗМУСДЛЯМОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Deadline – постійно діючий
Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з міжнародного обміну, яка
дає молодим або діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених
керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях Програми.
Програма відкрита для підприємців, що мають постійне місце проживання в
одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а також з Албанії, Вірменії, Боснії та
Герцеговини, колишньої Югославської Республіки Македонія, Ісландії, Чорногорії,
Молдови, Сербії, Туреччини та України.
Хто може брати участь:
➢
нові підприємці, які планують створити свій власний бізнес або
вже розпочали діяльність протягом останніх 3-х років;
➢
досвідчені підприємці, які володіють чи управляють малим або
середнім підприємством в одній із країн-учасниць Програми.
«Еразмус для молодих підприємців» - започаткована у 2009 році. Програма
транскордонного обміну, яка надає можливість молодим та амбіційним
підприємцям (час з моменту започаткування підприємницької діяльності - до
Зхроків) набувати навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють
малими підприємствами в інших країнах-учасниках цієї Програми, а досвідченим
підприємцям - дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї молодих
підприємців, започатковувати співробітницттво з іноземнимними партнерами.
Обмін досвідом здійснюється шляхом організації відрядження молодого (нового)
підприємця до країни підприємця-господаря строком від 1 до 6 місяців.
https://goo.gl/uywJgW

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ
ТА ПРАВЛЮДИНИ ВУКРАЇНІ
Строк реалізації– 2017 – 2022 роки
Проект спрямований на підвищення інституційної спроможності
організацій громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього
впливу на процеси реформ у сферах демократизації та прав людини, а також
на розбудову інклюзивного, демократичного врядування на основі прав
людини через посилення їхньої спроможності, кращу координацію дій та
мережеву співпрацю.
Цілі проекту:
➢
сприяти посиленню організацій громадянського суспільства
для розвитку демократії та результативного діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади на всіх рівнях в України за
широкої участі громадян;
➢
розвинути спроможність організацій, які займаються
правозахисною діяльністю, задля розвитку та захисту прав людини в України;
➢
підвищити рівень громадянської активності молоді та участі
молоді в процесах прийняття рішень на всіх рівнях.
У рамках нового проекту «Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії щороку підтримуватиме проекти та
ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень
до подання проектних пропозицій.
Проект є загальнонаціональною 5-річною ініціативою, яка впроваджується
з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2022 року.
http://qoo.by/45dt

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ МОНСАНТО

Заявки приймаються щорічно
Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», яке
працює заради значного та значимого поліпшення життя людей та зміцнення
громад в усь ому світі.
Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за межами
США за такими напрямами:
➢
Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на
покращення освіти в аграрних громадах навколо світу, в тому числі за рахунок
підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та
академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми;
➢
Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки
неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки, санітарії,
доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих
потреб.
Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США.
Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю
компанії
«Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на період до 12
місяців. Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення
нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними
стандартами.
Фонд приймає міжнародні заявки протягом двох періодів щорічно. Перший період
триває з 1 січня до 29 лютого, другий – з 1 липня до 31 серпня.
http://www.monsantoglobal.com

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ
ДЕМОКРАТІЇ

Грантові заявки приймаються упродовж року
Сума грантів: від 10000 до 15000 дол. США
Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації
взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує
проекти, які сприяють демократичним перетворенням і побудові громадянського
суспільства в Україні.
Фонд сприяння демократії – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, який
забезпечує фінансову підтримку унікальних і перспективних проектів, особливо
таких, що сприяють розвиткові спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.
Вибір проектів базується на здатності організацій демонструвати конкретні
досягнення, які справляють позитивний вплив на певні сфери громадського життя.
Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди й аналітичні центри.
Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути
призначеними або обраними на державні посади.
Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 50,000 доларів
США, розмір переважної більшості виданих грантів становитиме від 10,000 до
24,000 доларів США.
Американські й іноземні організації, а також громадяни інших країн не
можуть претендувати на отримання фінансування за цією програмою.
Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та
українською.
Крім цього конкурсу, Посольство США проводить регіональні й тематичні
конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від цього
конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ.
Тривалість проектів не може бути довшою за один рік.
https://goo.gl/7RjsZ8

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Deadline – постійно діюча
Розмір гранту: від 100–600тис.грн.
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську
агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє серією малих проектів, які в
першу чергу орієнтовані на громадські організації.
Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими
організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим
досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації
можуть також розглядатися.
Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку
попереднього погодження з боку програми.
Основні області підтримки малих проектів:
➢
➢
➢
(МСП);
➢
➢
➢
➢
➢

здоров’я;
місцеве самоврядування та децентралізація;
розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств
стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;
соціальні послуги;
реагування на наслідкиконфлікту;
законності, справедливості;
культурні заходи.

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати
потреби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і
просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.
https://goo.gl/VtXceS

МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙФОНД
Deadline – постійно діюча
Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією,
заснованою 9 червня 2000 року у Братиславі урядами країн Вишеградської
четвірки (Чехія, Болгарія, Польща. Словаччина).
Мета: сприяти розвитку співпраці між країнами Вишеградської четвірки
та їх сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та освітніх
проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.
Пріоритетні напрями діяльності:
➢
культура;
➢
дослідження;
➢
освіта;
➢
програми обміну
➢
транскордонна співпраця;
➢
туризм.
Перевага
надається
організаціям
громадського
суспільства,
муніципальним службам, місцевим органам влади, приватним компаніям,
школам, університетам, окремим студентам та митцям.
Програмні напрямки конкурсів: малі гранти (до 4000 EUR), стандартні
гранти
(більше
4000
EUR),
Вишеградська
стратегічна
програма
(від50000до200000EUR), грант на університетське навчання (загальний бюджет:
100 000 EUR), Вишеградська стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).
https://www.visegradfund.org/

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ
БЕЗПЕКИПРОГРАМИ “КУСАНОНЕ”
Deadline – постійно діюча
Мета: за програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.
Потенційні грантоодержувачі - будь яка некомерційна організація може стати
одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова
організація, що виконує основні проекти розвитку.
Сфера проектів:
➢
Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на
фінансування за програмою Кусаноне.
Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
•
медична допомога;
•
освіта;
•
спорт;
•
надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду;
•
суспільний добробут;
•
навколишнє серидовище.
➢
У
кожній окремійкраїні
пріоритетні
можуть
визначатись Посольством Японії відповідно до потреб
розвитку цієї країни.
https://goo.gl/6NMbXP

сфери

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ВІД МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ ЕСТОНІЇ
Deadline – постійно діюча
Максимальнасумагранту:15000євро
Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування
проектів для українських НУО або урядових / місцевих органів влади на суму до 15
000 євро для покриття повної або часткової вартості проекту.
Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та
гуманітарної допомоги Естонії.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на короткострокові потреби в
пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а
такожнеурядових організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.
Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей:
➢
освіта;
➢
охорона здоров'я;
➢
мирістабільність;
➢
розвиток демократії і верховенство закону;
➢
економічний розвиток;
➢
екологічно сприятливий розвиток;
➢
інформування громадськості та глобальна освіта.
Пропозиції можуть подавати урядові або місцеві органи влади та НУО
неурядові організації та фонди, що діють в громадських інтересах. Грант може
становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. Крайнього
терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути профінансовані 2 або 3 проекти.
http://vm.ee/en/taxonomy/term/55

ПРОГРАМА FASEP

Постійно діюча програма для органів влади
Сума фінансування: від 150 000 до 600 000 Євро
Дослідження – фінансування надається для проведення техніко-економічного
обгрунтування (ТЕО) або технічної допомоги.
Проекти, що можуть фінансуватися - проекти інфраструктури в рамках
стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади,
до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнання,
інженери, розробники, тощо) та на яких можуть бути використанні французькі
«зелені» та інноваційні технології.
FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на реалізацію
інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та
проектів сталого розвитку.
https://www.economie.gouv.fr/

ГРАНТИ НА МІКРОПРОЕКТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
Термін подачі заявок - 22.02.2019
Максимальна сума гранту - 8 000 євро
Мікропроекти – це заходи з коротким терміном реалізації, спрямовані на
поліпшення базових потреб бідних і вразливих верств населення та на
забезпечення довгострокового ефекту від проекту. Проект повинен бути
реалізований до 15.10.2019 р.
Заявку можуть подавати організації/установи/спілки/неурядові організації
(АЛЕ не підприємства і не ОСББ), які не спроможні самостійно профінансувати
свій проект. Для цього необхідно використовувати лише наданий Посольством
формуляр заявки, який має бути заповнений повністю.
Приклади проектів: придбання медичної апаратури та лабораторного
обладнання, ремонт їдалень, кухонь сільських шкіл, придбання
реабілітаційного та тренувального обладнання для інклюзивно-ресурсних
центрів, інтернатів, встановлення ігрових та спортивних майданчиків.
https://kiew.diplo.de/ua-uk/aktuelles/-/2176910
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