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Міністерство закордонних справ Естонії
Мета мікрофінансування – швидко реагувати
на короткострокові потреби в пріоритетних
країнах і підвищити потенціал їх урядових та
муніципальних установ. Проєкти повинні бути
пов’язані з однією з наступних галузей:
• освіта;
• охорона здоров’я;
• мир і стабільність;
• розвиток демократії і верховенство
закону;
• економічний розвиток;
• екологічно сприятливий розвиток;
• інформування громадськості та глобальна
освіта.
Обсяг гранту - до 25 тис. дол. США
Дедлайн – постійно діючий
Посилання: https://kyiv.mfa.ee/

Швейцарське бюро співробітництва в Україні
Основні області підтримки малих проєктів:
- здоров’я;
- соціальні послуги;
- місцеве самоврядування та децентралізація;
- розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП);
- стала
енергетика,
вода,
навколишнє
середовище, містобудування;
- законності, справедливості;
- Культурні заходи.
Обсяг гранту - від 100 до 600 тис.грн
Дедлайн – постійно діючий
Посилання:
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/
meta/sitemap.html
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Посольство Японії в Україні (Кусаноне)
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
допомога надається неурядовим організаціям, лікарням,
початковим
школам,
науково-досліджувальним
інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку
цих організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у
кожній окремій країні забезпечується Офіційною
Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми видами
співробітництва, що впливатимуть на добробут
суспільства. Всі проекти розвитку малого масштабу мають
право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак
особлива увага буде приділятися у таких сферах:
•медична допомога, освіта, спорт, УЖКГ
•суспільний добробут
•навколишнє середовище
Обсяг гранту: Кошти програми надаються після
дослідження та оцінки кожної заявки на щорічній основі.
Дедлайн – постійно діючий
Посилання: https://www.ua.embjapan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Агентство США з міжнародного
розвитку USAID Міжнародна
організація Пакт
Пріоритетність,
що
охоплюються
конкурсом: євроінтеграція, системи
надання адміністративних послуг в
регіонах, охорона здоров'я, освіта.
Обсяг гранту: до 50 000 тис. дол. США
Дедлайн – постійно діючий
Посилання:
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/ourwork
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Сполучені Штати Америки USAID
Ініціатива «VTrade Фрукти і Ягоди» Програма USAID
«Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ)
та Асоціація «Ягідництво України» оголошують про
старт нової ініціативи «VTrade Фрукти і Ягоди», яка
спрямована на мінімізацію впливу COVID19 на
плодоовочевий
сектор
України.
Ініціатива
спрямована на підтримку виробників та
переробників за допомогою чотирьох компонентів
діяльності. Повідомляється, що компанії, які
спеціалізуються на вирощуванні та переробці ягід,
кісточкових фруктів, а також яблук та груш, можуть
приєднатися до ініціативи, заповнивши вступну
анкету.
Апліканти – громадяни плодоовочевого сектору.
Дедлайн – постійно діюча.
Посилання:
https://sme.gov.ua/support_programs/initsiatyvavtrade-frukty-i-yagody-programa-usaidkonkurentospromozhna-ekonomika-ukrayiny-taasotsiatsiya-yagidnytstvo-ukrayiny/

ERASMUS для молодих підприємців
Участь у програмі відкриє доступ до
нових ринків та співпраці з діловими
партнерами за кордоном.
Програма надає фінансову підтримку
новим підприємцям під час обміну, що
допоможе
покрити
витрати
на
проживання в іншій країні.
Апліканти – нові та досвідчені
підприємці. Дедлайн – постійно діюча.
Посилання:
https://houseofeurope.org.ua/opportunit
y/74
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Програма «Initiative East»
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
макрофінансових установ у забезпеченні фінансування
для місцевих мікропідприємств; - надання адресної
фінансової та технічної допомоги пріоритетним
виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі.
Апліканти – малі та середні підприємства
Бюджет грантового конкурсу - 62,74 млн євро
Дедлайн – до 2022р.
Посилання: https://eu4business.eu/projects/

Європейський фонд для ПівденноСхідної Європи
Фонд розглядає МСП як головну опору
для місцевих економік та рушійну силу у
створенні робочих місць. Через надання
додаткового фінансування EFSE сприяє
економічному розвитку та процвітанню та
залучає додаткових інвесторів до регіону
Апліканти:
органи
місцевого
самоврядування, малий та середній
бізнес
Бюджет
грантового
конкурсу:
індивідцуально по кожному проекту
Посилання:
https://eu4business.eu/projects/
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Енергоефективність в громадських будівлях,
ЕСКО модель
Глобальний екологічний фонд запустив програму
мета якої:
- зменшення викидів парникових газів шляхом
створення
сприятливого
правового,
нормативного і ринкового середовища;
- розвиток інституційного, адміністративного
та технічного потенціалу, що сприятиме
запровадженню енергоефективних заходів у
громадських будівлях.
Апліканти - громадські будівлі: лікарні, школи та
вищі навчальні заклади, державні установи,
дитсадки, сиротинці, аптеки, центри зайнятості,
бібліотеки.
Дедлайн - до 2024 р.
Бюджет грантового конкурсу – 5 480 000 дол.
США
Посилання: http://eepb.org.ua/

Данський
інвестиційний
фонд
(NEIF)
Данський інвестиційний фонд для країн, що
розвиваються, і який керує Інвестиційним
енергетичним фондом добросусідства (NEIF),
може надати венчурний капітал та гранти на
проєкти
з
енергоефективності
та
відновлювальної енергетики в Україні і Грузії.
NEIF фінансується урядом Данії. Мета такої
пропозиції – сприяти приватним інвестиціям в
енергоефективність
та
проєктам
з
відновлювальної енергетики в обидвох
країнах. Розглядатимуться проєкти таких типів:
проєкти
з
енергоефективності,
відновлювальної енергетики, постачальники
проєктів з енергоефективності, інші проєкти.
Обсяг гранту – грант NEIF може фінансувати
до 75% витрат
Посилання: https://ukraine.um.dk/
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Фонд Енергоефективності України
Місія
Фонду
підняти
Україну
до
європейського рівня енергетичної ефективності
шляхом зменшення рівня енергоспоживання та
викидів СО2 у житловому секторі, та як
наслідок - зменшення негативного пливу на
екологію та пом’якшення наслідків зміни
клімату.
Фонд енергоефективності надає підтримку
об’єднанням співвласників багатоквартирного
будинку
(ОСББ)
для
впровадження
енергоефективних заходів шляхом надання
грантів та запровадження комплексних
технічних рішень з врахуванням кращих
європейських практик з термомодернізації
будівель.
Апліканти - об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ)
Дедлайн - 31 грудня 2023р.
Посилання: https://eefund.org.ua/

«Енергозбереження», «Чисте виробництво»
Проєкти, які можуть претендувати на
фінансування:
- «Енергозбереження», об’єкти соціальної
сфери – школи, дитячі садки, лікарні, спортивні
спорудження (модернізація теплових пунктів,
заміна вікон, дверей тощо). Кредити в грн., 3%
річних.
«Чисте
виробництво»:
проєкти
по
водоканалам,
енергетика,
промисловість,
сільське господарство, поводження з відходами
тощо. Кредити в євро, 6% річних.
Апліканти
муніципалітети,
фінансово
спроможні громади
Обсяг фінансування - від 100 до 500 тис. євро
Дедлайн - постійно
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Фонд досліджень та допомоги приватному сектору
(FASEP)
FASEP «Дослідження» – фінансування надається для
проведення технікоекономічного обгрунтування (ТЕО)
або технічної допомоги. Проєкти, що можуть
фінансуватися: проєкти інфраструктури в рамках
стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої
влади, та до яких можуть залучатися французькі
підприємства. Сектори: громадський транспорт,
охорона навколишнього середовища (питна вода,
очищення
каналізаційних
відходів,
управління
водними ресурсами, твердими відходами, проєкти,
передбачені Кіотським протоколом), енергетика
(зокрема, відновлювана енергетика та підвищення
енергоефективності),
охорона
здоров’я,
агропромисловість та іригація.
Апліканти – державні органи.
Обсяг гранту - від 150 до 600 тис. євро
Дедлайн – постійно діючий.
Посилання:
https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/90fond-doslidzhen-ta-dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep

Міжнародний фонд "Відродження"
Міжнародний фонд "Відродження"
оголошує конкурси згідно зі своїми
пріоритетами.
Суспільно
значущі
проекти можуть претендувати на
підтримку
поза
оголошеними
конкурсами. Напрями: громадське
здоров'я,
екологічні
ініціативи,
розвиток аналітичних центрів, освіта,
культура, спорт, інклюзивні центри,
тощо.
Посилання: https://www.irf.ua/
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Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung
GmbH) - один із найбільших приватних
фондів у Німеччині, який працює 3 1964 року.
Сфери підтримки:
• охорона здоров'я
• соціальна робота
• освіта
• мистецтво та культура
• соціальні та природні науки
Термін подачі заявок: постійно, фонд
розглядає заявки протягом чотирьох тижнів
Посилання: https://www.boschstiftung.de/de/thema/zukunftsfaehigesgesundheitssystem

ШКОЛА СПРОМОЖНИХ ГРОМАД
Програма ООН із відновлення та
розбудови миру та її компонент
«Місцеве самоврядування та реформа з
децентралізації
влади»
розробили
навчальну
платформу
«Школа
спроможних громад».
Сфери підтримки: Програмою розвиту
ООН (ПРООН) в Україні відкрито
навчальну
платформу
«Школа
спроможних громад».
Заявники:
Представники
органів
місцевого самоврядування, громадських
організацій
Термін подачі заявок: постійно
Посилання: https://unrpp.school/
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ПОСОЛЬСЬКИЙ ФОНД США ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Збереження визначних археологічних об’єктів,
історичних будівель та пам’яток, важливих
музейних колекцій, які є доступними для
громадськості та охороняються законом в Україні
Заявники: У конкурсі можуть брати участь
зареєстровані некомерційні установи, такі як
неурядові громадські організації, музеї, керівні
заклади культури чи подібніорганізації
Посилання:
https://ua.usembassy.gov/uk/education-cultureuk/u-s-ambassadors-fund-uk/

Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID)
Фінансування
проектів:
нові
сільськогосподарські
підприємства,
що
об’єднують місцевих виробників в регіональну
постачальну
мережу,
проекти
місцевої
транспортної інфраструктури або плани оренди,
щоб ОТГ отримувала дохід від оренди земель
громади, що не використовуються. Проекти
остаточно
залежатимуть
від
місцевих
пріоритетів та ресурсів, обраних кожною ОТГ
Заявники: ОТГ
Загальна вартість – 50 млн дол. США
Посилання:
https://donors.decentralization.gov.ua/project/d
obre
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Програма розвитку ООН
в Україні
Будучи
агентством
Організації
Об'єднаних
Націй, що спеціалізується на
питаннях розвитку, ПРООН
підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на
розвиток потенціалу, аби сприяти всебічному
зростанню і сталому людському розвитку.
Завдяки партнерству з національними, обласними та
місцевими
органами
влади,
громадянським
суспільством і приватним сектором, ПРООН прагне
підтримати Україну на шляху до подолання бідності,
розвитку
людського
потенціалу,
досягнення
справедливих результатів, захисту довкілля і
просування демократичного врядування. Розбудова
миру та відновлення постраждалих від конфлікту
районів, а також підтримка внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) є одними з головних пріоритетів ПРООН в
Україні. Працюючи в тісній співпраці з міжнародними
партнерами та урядом України, Програма ПРООН з
розбудови миру та відновлення сприяє соціальній
згуртованості
і
взаєморозумінню,
водночас
запобігаючи надмірному соціальному навантаженню
на приймаючі громади.

Основною метою ПРООН в Україні є сприяння
сталому та інклюзивному людському розвитку з
акцентом на розширення можливостей та потреби
найбільш вразливих та маргіналізованих груп.
Ми втілюємо це завдяки роботі в трьох програмних
сферах:
1) інклюзивний розвиток, відновлення та розбудова
миру;
2) демократичне врядування;
3) енергетика та довкілля.
•

ПРООН допомагає у відновленні критично
важливої соціальної і економічної інфраструктури,
у підвищенні ефективності роботи місцевих
органів влади у східній Україні;
• допомога у створенні робочих місць і
стимулюванні підприємництва серед ВПО і
приймаючих громад;
• сприяє миру і примиренню.
Посилання:
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
about-us.html
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ООН з промислового розвитку (UNIDO) — спеціальна
установа Організації Об’єднаних Націй (ООН), мета якої
полягає у сприянні та прискоренні інклюзивного та
сталого промислового розвитку в країнах-членах.
Станом на 1 квітня 2019 року членами ЮНІДО є 170
держав , які регулярно вирішують керівні принципи та
політику
ЮНІДО
на
сесіях
органів,
що
розробляють політику. Місія ООН з промислового
розвитку (ЮНІДО), описана в Лімській декларації,
прийнятій на 15й сесії Генеральної конференції ЮНІДО
в 2013 р., а також в Абу-Дабійській декларації,
прийнятій на 18й сесії Генеральної конференції ЮНІДО
в 2019 р., має сприяти і прискорювати інклюзивний та
сталий промисловий розвиток (ISID) у державахчленах. Актуальність ISID як інтегрованого підходу до
всіх трьох стовпів сталого розвитку визнається
Порядком денним сталого розвитку на період до 2030
року та відповідними цілями сталого розвитку (ЦУР),
які створять структуру зусиль ООНі країн щодо сталого
розвитку в наступні десять років.

Відповідно, програмна спрямованість Організації
структурована,
як
детально
описано
в Середньостроковій програмі Організації на 20182021 роки , на чотири стратегічні пріоритети:
- створення спільного процвітання;
- підвищення конкурентоспроможності економіки;
- охорона навколишнього середовища;
- зміцнення знань та інституцій.
Виконуючи основні вимоги своєї місії, ЮНІДО значно
розширила свої технічні послуги за останні десять
років. У той же час вона також суттєво збільшила
мобілізацію фінансових ресурсів, що свідчить про
зростання міжнародного визнання Організації як
ефективного постачальника послуг каталітичного
промислового розвитку.
Посилання:
https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief
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Дайджест актуальних грантових програм
«U-LEAD з Європою» - міжнародна програма, яка
фінансується Європейським Союзом та його країнамичленами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією,
Естонією та Словенією.

Напрям
з
покращення
якості
надання
адміністративних
послуг
для
населення
управляється
Sida
та
реалізується
SKL
International, eGA та NIRAS Sweden AB.
Sida – урядове агентство, яке працює від імені
Парламенту та Уряду Швеції і має місію зменшити
рівень бідності в світі. Sida відповідає за реалізацію
другої цілі Програми U-LEAD та, через делеговане
співробітництво,
фокусується
на
створенні
ефективних центрів надання адміністративних послуг.
Для реалізації Програми U-LEAD Sida співпрацює зі
Шведською Асоціацією муніципалітетів та регіонів
(SALAR/SKL International), NIRAS Sweden AB,
Естонською академією е-урядування для створення
до 600 належних ЦНАП та розробки необхідних ІТрішень.

Особливими викликами 2020 – 2021 років є питання
функціонування
ЦНАП
органів
місцевого
самоврядування в колишніх райцентрах у контексті
ліквідації ЦНАП райдержадміністрацій, а також
інтеграція
базових
(найбільш
затребуваних)
мешканцями послуг у ЦНАП. Ці та інші процеси
потребують фахового консультування та експертної
підтримки.
«U-LEAD з Європою» продовжує підтримку
децентралізації в Україні, цей напрям прямої
підтримки для 484 громадам-партнерам
Посилання:
https://tsnap.ulead.org.ua/helpdesk/
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ПЕРЕЛІК САЙТІВ ДЛЯ ПОШУКУ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ,
КОНКУРСІВ
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