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ПЛАТФОРМА "МАРКЕТПЛЕЙС" 
http://cd-platform.org/granti 
 
Платформа "Маркетплейс"  надає підтримку організаціям 
громадянського суспільства у вигляді міні-гранту. Кошти цього 
гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів, 
консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути 
спрямовані на зміцнення або основних організаційних 
спроможностей, або отримання спеціальних навичок, які 
дозволяють ОГС ставати більш ефективними, незалежними та 
життєздатними. 
 
 
ПРОГРАМА ЄС ТА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА «КУЛЬТУРА І КРЕАТИВНІСТЬ» 
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe 

 
 «Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку 
культурного, креативного та аудіовізуального секторів.  
 
Принципи Програми: 

• Консультація щодо розробки спільного бачення і 
стратегій 

• Залучення і розширення можливостей через спільні 
цінності 

• Творчість, інновації та зміни 

• Толерантність, повага і примирення 

• Партнерство, обопільність і поділ успіху, в тому числі 
між громадськими та приватними організаціями та учасниками 
 

КОНТАКТИ 
 
 
GLOBAL INNOVATION FOUND  
https://globalinnovation.fund/ 
 
GIF є унікальним гібридним інвестиційним фондом, який 
підтримує пілотування, ретельне тестування та масштабування 
інновацій, спрямованих на поліпшення життя бідних людей у 
країнах, що розвиваються. Завдяки нашим інвестиціям ми 
підтримуємо портфель інновацій, які спільно відкривають 
можливості та покращують життя мільйонів людей у країнах, що 
розвиваються. 
 

 

 

Необмежене 
фінансування 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Українська 

 
ГО 

 
Індивідуально 

 
2015-2018 

 
Українська 

 
ГО 

 
Індивідуально 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Англійська 

 
ГО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://cd-platform.org/granti
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/page/contacts
https://globalinnovation.fund/
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html 
 
Програма Розвитку ООН є однією з організацій, що системно  
підтримує в Україні розвиток підприємництва та само 
зайнятості; є першою донорською структурою, що відкрила 
спеціальні програми для постраждалих внаслідок конфлікту в 
Україні. 
 
Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого 
людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, 
демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається 
осторонь і враховується думка кожного. 
 
Крім роботи на політичному рівні, ПРООН налагоджує партнерство з національними та 
місцевими органами влади, організаціями громад, приватного сектору та іншими агентствами 
ООН для відчутного покращення життя людей 

 
 
ШВЕЙЦАРСЬКА АГЕНЦІЯ З РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА (SDC) 
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/ucrania.html 
 
Основні області підтримки малих проектів: 
 

• Здоров’я; 
• Місцеве самоврядування та децентралізація; 
• Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх 

підприємств (МСП); 
• Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, 

містобудування; 
• Соціальні послуги; 
• Реагування на наслідки конфлікту; 
• Законність, справедливість; 
• Культурні заходи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Необмежене 
фінансування 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Англійська 

 
НУО 

 

Необмежене 
фінансування 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
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THE COCA-COLA FOUNDATION. COMMUNITY SUPPORT OPPORTUNITY 
 http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-
application,https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-
community-support-opportunity/ 
 
Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості 
життя громад. 
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти 
направлені на ефективне використання водних ресурсів, 
підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію 
відходів, освіту. 
 
 

 

Необмежене 
фінансування 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Англійська 

 
НУО 

 
УРЯД НІДЕРЛАНДІВ. ФОНД ЗАХИСТУ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ. МАЛІ ГРАНТИ  
https://www.government.nl/ 
 
Напрямки проектних пропозицій:  

• захист людських прав; рівні права для людей 
нетрадиційної орієнтації;  

• участь жінок у політиці та профілактика насилля над 
жінками;  

• боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав 
людини (смертна кара і катування);  

• свобода думки і слова та свобода інтернету;  

• свобода віросповідання та переконань;  

• права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу 
силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
До 499 000 € 

 

Кінцевого терміну 
немає 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.government.nl/
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ  
www.democracyendowment.eu   
Щоб подати заявку:  
www.democracyendowment.eu/support,  
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 

Європейський фонд підтримки демократії (The European 
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку 
організаціям, неформальним платформам та окремим 
активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і 
зміцнення демократичного громадянського суспільства. 
Тривалість проектів та суми грантів визначаються 
індивідуально. 
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - 
розвиток і зміцнення демократичного громадянського 
суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою 
сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації, 
рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють 
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. 
Заявки приймаються у електронній формі на формулярі, що міститься на сайті. 
EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без оголошення т. 
зв. calls for proposals. 
Види підтримки EED 

1. Фінансування ініціатив з культивування демократії. 
2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття 

поточних витрат, особливо в наступних випадках: 
o Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні 

витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище 
зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть 
підключитися інші донори. 

o Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні 
витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної 
організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого 
терміну. 

o  
Детальна інформація - тут. Про реалізовані проекти в Україні можна дізнатися тут. 
 
Контакти www.democracyendowment.eu.. 
 

 
10 000 – 150 000 € 

 
Постійно діюча 

 

Англійська 
Російська 

Французька 
Арабська 

 
ГО, активісти 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.democracyendowment.eu/
http://www.democracyendowment.eu/support
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
https://www.democracyendowment.eu/support/
https://www.democracyendowment.eu/
https://www.democracyendowment.eu/we-support/?country=ukraine
http://www.democracyendowment.eu/
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДІЖНА ФУНДАЦІЯ. ГРАНТ ДЛЯ НУО 
https://www.democracyendowment.eu/,  
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 
Мета конкурсу проектів: підтримка місцевих демокр. 
ініціатив.  
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні 
процеси; підримка демократії.  
EED надає підтримку організаціям, неформальним 
платформам та окремим активістам, діяльність яких 
спрямована на розвиток і зміцнення демократичної 
громадскості суспільства.  
Тривалість проектів та суми грантів визначаються 
індивідуально.  
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення 
демократичного громадського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою 
сусідства.  
На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та 
представники незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх 
структури та формальний статус.  
Підтримка EED   Аплікаційна форма 

 

10 000 –  
150 000 € 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 
ГО, Фіз. особи, ЗМІ 

ГЛОБАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД.  КОНКУРС: «НАДАННЯ ПОСЛУГ ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ 
ДІТЕЙ»  
http://www.globalfundforchildren.org/ 

Мета - підтримка інноваційних локальний 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 
опису проекту. 
Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року. 

 

25 000 $ -  
75 000 $ 

 
Протягом року 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://www.democracyendowment.eu/
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed-support
https://www.democracyendowment.eu/ru/support/
http://www.globalfundforchildren.org/
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ФОНД СУЛЕЙМАНА КЕРІМОВА (THE SULEYMAN KERIMOV FOUNDATION GRANTS) 
http://www.edu-active.com/grants/2013/aug/07/suleyman-kerimov-foundation-grants.html 

Мета культурної діяльності Фонду Сулеймана Керімова 
полягає у тому, щоб зробити істотний внесок у 
збереження культурної спадщини та у створення нової 
художньої та культурної спадщини. Це включає в себе 
збереження культурних цінностей і пам'ятників. Подавати 
проектні пропозиції можуть організації та молодь. Десять 
основних областей фінансування:  

• навчання і освіта; 

• культура; 

• медицина;  

• екологія; 

• соціальні; 

• спорт; 

• економічний розвиток; 

• інфраструктура; 

• релігія; 

• дослідження. 
Листа направляти за адресою: info@kerimovfoundation.org. 
Contact Suleyman Kerimov Foundation Matthofstrand 6 P.O. Box 14257 6005 Lucerne Switzerland  
Tel: +41 (0) 800 700 000 info@kerimovfoundation.org.. 

 
Не вказано 

 

Постійно  
діюча 

 
Англійська 

 
Організації і молодь 

 
ФОНД Ч. СТ. МОТТА. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
https://www.mott.org/grants/#s=post_date|desc 
Права людини. Мета конкурсу проектів - підтримати 
зусилля, спрямовані на посилення справедливості, 
рівності прав і підтримку в суспільстві. Напрямки 
проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) 
та громадського сектору; підвищення активності 
громадськості. 

 
Від 15 000  $ 

 

Постійно  
діюча 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.edu-active.com/grants/2013/aug/07/suleyman-kerimov-foundation-grants.html
../Downloads/info@kerimovfoundation.org
mailto:info@kerimovfoundation.org
https://www.mott.org/grants/#s=post_date|desc
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА  
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html 

Пріоритети та очікувані результати вкл. не тільки трад. 
напрями місц. розвитку, а й роботу з подол. наслідків 
конфлікту.  
Основні області підтримки малих проектів:  

• здоров'я; місцеве самоварядування та децентралізація;  

• розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх 
підприємств (МСП);  

• стала енергетика, вода, навколишнє середовище, 
містобудування;  

• соціальні послуги;  

• реагування на наслідки конфлікту, законність, справедливість;  

• культурні заходи.  
Грантова програма Швейцарської агенції з розвитку та співраці відкрита у 2016 році, та має 
затвверджувати бюджет та пріоритети на 3 роки – до кінця 2018 року.  
kye.SCO@EDA.Admin.ch  
Small Projects – Application Form 

 

100 000 – 600 000 
тис. грн/12 міс 

 

Постійно діюча 
До 2018 року 

 
Англійська 

 
НУО, держ. органи 

за згодою 

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ І ПРАГНЕ ДО СТВОРЕННЯ 
СПРАВЕДЛИВІШОГО СУСПІЛЬСТВА, ПРОВОДИТЬ ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І 
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur, 
https://www.macfound.org/about/, www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html 

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в 
США незалежних фондів. 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 4 програмами: 

•  «Інтернаціональна програма», що фінансується 
Фондом, зосереджена на міжнародних питаннях, у тому 
числі питаннях прав людини і міжнародне правосуддя, світу і безпеки; 

• збереження стійкого розвитку, міграції;  

• середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються; 

• репродуктивного здоров’я.  
 
 
 
 
 
 

 
Індивідуально 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 
ГО, ВНЗ, соціальні 

підприємства 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
mailto:kye.SCO@EDA.Admin.ch
http://www.cultura.kh.ua/images/stories/document/invest/Small_Projects.docx
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur
https://www.macfound.org/about/
http://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html
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GIF НАДАЄ ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ 
http://www.globalinnovation.fund/our-approach, 
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond 

Глобальний інноваційний фонд є незалежною глобальної 
некомерційною організацією, яка інвестує в соціальні 
інновації, які спрямовані на поліпшення життя і 
можливості мільйонів людей в країнах, що 
розвиваються. Завдяки своїй програмі грантів вони шукають 
інноваційні рішення глобальних проблем в галузі розвитку, 
особливо для бідних і уразливих груп населення. GIF 
підтримує команди з соціальних підприємств, комерційних 
фірм, некомерційних організацій, державних установ і 
дослідників у всіх відповідних секторах. Умови фінансування 
 

 

30 000 - 
10 000 000 £ 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 
Бізнес, органи 

влади, НУО НУО 

ГРАНТИ ДЛЯ НУО НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ. РАДА ЄВРОПИ  
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply, 
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-dlya-nuo-na-realizatsiyu- pilotnyh-proektiv-vid-
yevropejskoyi-molodizhnoyi-fundatsiyi/ 

Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових 
організацій на отримання грантів від Європейської 
молодіжної фундації.  
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення 
про те, що особлива увага при розгляді питань щодо 
виділення грантів буде приділена пілотним проектам 
українських громадських організацій або європейським 
громадським організаціями, які мають бажання співпрацювати 
з українськими громадськими організаціями у зазначених 
сферах. 
Умови конкурсу ну підтримку; в обмін на 5-15% компанії. 

 
10 000 € 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.globalinnovation.fund/our-approach
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond
http://www.globalinnovation.fund/what-type-and-amount-funding-should-i-apply
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-dlya-nuo-na-realizatsiyu-%20pilotnyh-proektiv-vid-yevropejskoyi-molodizhnoyi-fundatsiyi/
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-dlya-nuo-na-realizatsiyu-%20pilotnyh-proektiv-vid-yevropejskoyi-molodizhnoyi-fundatsiyi/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
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ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ 
http://wannabiz.com.ua/for-startups/, 
http://platforma-msb.org/finansuvannya-startapiv-biznes-inkub/ 

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 і перспективним IT-проектам 
стати компаніями світового рівня. 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; інфраструктуру; 
менторську і організаційну підтримку; в обмін на 5-15% 
компанії. 

 
Індивідуально 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 

ГО, науковці, ВНЗ, 
соціальні 

підприємства 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 2017. ПОСОЛЬСТВО 
США В УКРАЇНІ 
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

Тематика проектів: розвиток громадянського суспільства, 
верховенство права та реформа в галузі права, прозорість 
органів влади, громадська підтримка освітніх ініціатив, 
вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві, 
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з 
інвалідністю та жінок, громадянська освіта, розвиток виборчої 
системи, протидія торгівлі людьми. Головні вимоги до 
проектів та Правила подачі заявок можна знайти на сайті 
Посольства США у Україні. 

 

5 000 – 15 000 $ 
До 24 000  $ 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://wannabiz.com.ua/for-startups/
http://platforma-msb.org/finansuvannya-startapiv-biznes-inkub/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
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ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP 
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/provedennya-teo-abo-tehnichna-dopomoga-vid-fondu-
fasep/ 
http://www.economie.gouv.fr/ 

1.FASEP «Дослідження» – фінансуваня для проведення 
ТЕО або технічної допомоги.  
Проекти, що можуть фінансуватися:  
Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що 
реалізується органами місцевої влади, та до яких залучать 
фр. підприємства (виробники обладнення, інженери, 
розробники).  
85% оплачуваних послуг за рахунок гранту мають 
становити послуги фр. підприємства (інженерні бюро, бюро 
досліджень, тощо). 
2.FASEP «Зелена інновація» – фінансуваня надається на 
реалізацію інноваційнихих проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та 
проектів сталого розвитку. Проекти, що можуть фінансуватися:  

• проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізується ОМС 

• проекти в яких можуть бути використанні фр. «зелені» та інноваційні технології)  
590 07 80, +38 (044) 590 07 80. 

 

150 000 –  
600 000 € 

 
Постійно діюча 

 

Англійська 
Французька 

 

Державні органи 
(центр. уряд, регіон. 

та міська влада, 
техн.агенції тощо) 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКР. НУО  
http://www.estemb.kiev.ua/ukr,  
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55 

Мікрофінансування для укр. НУО або місцевих органів 
влади. Макс. сума гранту становить 15 000 євро.  
Грант може становити до 100% від загальної суми 
прийнятних витрат проекту.  
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на 
короткострокові потреби в пріорітетних країнах і підвищити 
потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також 
неурядових організацій і фондів, що діють в громадських 
інтересах.  
Крайнього терміну подачі заявки нема. Заявник повинен 
подати свої проектні пропозиції естонською або англ. мовою до Посольства Естонії в Україні.  
Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги 
Естонії.  
Тел.: +38 (044) 590 07 80, +38 (044) 590 07 80. 

 
До 15 000 € 

 
Постійно діюча 

 

Англійська 
Естонська 

 

НУО, комерційні, 
урядові та міжн. 
орган. за домовл 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/provedennya-teo-abo-tehnichna-dopomoga-vid-fondu-fasep/
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/provedennya-teo-abo-tehnichna-dopomoga-vid-fondu-fasep/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.estemb.kiev.ua/ukr
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55
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ПРОГРАМА КУСАНОНЕ. ДОПОМОГА ЯПОНІЇ УКРАЇНІ 
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 
За програмою Кусаноне безоплатна 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. 

 
5 000 - 15 000 € 

 

Постійно діюча 
До 31.03 щороку 

 
Українська 

 
ГО 

РЕФОРМА ТА ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ FINANCIAL SECTOR REFORM AND 
STRENGTHENING (FIRST)  
http://www.firstinitiative.org/content/index.cfm?ctID=38 

Тематика: розвиток приватного сектора (ділове середовище), 
інше. Заявник відправляє у Відділ управління програм запит, 
електронкою або поштою не більше однієї сторінки.  
Якщо запит прийнятний до фінансування, ВУП допомагає 
одержувачу в розробці та поданні повної заявки.   
Основна увага короткостроковим та середньостроковим 
проектам (6-18 міс). Більшість підтриманих проектів були між 
100 і 200 тис. $. 

 

100 000-  
200 000 $ 

 
Безстрокова 

 

Українська 
Англійська 

 
ГО 

КАНАДСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ, ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ  
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-
appel_proposition.aspx?lang=eng 

Тематика:  

• створення робочих місць,  

• громадянське суспільство,  

• врядування,  

• розвиток управлінського потенціалу,  

• демократія та права людини.                           
Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у 
відповідь на оголошення конкурсу.   
Запити можуть бути відправлені в Посольство Канади в 
Україні www.canadainternational.gc.ca/ukraine/offices-bureaux/kyiv.aspx?lang=eng#serv. 

 
Фін.-ня проектів 

 
― 

 

Українська 
Англійська 

 
― 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.firstinitiative.org/content/index.cfm?ctID=38
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/offices-bureaux/kyiv.aspx?lang=eng#serv


 

                           
про 

Відділ інвестиційної діяльності та проектного 
менеджменту виконавчого апарату  
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua 
 

 
 

 

 12 

ЄБРР. ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ БІЗНЕСУ  
http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services,  
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html 

ЄБРР допомогає підприємствам залучати 
висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно 
трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню 
фін. допомогу) для часткової оплати послуг 
консультантів.  
Фінансуваня надає ЄС та країни-донори.  
Результати проектів, проф. ЄБРР, через рік після їх 
завершення: 26% українських малих і середніх підприємств 
збільшили дохід на 45%, 24% – збільшили продуктивність на 
30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% – залучили фінансуваня в сер. на 630 тис. € 
кожне.  
Гранти на проект (25% до 75% вартості консалтингових послуг), не перевищує 10 000 €. 
Контакти: Групою підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні: вул. Немировича-Данченка, 16, м. 
Київ, 01133, Україна. Тел.: +38 (044) 277 1145, email: 
knowhowukraine@ebrd.com,  www.ebrd.com/knowhow 

 
10 000 € 

 
Постійно діюча 

 
Українська 

 
Бізнес 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/ 

Посольство США запрошує незалежні ЗМІ (друковані, 
радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на 
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.  
Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних 
ЗМІ в Україні та на допомогу українським журналістам, медіа-
організаціям і недержавним організаціям, які працюють над 
проектами, пов’язаними з медіа. Засіб масової інформації має 
бути незалежним. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під 
фінансування не підпадають. Основні вимоги програми, 
тематичні пріоритети загального конкурсу та правила подачі заявок знаходяться на сайті 
Посольства США у Україні. 

 

До 24 000 $ / 
до 12 міс 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
ЗМІ, недержавні 

організації 

 
CONRAD N. HILTON FUND FOR SISTERS (сільське господарство) 
http://www.hiltonfundforsisters.org/guidelinesforfunding.html 
Розвиток сільського господарства. 
Надання грантової допомоги не обмежується конкретними 
конфесіями чи релігійними групами. 

 

10 000 $ 
(до 15 000 $) 

 

01.02, 01.06, 01.10 
щорічно 

 
Англійська 

 
ГО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://ufpp.gov.ua/business_advisory_services
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html
tel:%2B38%20044%20277%201145
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
http://www.ebrd.com/knowhow
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
http://www.hiltonfundforsisters.org/guidelinesforfunding.html
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ДАНІДА  
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/ 
http://ukraine.um.dk/uk/danida-ukr/ 

Данія займається проектами розвитку в Україні, Грузії та 
Вірменії – Україні надається пріоритет. 
Тематика: 

• права людини і демократія, 

• зелене зростання,  

• соціальний прогрес,  

• стабільність і захист.  
Деякі проекти, які фінансуються і керуються лише в рамках 
Міністерства Закордонних Справ Данії, а інші здійснюються у 
співпраці з ЄС. Так звані програми Твіннінгу фінансуються ЄС, але виконуються й реалізуються 
данськими консультантами. Конт. інф.: Посольсвто Данії в Україні,  вул. Гоголівська, 8, Київ, 
Україна 01054 Tel: +38 (044) 200 1260, E-mail: eun@um.dk, ievamb@um.dk. 

 
Фін.-ня проектів 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
― 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ  
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html 

Загальний конкурс проектів Посольство США запрошує 
українські неприбуткові та неурядові організації взяти 
участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії.  
Фонд підтримує проекти, які сприяють демократ. 
перетворенням та побудові громадянського суспільства в 
Україні.  
Вибір проектів базується на спроможності організацій 
вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на певну 
сферу чи громаду 

 
5 000 - 15 000 $ 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
ГО 

THE INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – STANDARD GRANTS  
http://www.mladiinfo.eu/2013/07/11/the-international-visegrad-fund-standard-grants/ 

Тематика: культурне співробітництво, обмін науковою 
інформацією та наукові дослідження, освіта, молодіжний 
обмін, прикордонне співробітництво або розвиток туризму. 
Будь-яка юридична або фізична особа по всьому світу. 

 

Мін. –  6,001 €,  
до 70% від вартості 

проекту 

 

Активно до 15.03 та 
15.09 щороку 

 
Англійська 

 
ГО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://um.dk/en/danida-en/activities/countries-regions/eu-neighbours/
http://ukraine.um.dk/uk/danida-ukr/
mailto:eun@um.dk
../Downloads/ievamb@um.dk
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
http://www.mladiinfo.eu/2013/07/11/the-international-visegrad-fund-standard-grants/
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МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД (THE INTERNATIONAL VISEGRAD FUND – ІVF) 
http://visegradfund.org/grants/,  
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Мета конкурсу проектів - розвиток громадського 
суспільства у країнах Східного Партнерства. Напрямки 
проектних пропозицій, малі та стандартні гранти:  

• культурна співпраця; освіта; наукові та молодіжні 
обміни; 

• транскордонна співпраця; 

• туризм. 
Українська ГО, що подає проект, має передбачити в 
проектній пропозиції залучення ГО з усіх 4-ох країн 
Вишеградської четвірки (Чехія, Угорщина, Польща та 
Словаччина) до реалізації проекту. Проектна пропозиція 
подається ГО в он-лайн режимі англійською. мовою. 
Фінансовий внесок Фонду не може перевищувати 80% від загальної вартості проекту. Контакти: 
Hviezdoslavovo n. 9, 811 02 Bratislava 
Slovakia. Office hours: Mon–Fri 08:30–16:30 
tel.: +421 259 203 811, –802, email: visegradfund@visegradfund.org 

 

Малі - до 6 тис. € 
Стандартні - від 6 

тис. € і вище 

 

Малі гранти–
01.03,01.06,01.09,01.12 

 
Англійська 

 

ГО, НУО, місц. орг. 
влади, університети, 

приват. компанії 

NIPPON FOUNDATION (ЯПОНІЯ) (сільське господарство) 
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/ 

Розвиток сільського господарства, питання населення, 
розвиток громад. 
 
Подавачами можуть виступати неурядові, неприбуткові ГО та 
незалежні політичні фундації, приватні неприбуткові 
установи, заклади та організації на локальному, 
національному та міжнародному рівнях.  
 
Строк подачі заявок є відкритим, заявки та матеріали 
надсилаються звичайною поштою. 

 
― 

 
Відрита 

 

Українська 
Англійська 

 
ГО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://visegradfund.org/grants/
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
mailto:visegradfund@visegradfund.org
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ  
www.democracyendowment.eu   
Щоб подати заявку:  
www.democracyendowment.eu/support,  
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/ 

Європейський фонд підтримки демократії (The European 
Endowment for Democracy, EED) надає підтримку 
організаціям, неформальним платформам та окремим 
активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і 
зміцнення демократичного громадянського суспільства. 
Тривалість проектів та суми грантів визначаються 
індивідуально. 
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - 
розвиток і зміцнення демократичного громадянського 
суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою 
сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації, 
рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що діють 
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус. 
Заявки приймаються у електронній формі на формулярі, що міститься на сайті..  
EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без оголошення т. 
зв. calls for proposals. 
Види підтримки EED 

3. Фінансування ініціатив з культивування демократії. 
4. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття 

поточних витрат, особливо в наступних випадках: 
o Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні 

витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище 
зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть 
підключитися інші донори. 

o Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні 
витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної 
організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого 
терміну. 

 
Детальна інформація - тут. Про реалізовані проекти в Україні можна дізнатися тут. 
 
Контакти www.democracyendowment.eu.. 

 
10 000 – 150 000 € 

 
Постійно діюча 

 

Англійська 
Російська 

Французька 
Арабська 

 
ГО, активісти 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.democracyendowment.eu/
http://www.democracyendowment.eu/support
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/
https://www.democracyendowment.eu/support/
https://www.democracyendowment.eu/
https://www.democracyendowment.eu/we-support/?country=ukraine
http://www.democracyendowment.eu/
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ГРАНТИ IQ ENERGY 
http://www.iqenergy.org.ua/grants 

Програма IQ energy це фінансовий інструмент для сприяння 
удосконаленням у сфері енергоефективності в житловому 
секторі України у відповіднності до європейських стандартів.  
 
Програму було розробл. Європейським банком реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) за підтримки донорів. 
http://www.iqenergy.org.ua/about/.  
 
Позичальники за програмою IQ energy мають право отримати 
гранти IQ energy як винагороду за успішну реалізацію 
енергоефективних проектів, які відповідають правилам гранту.  
Каталог енергоефективного обладнання та матеріалів, які відповідають критеріям – 
http://www.iqenergy.org.ua/technologies.  
Каталог  постачальників – http://www.iqenergy.org.ua/suppliers.  
Гаряча лінія: 0 800 50 57 17 e-mail:info@iqenergy.org.ua 

 

Грант 
(15-20 % від суми 

інвест.) 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
Житловий сектор 

України 

ФОНД «МОНСАНТО» (сільське господарство) 
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx 

Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії 
«Монсанто», яке працює заради значного та значимого 
поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому 
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 

Деталі на сайті 

 
До 25 000 $/до 12 міс 

 

Щорічно,  
01.01– 29.02 
01.07 – 01.08 

 

Українська 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.iqenergy.org.ua/grants
http://www.ebrd.com/home
http://www.ebrd.com/home
http://ukraine-uk.e5p.eu/
http://www.iqenergy.org.ua/about/
http://www.iqenergy.org.ua/technologies#_blank
http://www.iqenergy.org.ua/suppliers#_blank
mailto:info@iqenergy.org.ua
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsantofund.org/grants/international/
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ПРОГРАМА ГРАНТІВ ВІД NATIOANAL GEOGRAPHIC 
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/ 

Національне географічне товариство (National 
Geographic) присуджує гранти для дослідження, 
збереження навколишнього серередовища, охорони 
довкілля, освіти та на інформацію зі сфери охорони 
довкілля через Комітет з наукових досліджень.  
Всі запропоновані проекти повинні бути новими і 
розвідницькими й мати широкий інтерес. Грантові проекти 
повинні бути сміливими та інноваційними. Національне 
географічне товариство вітає заяви з усього світу. 
Комітет зазвичай не розглядають заяви, які підтримують суто лабораторну або колекціїну 
роботу.  
Для отрим. дод. інформ. див. поширені запит. Grant Application FAQs. 

 
~ 5 000 $ 

 

Щорічно до 01.04 та 
01.07 

 
Англійська 

 
НУО 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАДУТЬ ДОПОМОГУ РЕГІОНАМ, ЯКІ ПЕРШИМИ ЗАПУСТЯТЬ 
МЕДИЧНУ РЕФОРМУ 
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4039 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249673104&cat_id=244274130 

Львівська, Полтавська області та інші регіони, які 
першими запустять медичну реформу, отримають 
технічну та організаційну допомогу в рамках 
тристороннього проекту, який стартував за участю 
Світового банку, Швейцарського бюро співробітництва 
та Міністерства охорони здоров’я.  
Проект «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері 
охорони здоров’я в Україні» триватиме 3 роки та складається 
із 2 компонентів: 

1. Технічна допомога обраним регіонам у впровадженні пріоритетних напрямів реформи 
охорони здоров’я та допомога Уряду в ухваленні рішень на основі регіонального досвіду; 

2. Підвищення інституційної спроможності з метою поліпшення управління та боротьби з 
корупцією в секторі охорони здоров'я, моніторингу закупівель та фінансової діяльності 
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». 

 На його реалізацію передбачено 2 млн 600 тис. швейцарських франків. 

 

Технічна та орг. 
підтримка 

 
― 

 
Українська 

 
Держ. орг. відпов. за 

впровадж. 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://www.nationalgeographic.org/grants/faq/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4039
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249673104&cat_id=244274130
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (ЄБРР) 
www.ebrd.com,http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395238128830&ct2=on&d=&pagena
me=EBRD/Page/SearchAndFilterProcurement&page=1&safSortBy=Country&safSortOrder=descendi
ng 

ЄБРР надає допомогу в розвитку  підпр. діял. Банк має 
наступні цілі й функції: підтримка економ. розвитку і 
реконструкції країн Центральної та Східної Європи з метою 
сприяння переходу їх до відкритої ринкової економіки і 
приватного підпр.-ва; підтримка країн - отримувачів допомоги 
в проведенні структурних економ. реформ; сприяння інвест. у 
виробництво, а також у сферу послуг і фін.сектор та пов’язану 
з ним інфраструктуру; стимулювання ключових і економ. 
обґрунтованих проектів, надання техн. допомоги для 
підготовки, фін. і реалізації проектів тощо.  ЄБРР здійснює 
фін. тільки проектів розвитку у приватному та державному секторі. 

 

Для кожного 
проекту певне фін 

 

Для кожного 
проекту свій 

дедлайн 

 

Українська 
Англійська 

 
― 

ФОНД РОБЕРТА БОША  
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp 

Тематика: соціальна політика, громадське суспільство, 
охорона здоров'я, культура і мистецтво, розвиток 
управлінського потенціалу. 
Для неурядових організацій, асоціацій. Необхідно 
представити короткий опис проекту, обсягом до двох 
сторінок, із зазначенням цілей і фінансового плану проекту. 
 
Grant request (DOCX)  
Cost and finance plan (XLSX)  
Examples (DOCX). 

 
— 

 

Строк подачі заявок 
є відер. 

 

Англійська 
Німецька 

 
НУО, асоціації 

ФОНД ERSTE  
http://www.erstestiftung.org/activities/grants/ 

Мета та завдання проекту: громадське суспільство, 
транскордонне співробтінитцво, культура і мистецтво, освіта, 
молодь. 
 
Надає гранти для реалізації практичних інноваційних 
проектів, які доповнюють цілі Фонду щодо зміцнення 
громадянського суспільства країн. 

 
— 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
ГО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395238128830&ct2=on&d=&pagename=EBRD/Page/SearchAndFilterProcurement&page=1&safSortBy=Country&safSortOrder=descending
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395238128830&ct2=on&d=&pagename=EBRD/Page/SearchAndFilterProcurement&page=1&safSortBy=Country&safSortOrder=descending
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395238128830&ct2=on&d=&pagename=EBRD/Page/SearchAndFilterProcurement&page=1&safSortBy=Country&safSortOrder=descending
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/downloads/RBSG_Antrag_Englisch.docx
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/downloads/Cost_and_Finance_Plan.xlsx
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/downloads/Examples.docx
http://www.erstestiftung.org/activities/grants/
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ПОСОЛЬСТВО НОРВЕГІЇ  
http://www.norway.com.ua 

 
Посольство Норвегії фінансує низку проектів підтримки 
громадянського суспільства в Україні. Основними 
галузями застосування таких фондів є проекти, пов’язані з 
правами людини та демократією. Важливі сфери, такі як 
довкілля та енергоефективність, також охоплюються 
суттєвим внеском Норвегії до ЄБРР, що керується фондом 
E5P. Тому до таких проектів не виділяються додаткові гранти. 
Окрім того, низка більш масштабних грантів надаються 
напряму Міністерством закордонних справ Норвегії. 

 
— 

 
Постійно діюча 

 

Українська 
Англійська 

 
— 

ГЛОБАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОНД (GEF) 
https://www.thegef.org/  

Цілі/Місія: Надається допомоги в охороні довкілля, сприяння 
сталому розвитку довкілля, надання фінансування та 
технічна підтримка проектам, які зберігють і відновлюють 
навколишне середовище, покращують добробут і засоби до 
існування людей. 
Пріоритети: Біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни 
клімату, адаптація до зміни клімату на рівні громад, 
деградації ґрунтів, стале лісокористування, міжнародні води, 
хімічні речовини і відходи.  Проекти також можуть бути подані 
в рамках Програми малих грантів ГЕФ. 
Програма малих грантів Глобального екологічного фонду www.sgp.undp.org надає гранти від 
кількох тисяч до кількох млн. дол. США.  
 
Шаблони заявок: http://www.thegef.org/gef/project_types. 

 

Для кожного 
проекту певне фін. 

 

Для кожн. проекту 
свій дедлайн 

 

Українська 
Англійська 

 
Нац. установи, 

регіон.орг.-ї, НУО 

Європейський інвестиційний банк 
http://www.eib.org/ 
Подати заявку на кредит 
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm 

Банк працює над проектам тільки під місцеві гарантії.  
 
Тематика: розвиток приватного сектора (ділове середовище), 
доступність та транспорт, створення робочих місць, захист 
навколишнього середовища, енергет. ефективність,  
дослідження та інновації, сільське та лісове господарство. 

 
40 000 €/ 12 міс 

 
Постійно діюча 

 
Англійська 

 
НУО, урядові 

установи та інші 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.norway.com.ua/
https://www.thegef.org/
http://www.sgp.undp.org/
http://www.thegef.org/gef/project_types.
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ (EYE) 
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home 

Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку 
та надання фондів для молодіжної діяльності, що 
популяризують права людини, демократію, 
толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість 
голосу в політичному та демократичному житті, а також 
необхідні знаряддя для ефективного функціонування у 
сучасному суспільстві. Потенційними аплікатами мужуть бути 
міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 
державах-членах; міжнародні мережі молодіжних НУО зі 
щонайменше 7 держав-членів; регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; 
національні молодіжні НУО держав-членів; місцеві молодіжні НУО держав-членів. Організації 
повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний статут, бути створеними молоддю і 
для молоді віком 15-30 pоків, і виконувати свою роботу відповідно до цінностей Ради Європи. 

 
— 

 

Дедлайни залежать 
від видів грантів 

 
Українська 

 
НУО 

Фінський фонд місцевого співробітництва  
www.finland.org.ua  
Більш детально про Фонд у посібнику: 
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf 

Фінський Фонд спрямована. на підтримку ініціативи 
місцевого. НУО, науки і технологій суспільства, університетів. 
та інших навчальних та науководослідних інстутів, 
незалежних. ЗМІ та культурних закладів, торгових палат, 
організацій, що сприяють експорту підприємствам, 
організаціям ринку праці та іншим установам, таким як 
фундації, релігійні громади або урядові установи, які прагнуть 
просувати нижче приведені цілі, ГО та регіон. установи.  
 
Запропонов. проект не може бути підтриманий., якщо він впроваджується та фінсується за 
рахунок фонда. Запропоновані заходи повинні залучити широку. аудиторію і мати потенціал 
для широкого впливу 

 
— 

 
— 

 
Українська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.finland.org.ua/
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf
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Німецька служба старших експертів SES 
 
https://dzentrum.com.ua/biz/ses/ 

Мета фонду: сприяння професійно-технічної освіти, 
кваліфікації та підвищення кваліфікації фахівців і 
керівних працівників всередині країни і за кордоном, 
особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з 
перехідною економікою. Послуги SES розраховані перш 
за все на малі і середні підприємства, органи комунального 
управління, палати і економічні об’єднання, соціальні та 
медичні установи, а також організації, що працюють в 
сфері освіти і підвищення кваліфікації. Крім цього SES 
успішно співпрацює з іншими міжнародними організаціями з розвитку. 
 

 
Не вказано 

 
Постійно діюча 

 
Російська 

 
Представники 

бізнесу 

 

Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма 
(Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 
http://www.ppiaf.org/, https://ppiaf.org/apply-funds 

Заявки можуть подаватися у будь-який час, присудження 
грантів залежить тільки від наявності коштів. Заявки на гранти 
до 75 тис. дол. затверджуються менеджером програми PPIAF, 
гранти, які перевищують 75 тис. дол. підлягають зовн. техн. 
оцінці старшим галузевим експертом з Групи Світового банку. 
Тематика: Стратегії розвитку інфр.-ри, що дозволяють 
скористатися залуч. прив. сектора. Програми інформування 
для залуч. зацікавлених сторін та забезпеч. прозорості і 
підзвітності в проведенні реформ. Розробка та впровадж. пол., 
нормат.та інститут. реформ.  
Розробка та впровадж. новаторських проектів та угод. PPIAF працює з секторами енергетики, 
телекомунікацій, транспорту, водопостач. та санітарії. Менеджер програми: François Bergere,  
Tel: (+1) 202-458-4727  E-mail: fbergere@worldbank.org 
Всі потенц. прийнятні кандидатів повинні звернутися до PPIAF для обговор. заявки. Надалі їм 
буде запропон. представити коротку концепцію (макс. 1 сторінка), яка описує намічені цілі, 
сфери, бюджет і терміни впровадження. Не використовується ніяких конкретних форм. 
 

 
75 тис. $ 

 
Постійно діюча 

 
Українська 

 
Місцеві та нац. 

уряди, регіон. орг.-ї 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://dzentrum.com.ua/biz/ses/
http://www.ppiaf.org/
https://ppiaf.org/apply-funds
mailto:fbergere@worldbank.org
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ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД WNISEF  
https://biggggidea.com/opportunities/programa-kredituvannya-sotsialnih-
pidpriemstv/, http://www.gurt.org.ua/news/grants/31960/, http://www.adm-
pl.gov.ua/advert/pro-programu-western-nis-enterpreis-fund-socialni-investiciyi-
yaka-realizuietsya-cherez-vzaie 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» 
розпочали впровадження інноваційної програми, що 
забезпечить кредитування соц. підприємств за низькими 
відсотковими ставками. Джерелом фін. кредитів є програма 
техн. доп. Агентства США з міжн. розвитку (USAID) вартістю 30 
млн. доларів США, виконавцем якої є Western NIS Enterprise 
Fund. Програма гарантує, що для класичних соц. підпр. 
складатиме не більше 5% річних, а для тих, які витрачають 
суттєву частку своїх прибутків на фін. cоц. Підприємств – не 
більше 10% річних. Бланк за адресою: http://goo.gl/oMYuJi 
Заявку відправляти Василю Назаруку vnazaruk@wnisef.org, 
+38044 490-55-80, +38044 490-55-89. 
 

 

 

Кредит 
 250 тис.грн–2,5 млн.грн 

 

2017- 2019 роки 

 

Українська 

 
Соціальні 

підприємтсва 

 
Вся Україна 

 
ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА ВІД PUM NETHERLANDS SENIOR EXPERTS 

https://www.pum.nl/ru 
 

PUM Netherlands Senior Experts – Менеджери з Нідерландів на 
підприємствах країн, що розвиваються – некомерційна програма 
передачі ефективних технологій та досвіду підприємництва. PUM 
об’єднає більше 3000 досвідчених експертів з різних галузей 
виробництва, сільського господарства, торгівлі, послуг, логістики, 
фінансів та управління, які допомагають підприємствам у 65 
країнах світу. Програма може допомагати комунальним 
підприємствам та органам місцевого самоврядування стосовно 
проблем, які стосуються збереження довкілля, енергозбереження 
та відновлювальної енергетики, очищення стоків, побутових 
відходів, постачання питної води. Послуги голландських радників 
безкоштовні. 
 

 

Експертна 
допомога 

 

Постійно 
діючий 

 

Російська 

 
Соціальні 
підприємтсва 

 
Вся Україна 

 

 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://biggggidea.com/opportunities/programa-kredituvannya-sotsialnih-pidpriemstv/
https://biggggidea.com/opportunities/programa-kredituvannya-sotsialnih-pidpriemstv/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/31960/
http://www.adm-pl.gov.ua/advert/pro-programu-western-nis-enterpreis-fund-socialni-investiciyi-yaka-realizuietsya-cherez-vzaie
http://www.adm-pl.gov.ua/advert/pro-programu-western-nis-enterpreis-fund-socialni-investiciyi-yaka-realizuietsya-cherez-vzaie
http://www.adm-pl.gov.ua/advert/pro-programu-western-nis-enterpreis-fund-socialni-investiciyi-yaka-realizuietsya-cherez-vzaie
http://goo.gl/oMYuJi
mailto:vnazaruk@wnisef.org
https://www.pum.nl/ru
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ГРАНТИ АГЕНТСТВА США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) 
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 
http://www.auc.org.ua/ 
ПЕРІОД ВИКОНАННЯ: 14.12.2015 – 13.12.2020 

Бюджет: 8 200 000 дол. США в рамках Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітране тв 
техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 та Угоди про виконання завдання в сфері розвитку 
між  Урядом України та Урядом США для сприяння більш прозором та підзвітним процесам врядування за 
ширшої участі громадян від 17.08.2014. Виконавцем є Всеукраїнська асоціація органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» та її регіональні відділення.  Мета проекту: створення сприятливого 
середовища для впровадження децентралізаційної реформи в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, 
поглиблення демократичних процесів розвитку територіальних громад та стабільності держави. 

Проект впроваджується в 3 компонентах: 

• формування правового поля децентралізаційної реформи (формування законодавчої бази експертами 
та посадовими особами органів місцевого самоврядування, об’єднаними за галузевим прицинципом); 

• збільшення ресурсів місцевого самоврядування ( нарощування податкової бази місцевого 
самоврядування, підвищення ефективності податків на власність, легалізацію доходів, зміцнення фінансової 
самостійності бюджетних установ, створення умов для доступу до додаткових фінансових ресурсів для 
розвитку інфраструктури – кредитних та грантових коштів, реформування фінансування таких деоегованих 
повноважень як освіта, охорона здоров’я, культра, соц. Захист); 

• зміцнення спроможності учасників реформи (робота з цільовими аудиторіями реформи, 
запровадження інформаційних каналів, поширення успіхів децентралізаційної реформи та кращі практики 
місцевого самоврядування). 
У 24 облястях працюють регіональні Офіси реформ в РВ АМУ, які складаються з консультантів з юридичних 
питань, бюджетних питань та з комунікації. 

 

ШВЕДСЬКЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (SIDA) 
ПРОЕКТ «ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ» 
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/, 
http://www.sida.se/English/?epieditmode=true 

Фінансові ресурси: 16,1 млн євро у 2010-2019 рр. 
Мета полягає у збільшенні енергетичної ефективності і зниженні викидів у довкілля.Проект робить 

доступним (через багатосторонній трастовий фонд, керований ЄБРР) співфінансування інвестиційних проектів, 
які будуть запропоновані міжнародними фінансовими інституціями. SIDA також працює з позиками, націленими 
на сталий розвиток з уряхуванням довкілля – так звані «позики довкілля». Ці кредити початково націлені на 
покращення енергоефективності та відновлюваної енергії, управління відходами, водопостачання, каналізацію 
та сферу транспорту. Вони можуть надаватися окремо чи бути комбінованими з угодами про гарантування. 

 
ПРОГРАМА ЄС «U-LEAD WITH EUROPE: МІСЦЕВЕ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І 
МОЖЛИВОСТЕЙ, ПІДЗВІТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК» (UKRAINE – LOCAL EMPOWERMENT, 
ACCOUNTABILITY AND DEVELOPMENT PROGRAMME) 
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en 

Фінансові ресурси: 97 млн. євро на період 2016-2020 рр. 
Реалізується в Україні Європейським Союзом та його країнами-членами Німеччиною, Швецією та 

Польщею через Німецьке товариство з питань міжнародної допомоги (GIZ) та Шведську агенцію міжнародного 
розвитку (SIDA). Формування коштів Програми: ЄС – 60 млн. євро, ФРН – 6 млн. євро, Швеція – 30 млн. євро, 
Польща – 1 млн. Партнером виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.Програма включатиме два основних компонента: 

Компонент 1 – програма буде спрямована на підвищення рівня інституційного розвитку органів влади на 
всіх рівнях для ефективної реалізації децентралізації та регіональної політики. За реалізацію якого відповідає 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Буде створено Центральний офіс реформ 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.auc.org.ua/
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/
http://www.sida.se/English/?epieditmode=true
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en


 

                           
про 

Відділ інвестиційної діяльності та проектного 
менеджменту виконавчого апарату  
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua 
 

 
 

 

 24 

та 24 Центри розвитку місцевого самоврядування, які сприятимуть децентралізації. U-LEAD планує провести 
щонайменше 600 тренінгів і консультацій заради покращення комунікаційних та управлінських навичок 
державних службовців на місцевому, регіональному та національному рівнях, а також понад 500 
інформаційних кампаній, які стимулюватимуть громадянське суспільство брати активнішу участь у реформах. 

Компонент 2 – на створення Центрів надання адміністративних послуг та забезпечення активної участі 
громадян у місцевому розвитку. Пріоритет буде надаватись добровільно об’єднаним громадам. Є сферою 
відповідальності шведського агентства SIDA, підтримуватиме створення та реконструкцію близько 600 
ефективних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) на всій території України. 
 

HORIZON 2020  
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

 
Програма Horizon 2020 - найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування 

досліджень та інноваційних розробок. Бюджет – 80 млрд. євро. на 2014-2020 рр.Повну інформацію про всі 
доступні конкурси в рамках програми Horizon 2020 Ви можете знайти на Participant Portal в розділі "Funding 
Opportunities" (Можливості отримання фінансування). А також за прямим посиланням - Конкурси програми 
Horizon 2020 . Усі робочі програми з конкурсами на 2017 рік розміщені тут.  Для зручного користування 
програмою, на порталі розміщений онлайн посібник. Партнерів для участі у програмі можна знайти в таких 
службах:  

1. Партнерська служба Cordis Partner Service представляє собою одну з найбільших баз даних профілів 
партнерів. 2. Інструмент пошуку партнерів Ideal-ist  

Мережу національних контактних пунктів (нкп) програми ви можете знайти тут. Учасниками програми 
можуть бути: будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС, в асоційованій країні, або створена за 
законодавством ЄС; будь-яка міжнародна організація з участю ЄС. 

 
ПОСОЛЬСТВО КАНАДИ В УКРАЇНІ  
www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr  

Мета програми міжнародного розвитку Канади в Україні є поліпшення економічних можливостей для 
українців у посиленні демократії. Канада працює з урядом України для надання допомоги у здійсненні реформ, 
необхідних для реалізації повного економічного потенціалу країни і створення міцної громадянського 
інституційного та правового середовища для більш тісної інтеграції з Європою.  

Основними напрямами грантових оголошень від Посольства Канади є:  
▪ економічне зростання та сприяння місцевому економічному розвитку, 
▪ інвестиції і створення нових робочих місць для скорочення бідності, 
▪ підвищення конкурентоспроможності серед малого та середнього бізнесу,  
▪ сучасне та екологічно стійке управління серед малих і середніх підприємств і фермерських 

господарств, в тому числі на чолі з жінками,  
▪ вдосконалення місцевого бізнес-середовища для малих і середніх підприємств і фермерських 

господарств,  
▪ поліпшення реформ нормативно-правової бази для розширення торговельних та інвестиційних 

можливостей,  
▪ просування демократії, прав людини і верховенства права в Україні,  
▪ реформування судової системи і підвищення незалежності і доступу до правосуддя,   
▪ розбудова миру і відновлення в конфліктних зонах на території України,  
▪ розширення економічного оновлення і відновлення в районах, порушених конфліктом в Україні,  
▪ підвищення якості та доступності медіа-контенту корисно внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
Як правило, мак. сума гранту становить 50 тис. кан. дол. (еквівалент в укр. гривнях, що залежить від 

коливань обмінного курсу). Внаслідок щорічної високої зацікавленості та великої кількості заяв на фін.-ня, слід 
відзначити, що гранти з макс. сумою можуть бути ухвалені лише за надзвичайних обставин. Зазвичай, гранти 
надаються у сумі від 5 до 35 тис. кан. дол. Усі проекти, які подаються на грант від Посольства Канади в Україні 
повинні мати спвфінансування, зазвичай у розмірі не менше як 10% від вартості проекту. Усі проекти 
подаються виключно англійською мовою у електронних та друкованих екземплярах. 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://h2020.com.ua/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%BA%D0%BF-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
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ГРАНТИ ВІД ПОСОЛЬСТВА ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ  
www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Kyiv 
          Співробітництво з Україною сфокусовано у трьох основних напрямках:  

1. Економічна інтеграція з країнами ЄС та ринкова економіка  
2. Демократичне врядування та права людини  
3. Природні ресурси і навколишнє середовище 
 

ГРАНТИ ПОСОЛЬСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ  
www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html 

Заходи підтримки з боку Німеччини згруповані у т. зв. «Плані дій щодо України», який координується 
Федеральним міністерством закордонних справ та в якому взаємодіють численні федеральні міністерства й 
організації-виконавці, такі як KfW (Кредитна Установа для Відбудови) чи GIZ (Товариство з міжнародного 
співробітництва), а також представники економіки і громадянського суспільства.  

Пріоритети німецько-українського співробітництва: енергетика і ресурсоефективність, сприяння 
розвитку економіки й інфраструктура, децентралізація та місцеве самоврядування, засади правової держави і 
боротьба з корупцією, громадянське суспільство, освіта, наука і засоби масової інформації. 

Провідним відомством, відповідальним у Німеччині за двосторонню співпрацю задля економічного 
розвитку, є Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку.  

Пріоритетними напрямами цієї співпраці є: децентралізація та зміцнення структур громадянського 
суспільства, енергетика й енергоефективність,  сприяння сталій економічній політиці (зокрема, стосовно 
малого та середнього підприємництва).  
          KfW (https://www.kfw.de)Головною метою діяльності є посилення конкурентоспроможності приватних 
малих та середніх підприємств. Пріоритети діяльності ‒ допомога у вигляді фінансування проектів в країнах, 
що розвиваються, а також кредитування комунальної інфраструктури, будівництва, енергозбереження. 

UNIDO ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ (ЮНІДО)  
www.unido.org 

Тематичні пріоритети: скорочення бідності шляхом продуктивної діяльності; розвиток торговельних 
можливостей; енергетика та довкілля.  

Головними напрямками діяльності ЮНІДО є:  
▪ надання допомоги, у тому числі консультацій, країнам, що розвиваються та країнам з перехідною 

економікою з метою розбудови та модернізації промисловості, сприяння впровадженню промислових 
технологій, спрямованих на повне використання потенційних природних та людських ресурсів зазначених 
країн;  

▪ сприяння зміцненню співробітництва між промислово розвиненими країнами та країнами, що 
розвиваються і країнами з перехідною економікою, надання технічної та консультаційної допомоги, залучення 
інвестицій з метою реалізації конкретних проектів промислового розвитку;  

▪ координація діяльності у рамках системи ООН у питаннях сприяння промисловому розвитку країн, що 
розвиваються, та країн з перехідною економікою. 
 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Kyiv
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
https://www.kfw.de/
http://www.unido.org/
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ПРОГРАМА ЄС - GREATIVE EUROPE  

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe 
Програма ЄС «Creative Europe» - програма ЄС з бюджетом більше ніж 1,4 більйон євро. Це рамкова 

програма для підтримки культурних і творчих секторів Європи. Програма була започаткована на базі 
попередніх програм - Culture Programme and MEDIA programme. «Creative Europe» - відкрита для творчих та 
культурних організацій з держав членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але мають угоду з 
Європейською Комісією.  

Основні цілі CREATIVE Europe є:  
▪ Допомога культурним і творчим секторам скористатися можливостями цифрового століття і 

глобалізації;  
▪ Допомога секторам у досягненні свого економічного потенціалу, сприяючи стійкому зростанню, 

зайнятості та соціальній згуртованості;  
▪ Надати Європейській культурі і медіа-сектору доступ до нових міжнародних можливостей, ринків і 

аудиторій.  
Макс. тривалість для всіх проектів становить 48 місяців. Це нова Європейська програма, осн. метою якої 

є, в першу чергу, розвиток культ. зав’язків між країнами ЄС і країнами партнерства, які мають велику кількість 
інструментів для підтримки культури і мистецтва. Основне – це можл. перетворення просто культ. об’єктів, 
традицій, народних ремесл і інш. в частину економ. потенціалу території. В рамках даної програми можна 
розвивати музейні комплекси, отримати підтримку для народних колективів і народних ремесл, розвивати і 
створювати музеї під відкритим небом, наприклад, безпосередньо в селах.  
 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ В УКРАЇНІ  
www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 
www.europa.eu/archives/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_uk.htm 

В осн. подавати заявку на грант від Європ. комісії потрібно робити на англ. мові. До кожного конкурсу 
розробляють гайдлайн термінів. Для успішного отрим. гранту від Європ. комісії варто користуватись 
гайдлайном та всіма супутніми документами на англ. мові. Європейська комісія не робить офіційних 
перекладів на інші мови.  

Усі проекти, які подаються на гранти від Європ. комісії повинні мати мінімум 10% співфінансування. При 
рівних умовах, проект, у якого буде більше співфінансування мають вищі шанси отримати грант. Європ. комісія 
в Україні має статус дипломатичної місії та офіційно представляє ЄС в Україні.  

Головними завданнями в діяльності Представництва Європейської комісії в Україні є наступні:  
1. Сприяти політичним та економічним зв’язкам між Україною та Європейським Союзом шляхом 

підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення поінформованості про Європейський 
Союз, його установи та програми;  

2. Відстежувати впровадження Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;  
3. Інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз’яснювати та відстоювати окремі 

аспекти політики ЄС;  
4. Брати участь у впровадженні програм зовнішньої допомоги Європейського Союзу.  

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ  
www.unicefinnovationfund.org 

Фонд ЮНІСЕФ є новоствореним, нетематичним, об'єднаним фондом, який був спеціально розроблений 
для фінансування інноваційних проектів так званих open-source технологій, які знаходяться на ранній стадії 
розробки та можуть принести користь дітям.  

Інноваційний фонд (ІФ) шукає рішення, які можуть позитивно вплинути на життя дітей з найбільш 
вразливих категорій. Інноваційні проекти можуть бути розроблені в одній з більш ніж 100 млн. галузей, таких, 
як швидке запобігання поширення епідемій, транспорт і доставка, фінанси, навчання, обробка персональних 
даних та інших суміжних галузях. Innovation Found UNICEF інвестує лише в підприємства старт-апи, а не в нові 
проекти великих підприємств. IF працює як венчурний фонд, який інвестує кошти з прямим входженням в 
статутний капітал.  

Заявки оцінюються за наступними критеріями:  

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://www.europa.eu/archives/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_uk.htm
http://www.unicefinnovationfund.org/
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▪ Актуальність для дітей та молодих людей та потенційний вплив на їх доступ до інформації про 
можливості.  

▪ Новизна проекту і його відповідність «принципам інноваційності» ЮНІСЕФ  
▪ Етап розвитку проекту  
▪ Наявність команди, її можливість реалізувати проект, компетенції ключового персоналу  
▪ Бюджет проекту та співфінансування  
Для більш точного розуміння принципів інноваційності ЮНІСЕФ надаємо текст в оригіналі (офіційний 

переклад тексту відсутній). 

 
ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (CIPE)  
http://www.cipe.org/language-intro/russian 

Місія: Зміцнення демократії через розвиток підпр.-ва та ринкові реформи в усьому світі.  
Методологія: Зміцнення демократії через розвиток підприємництва та ринкові реформи в усьому світі.  
Завдання:  

• Створення інститут, необхідних для формування і подальшого розвитку демократичних режимів, 
орієнтованих на ринок.  

• Розширення участі приватного сектора в демократичному процесі.  

• Зміцнення підтримки і розуміння свобод, прав і обов'язків, необхідних для існування демократії і ринку, 
серед представників влади, підприємців та громадськості.  

• Удосконалення управління завдяки посиленню прозорості і звітності, як в державному, так і в 
приватному секторі.  

• Зміцнення прав зборів і право об'єднання в приватні, добровільні підприємницькі організації.  

• Розширення доступу до інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих ділових і державних 
рішень.  

Програма грантів  
Організаційна допомога, практичний досвід і фінансова підтримка складають основу програми грантів, 

яка покликана зміцнити місцеві підприємницькі організації і науково-дослідні інститути в їх роботі над 
програмами розвитку. Чотири ступені програми грантів включають:  

▪ визначення вимог, формулювання головних завдань;  
▪ розробка плану дій (робочої програми);  
▪ контроль над виконанням;  
▪ комплексний аналіз результатів і подальший моніторинг.  
Гранти CIPE використовуються для розширення суспільно-політичного захисту і просування, бізнес-

послуг, освітніх програм та інших завдань розвитку. Більшість програм, що фін.-ся грантами, включають такі 
компоненти, як діалог з громадськістю і владою, захист і просування інтересів бізнесу, що допомагає 
заручитися підтримкою політиків у справі реформ. Гранти викор.-ся в найрізноманітніших програмах - від 
масштабних проектів за участю нац. бізнес-асоціацій та науково-дослідних інститутів до невеликих проектів, які 
спрямовані на роботу з місцевою громадськістю в різних районах країни. Всі грантоотримувачі мають постійне 
місце проживання (діяльності) у відповідних регіонах. Грант можуть отримати місцеві організації, в які входять 
місцеві фізичні або юридичні особи; така організація також повинна мати докладний план дій.  

Контакти  
Телефон: +1-202-721-9200, e-mail: Eurasia@cipe.org 

ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД – GLOBAL INNOVATION FOUND  
www.globalinnovation.fund 

Global Innovation Found – це не комерційний інноваційний фонд, який фінансує проривні та інноваційні 
ідеї для поліпшення соціально-економічного життя в країнах з низькими доходами - в країнах, що 
розвиваються.  
Фонд підтримує проекти – рішення глобальних проблем в різних галузях, які можна поширювати у 
промислових масштабах, через громадські\благодійні сектора або поєднання двох секторів для того, щоб 
досягнути ширшого поширення. Подавати заявку на фінансування від GIF можуть: соціальні підприємства; 
комерційні фірми; некомерційні організації; міжнародні організації; дослідники; урядові установи. 

 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.cipe.org/language-intro/russian
mailto:Eurasia@cipe.org
http://www.globalinnovation.fund/
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА  
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela 
Більш детально у посібнику: http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf 

 Місія фонду: створення всебічних умов сприяння соціально-еко номічному розвитку села шляхом 
надання необхідних фінансових ресурсів у вигляді пільгових банківських кредитів та грантів суб’єктам 
господарської діяльності на цілі, що є предметом діяльності фонду.  

Фінансування діяльності фонду здійснюватиметься за рахунок залучення коштів неурядових організацій, 
зокрема місцевого самоврядування, сільських громад, громадських об’єднань, бізнес-структур, а також 
міжнародних організацій.  

Мета фонду: соціально-економічне відродження сільської місцевості України як одна з передумов її 
успішного просування до Євро пейського співтовариства.  

 
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT – GIZ)  
http://www.giz.de 

  Глобальною метою GIZ є підтримка людей та спільнот у країнах, що розвиваються, в країнах з 
перехідною економікою та розвинених країнах. Мета діяльності GIZ в Україні – сприяння міжн. співпраці задля 
сталого розвитку та проведення міжн. освітньої роботи. Правові рамки діяльності GIZ визнач. умовами 
рамкової угоди, укладеної урядами України та Німеччини у 1996 році. 

 
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА  
www.eef.org.ua 

Місія Фонду ‒ сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи 
громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Зараз Фонд зосередив увагу на 4 програмах: 
місцевий економічний розвиток; місцевий соціальний розвиток; розвиток громадянського суспільства та 
ефективне управління; екологія та енергоефективність. З метою ефективнішої реалізації власних програм 
Фонд співпрацює з мережею своїх партнерів: громадськими лідерами, НДО, місцевою владою та 
організаціями, що надають технічну допомогу. Фонд шукає нових партнерів, щоб більше громад отримали під-
тримку для власного розвитку. Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні програми, які регулярно ініціює 
Фонд. 

 

КАТАЛОГ  КРЕДИТНИХ,  ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ ТА ПРОГРАМ 
МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Документ розробл. в рамках проекту «Підтримка інститут. спроможності укр. міст в розробці 
та реалізації політик сталого енергетичного розвитку», що реаліз. за підтримки Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». У посібнику представлено базу 
активних джерел фін.-ня енергоефективних проектів, що можуть залучатися орг. місц. 
cамовряд., НУО та інш. зацікавленими суб’єктами, діяльність яких направл. на підвищ. 
енергетичної ефект. та ох. навк. середовища.  
ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 
http://www.uhodameriv.eu/IMG/pdf/Donor_fiche_Ukraine-2.pdf 
Підписанти Угоди Мерів щодо клімату і енергії http://www.uhodameriv.eu/IInstrumenti-
fiinansuvannya.html, які взяли на себе добровільні зобов’язання з амбітних дій у галузі 
підвищення енергоефективності та збільшення використання поновлюваних джерел енергії 
в рамках своїх планів дій зі сталого енергетичного розвитку, вимушені знаходитися в 
постійному пошуку можливостей фін.-ня. В файлі за посиланням представлений неповний 
список можливостей фін.-ня, доступних для підписантів Угоди в країнах ОУМ - Схід. Він 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf
http://www.giz.de/
http://www.eef.org.ua/
%25D0%2595%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C/%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2%20USAID%20%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%20%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25
http://www.uhodameriv.eu/IMG/pdf/Donor_fiche_Ukraine-2.pdf
http://www.uhodameriv.eu/IInstrumenti-fiinansuvannya.html
http://www.uhodameriv.eu/IInstrumenti-fiinansuvannya.html
http://www.uhodameriv.eu/IMG/pdf/Donor_fiche_Ukraine-2.pdf
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також описує передовий досвід фін. схем і приклади рег.-го співр.-ва. 
 
Фінансові можливості, висвітлені іншими організаціями в Україні 
За цими посиланнями Ви знайдете багато корисної інформації, зібраної інш. орг.-ми в 
Україні, які працюють у сфері енергоефективності та енергозбереження: 
http://e5p.eu/wp-content/uploads/2014/12/E5P%20Brochure-Ukrainian.pdf 
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Funding_Guide_UA.pdf 
http://journal.esco.co.ua/cities/2014_6_7/art136.pdf, http://aea.org.ua/projects/financing-energy-efficiency/ 

 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ СТВОРИЛО ОФІЦІЙНИЙ 
ПОРТАЛ КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ Openaid.gov.ua.  
(Портал працює у тестовому режимі) 
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47aeb44a-1e30-469a-
a9f93c97753aead6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuOfitsiiniiPortalKoordinatsiiMizhnarodnoiDop
omogiOpenaid-gov-ua 

 Портал містить найбільшу в Україні базу даних щодо проектів міжнародної 
допомоги, а також цілу низку інструментів, які будуть цікаві як для донорських 
організацій, так і для виконавців програм, а також представників ЗМІ. Головне 
завдання Openaid.gov.ua – створити web-платформу для взаємодії стейкхолдерів: донорів 
(іноземні країни, міжнародні організації, ЄС, ОЕСР), бенефіціарів (державні органи 
виконавчої влади), реципієнтів (державні органи і організації, НУО, приватні компанії, 
громадяни), виконавців (міжнародні компанії, організації, українські приватні компанії), а 
також для публічного і прозорого обміну інформацією. Розробка 
порталу Openaid.gov.ua здійснюється виключно за рахунок донорських коштів, без 
залучення бюджетних коштів . 
 
ДЕ ЗНАЙТИ ГРОШІ СІЛЬСЬКИМ ГРОМАДАМ: перспективи і можливості фінансування 
міжнародними донорами 
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf 
Цей аналітичний матеріал підготовлено у рамках проекту «Підвищення економічної 
спроможності сільських територій в контексті імплементації Угоди про Асоціацію України з 
ЄС», який проф. Канадським фондом місцевих ініціатив. В ньому ви знайдете: переваги та 
недоліки проектного фінансування; основні європейські та міжнародні інституції, що 
забезпечують проектне фінансування в Україні; перспективні джерела отримання грантів; 
європейські кредитні інституції, доступні для отримання фін.-ня в Україні; типові помилки 
при подачі аплікаційних заяв та способи їх уникнення. 

 
НЕГРАНТОВІ ПРОГРАМИ (ІНВЕСТИЦІЇ, КРЕДИТИ) 

 

БАГАТОСТОРОННЄ АГЕНТСТВО З ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ, СВІТОВИЙ БАНК / 
MULTILATERALINVESTMENTGUARANTEEAGENCY (MIGA), WORLDBANKGROUP 
https://www.miga.org/contact, https://www.miga.org 
 

Пріоритети  Ті інвестиції, які дають ефект розвитку і відповідають високим соціальним 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://e5p.eu/wp-content/uploads/2014/12/E5P%20Brochure-Ukrainian.pdf
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Funding_Guide_UA.pdf
http://journal.esco.co.ua/cities/2014_6_7/art136.pdf
http://aea.org.ua/projects/financing-energy-efficiency/
http://openaid.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47aeb44a-1e30-469a-a9f93c97753aead6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuOfitsiiniiPortalKoordinatsiiMizhnarodnoiDopomogiOpenaid-gov-ua
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47aeb44a-1e30-469a-a9f93c97753aead6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuOfitsiiniiPortalKoordinatsiiMizhnarodnoiDopomogiOpenaid-gov-ua
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47aeb44a-1e30-469a-a9f93c97753aead6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuOfitsiiniiPortalKoordinatsiiMizhnarodnoiDopomogiOpenaid-gov-ua
http://openaid.gov.ua/
http://openaid.gov.ua/
http://icps.com.ua/assets/uploads/files/block_canada_20160324.pdf
https://www.miga.org/contact
https://www.miga.org/
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та екологічним стандартам. 

Заявники Приватні інвестиційні компанії, корпорації та фінансові установи; державні 
компанії та некомерційні організації, якщо інвестиції здійснюються на 
комерційній основі. 

Інше Першим кроком для отримання гарантійного покриття MIGA є подача 
конфіденційної попередньої заявки у вільній формі. 

ГОРИЗОНТ КАПІТАЛ / HORIZON CAPITAL 

Пріоритети  Horizon Capital інвестує в компанії, які, на їхню думку, можуть 
скористатися можливостями швидкого зростання і консолідації в цільових 
галузях. Основні характеристики таких компаній включають: значні 
можливості на цільового ринку, істотний потенціал для доходів і 
зростання прибутку, досвідчену команду управління з перевіреною 
успішною репутацією і значним досвідом у галузі, фінансову прозорість та 
дотримання міжнародно-визнаних принципів корпоративного врядування, 
потенціал для високих доходів на вкладений капітал, чітку стратегію 
виходу для отримання прибутку. 

Заявники Приватні компанії. 

Інше Пропозиції можуть подаватися українською або російською мовою, хоча 
бажаною є англійська. Пропозиції проходять процес подання та оцінки. 
При розробці бізнес-плану заявник повинен охопити наступні теми: 
резюме - заява про наміри, історія бізнесу, продукти/послуги, ринок/ 
клієнти, конкуренція, маркетинг, фінансові прогнози, підтверджуюча 
інформація/додатки. Після подання бізнес-плану первісна відповідь 
дається протягом 4-6 тижнів. 

 
ДАНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ / DANISH 
INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES (IFU) 

Пріоритети  Не існує секторальних або будь-яких інших пріоритетів. Тим не менш, 
Фонд не фінансує проекти у певних галузях. Список таких галузей: 
http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/edfi-exclusion-list.pdf 

Заявники Всі данські підпр.-ва, незалежно від їх розміру, є прийнятними, якщо вони 
відповідають 4-ом передумовам: • данське підприємство має вкладати 
власні інвестиції в обсязі, що щонайменше дорівнює внеску Фонду; • 
бізнес-операції повинні мати чітку перспективу комерційної 
життєздатності; • проекти повинні мати вплив на розвиток у цільовій 
країні; • цільова країна має бути в списку країн, що розвиваються, які 
мають право на інвестиції Фонду (Україна є у списку) 
http://www.ifu.dk/en/services/countries-where-ifu-can-invest 

Інше Зацік. уч. (данська юр. особа або укр.. через данського партнера) має 
зв'язатися з інвестиційною командою, що відповідає за Балкани, Україну 
та Кавказ. 

ЄВРОВЕНЧЕРС УКРАЇНА ІІ / EUROVENTURES UKRAINE II 

Пріоритети  Приватні компанії, що працюють у галузях зі швидким обігом - споживчі 
товари, дистрибуція, зв'язок, виробничі та сервісні підприємства. 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/edfi-exclusion-list.pdf
http://www.ifu.dk/en/services/countries-where-ifu-can-invest
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Заявники Приватні компанії з сильними, талановитими і цілеспрямованими 
управлінськими командами; прибуткові компанії з мінімумом приблизно 10 
млн. дол. США виручки, надійним грошовим потоком, що демонструють 
високу рентабельність і потенціал прибутку. 

Інше Команда Euroventures Україна розгляне можливості інвестування у 
більшості галузей, окрім спекулятивної нерухомості, продукції з вмістом 
алкоголю більшим за 15%, тютюнових виробів, казино, протиправної або 
аморальної діяльності, озброєння, промисловості, що шкодить навк. 
середовищу. Фонд інвестуватиме тільки в компанії, які є приватними або 
приватизованими на, принаймні, 75%. 

 
ЄВРОПЕЙСЬКЕ АГЕНТСТВО З КООРДИНАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ / EUROPEAN RESEARCH 
COORDINATION AGENCY (EUREKA) 

Пріоритети  Створення та підтримка умов для ефективного міжн. інноваційного 
співробітництва та сприяння створенню мереж в галузі наук. досліджень і 
дослідно-конструкторських робіт з кінц. метою комерціалізації їхніх 
результатів. 

Заявники Потенційний подавач відповідає критеріям EUREKA, якщо він подає хай-
тек проект, орієнтований на ринок дослідження та розробок, включає в 
себе партнерів з щонайменше двох країн-членів EUREKA, спрямований 
на розвиток передових громадянське продуктів, процесів або послуг, 
фінансується самими партнерами, які отримують державне фінансування 
від своїх урядів. 

Інше Заявка повинна містити інформ. про організацію, назву проекту, кор. зміст 
проекту, відповідність критеріям EUREKA. Вона має надав. інформ. про 
технолог. стан, показ. досягн. і переваги в порівн. з існуючою технолог.: 
можливості вивед. на ринку, оцінка місткості міжн. ринку; кількість часу 
для розробки проекту, дата запуску; наявн.партнерів, особливо в країнах 
EUREKA, їхня роль у проекті; наявн. укладених контрактів; вартість 
проекту, внесок заявника та партнерів; зв'язки з інш. програм. ЄС або інш. 
проектами EUREKA. 

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (ЄБРР) 

Пріоритети  Проекти, розташовані в країнах, де працює ЄБРР, що мають хороші 
перспективи стати прибутковим, мають значний внесок у капітал у 
грошовій або в натур. формі від спонсора проекту, сприятимуть місц. 
економіці та задовольняють еколог. стандартам ЄБРР та стандартам 
приймаючої країни.  

Заявники Державні органи, підприємства приватного сектора, мікро-, малі та 
середні підприємства (через посередників або напряму).  

Інше ЄБРР фінансує до 35% від загальної вартості проекту грін-філд (з нуля) 
або 35% від довгострокової капіталізації усталеної компанії. Життєвий 
цикл проекту може варіюватися від 1 року для проектів поповнення 
оборотного капіталу або торгового фінансування до 15 років для 

http://www.oblrada.pl.ua/
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довгострокових суверенних інфраструктурних проектів. 

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 

Пріоритети  Малі та середні підприємства, які створюють 80% нових робочих місць.  
• Регіональний розвиток: зменшення економічних та соціальних 

диспропорцій.  
• Еколог.сталість: заходи щодо зміни клімату та інв. у міське та прир. 

середовище. 
•  Інновації: сприяння розвитку навичок та інновацій на всіх рівнях. 
• Транс-європейські мережі: об'єднання інфраструктури Європи, 

особливо у сфері транспорту. 
• Енергетика: будівництво конкурентоспроможних та безпечних 

джерел енергії 

Заявники Малі та середні підприємства, які створюють 80% нових робочих місць. 

Інше Пряме фінансування: Індивідуальні кредити для проектів, що 
перевищують 25 млн євро, можуть бути запитані безпосередньо від ЄІБ 
без особливих формальностей. Непряме фінансування: Заявки на 
фінансування малих проектів подаються безпосередньо до фінансових 
установ або комерційних банків, які отримують кредитні лінії ЄІБ. 

 
ТРАСТОВИЙ ФОНД ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВІ / 
EASTERNPARTNERSHIPTECHNICALASSISTANCETRUSTFUND (EPTATF) 

Пріоритети  Розвиток місц. приватного сектора, зокрема, підтримка малого і сер. 
бізнесу. 

• Розвиток соціальної та економічної інфраструктури, у тому числі: 
транспорт, енергетика, вода, еколог. інфрастр., інформаційні та 
комунікаційні технології. 

• Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. 
•  Взаємодоповнюваність і координація. 

Заявники Галузеві міністерства, місц. органи влади, муніципалітети, інші юридичні 
особи. 

Інше Проекти технічної допомоги підлягають процедурі тендеру. Залежно від 
того, хто закуповує консультаційні послуги, Банк слідує або правилам 
"Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності 
ЄС", або Правилам закупівель ЄІБ. Надалі Банк здійснює контроль 
виконання проекту в тісній співпраці з промоутером у країні та іншими 
відповідними партнерами. 

 
МІЖНАРОДНА ПРИВАТНА ВОДНА АСОЦІАЦІЯ / INTERNATIONAL PRIVATE WATER 
ASSOCIATION (IPWA) 

Пріоритети  Розробка проектів, розвиток мережі, організація. 

Заявники Члени IPWA, такі як спонсори, фінансові установи, місцеві водоканали, 
місцеві органи влади, муніципалітети, багатосторонні і двосторонні 
установи, що фінансують водопостачання та санітарію. 

http://www.oblrada.pl.ua/
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Інше IPWA відкрита для членів, що представляють весь спектр сторін, які 
беруть участь у плануванні, інвестуванні, регулюванні та управлінні 
водними проектів, в т.ч. розробники проектів, будівельні та інженерні 
фірми, постачальники обладнання і професійних послуг, багатосторонні 
фінансові установи, комунальні установи та міністерства, асоціації, 
фінансові установи та інші сторони, зацікавлені у розвитку державно-
приватного партнерства в рамках проектів щодо водопостачання/стічних 
вод. 

 
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (МФК) 

Пріоритети  Ключові сектори України: агропромисловий комплекс, інфраструктура, 
енергетична ефективність/ чисте виробництво, фінансові ринки, що 
впливають на довгострокове економічне зростання України. 

Заявники Прийнятними є переважно великі приватні компанії. Компанії з часткою 
держ. власності також можуть отримати фін-ня. МФК не надає позик 
мікро-, малим і середнім підприємствам та індивідуальним підприємцям, 
але чимало інвестиційних клієнтів МФК є фін. посередниками, які надалі 
кредитують дрібні підприємства. Щоб отримати право на фін. МФК, 
проект повинен відповідати таким критеріям:  знаходитись у країні, що 
розвивається, яка є членом МФК (http://go.worldbank.org/4FHBI7UF30); 

• належати до приватного сектору; 

• бути технічно справним; 

• мати хороші перспективи прибутку та приносити користь місц. 
економ.; 

• бути справним щодо довкілля та сусп., задовольняти екологічним 
та соціальним стандартам МФК,а також країни, де він реалізується. 

Інше Основою всіх фінансових рішень МФК є інвестиційні пропозиції 

 
ПІВНІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ/ NORDIC ENVIRONMENT FINANCE 
CORPORATION NEFCO 

Пріоритети  Енергозбереження, вода та очистка стічних вод, утилізація відходів, 
промислові проекти , спрямовані на поліпшення використання ресурсів і 
скорочення викидів у повітря, ґрунт і воду. 

Заявники Юридичні особи різних форм власності, муніципальні та інші державні 
органи 

Інше Пропонований проект повинен мати доречний вплив на навколишнє 
середовище, бути заснованим на довгострокових інвестиціях у 
підприємства, через формування спільних підприємств або корпоративні 
придбання, мати скандинавську компанію або установу в якості ділового 
партнера, бути економічно, фінансово, організаційно і технічно 
життєздатним і здійсненним. 

 
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФРАСТРУКТУРІ / PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP IN INFRASTRUCTURE PROGRAMME (PPPI) 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://go.worldbank.org/4FHBI7UF30
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Пріоритети  Програма забезпечує розвиток потенціалу навч. заходів з усіх аспектів 
циклу проекту державно-приватного партнерства: інституційне 
структурування, договірно-правова база, фін.-ня проектів, управл. 
ризиками, економ. регул. і конкуренція. На запит команда може 
працювати над підвищенням потенціалу своїх клієнтів за допомогою навч. 
заходів та технічної допомоги з конкретних питань, з якими стикаються 
країни в ході розробки та реалізації проектів державно-приватного 
партнерства. Вони можуть включати в себе, серед іншого: фіскальне 
управління ризиками, соц. та еколог. виклики, а також децентрал. і 
централіз. координацію державно-приватних партнерств та інших 
проектів. 

Заявники Агентства ДПП, політичнідіячі, регулятори, органи з питаньконкуренції, 
груписпоживачів. 
 

УПРАВЛІННЯ З КРЕДИТУВАННЯ РОЗВИТКУ/DEVELOPMENT CREDIT AUTHORITY (DCA) 

Пріоритети  Мікро- та малі підприємства, приватизація державних компаній, 
інфраструктура, ефективні та поновлювані джерела енергії, зміна клімату 
і т.д. 

Заявники Відповідність заявників керівним критеріям DCA переважно 
визначається нижче зазначеними загальними принципам, яким мають 
слідувати проектні пропозиції:  

• Фінансова життєздатність: Проекти повинні демонструвати 
позитивні фінансові норми прибутку, що вказують на можливість 
погашення боргу  

• Розподіл ризиків: USAID беруть на себе 50% або менше потенц. 
грошової відповідальності, забезпеч. реальний розподіл ризиків з місц. 
фін. інститутами.  

• Позикові кошти: кредитна діяльність USAID має прямо мобілізувати 
фінансування місцевих фінансових установ.  

• Відповідність валют: Гарантовані DCA кредити повинні бути в тій 
самій валюті, що й доходи від проекту.  

• Вимоги до звітності: USAID Місії мають бути готові до роботи з фін. 
установами та/ або позичальниками, щоб забезпеч. регулярні звіти про 
стан проектів DCA. 

Інше Заявка подається через місцеві Місії USAID: процес ініціюють 
співробітники Місії. Часові рамки для затвердж. проекту DCA варіюється 
від проекту: це може зайняти від 3 до 9 місяців з розробки проекту до 
остаточного затвердження. 

 
ФОНД ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ. ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА / GREEN FOR GROWTH 
FUND (GGF). SOUTHEAST EUROPE 

Пріоритети  Рефінансування фін. установ (місц. комерц. банків, небанківських 
кредитно-фін. інститутів, таких як лізингові компанії та інші вибрані фін. 
інститути), надання кредитів дом. господарствам, підпр., муніципальним 

http://www.oblrada.pl.ua/
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утворенням і держ. сектору для впровадж. заходів енергетичної 
ефективн. та проектів з відновл. енергії. Інвестиції через фін. установи 
становлять більшість інвестицій GGF. Надання прямого фін. Не фін. 
організаціям (енергосервісним компаніям, компаніям та проектам з 
поновл. джерел енергії, малим компаніям і постачальникам послуг з 
поновл. енергії ат енергетичної ефективн.), які відповідають цілям 
економії енергії та/або цільовим показн. скороч. викидів, техн. критеріям 
GGF. Щоб подати заявку необхідно звернутися до конт.осіб. Тематика: 

• захист навколишнього середовища  

• енергетична ефективність та відновлювана енергетика  

• розвиток управлінського потенціалу 

Заявники Фін. інституції: місц. комерц. банки, небанківські кредитно-фінансові 
інститути. Не фінансові інституції: енергосервісні компанії, компанії та 
проекти з поновл. джерел енергії, малі компанії і постачальники послуг з 
поновлюваної енергії і енергетичної ефективності, які відповідають цілям 
економії енергії та/або цільовим показникам скорочення викидів, 
технічним критеріям GGF. 

Інше Зацікавлені об'єкти інвестицій/клієнти мають звернутися до контактних 
осіб. 
Finance in Motion GmbH, вул.Шовковична 21, оф. 3, 01024 Київ 
тел:(044)4514451 

 
ФОНД СПРИЯННЯ СТАРТАПАМ / SECO START-UP FUND (SSF) 
http://www.secostartupfund.ch/en/home.html 

Пріоритети  Не існує пріоритетних напрямків або секторів для надання кредитів. 
Кредитна лінія SECO фінансує до 50% витрат, понесених швейцарськими 
компаніями на початковому етапі інвестиційного проекту в країні-партнері 
SECO, у тому числі в України (наприклад, проект Золоті Луки, 
виробництво молочних продуктів у Вінницькій області). Проекти повинні 
бути комерційно життєздатними і відповідати існуючим екологічним і 
соціальним стандартам, тобто не мати шкідливих екологічних або 
негативних соціальних наслідків. 

Заявники Інвестори, зареєстровані у Швейцарії; стартапи, компанії в окремих 
країнах з економікою, що розвивається, або перехідною економікою. 
Компанії повинні бути комерційно життєздатними стартапами, що 
працюють протягом максимум 3-х років. Інвестор/ позичальник повинен 
проживати в Швейцарії і мати хорошу репутацію. В проекті можуть бути 
співпозичальники, які проживають за кордоном. Інвестори/ позичальники 
повинні надати докази наявності достатніх фінансових ресурсів та 
управлінського потенціалу для реалізації проекту. 

Інше Максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати 50% від 
необхідних інвестиційних витрат, максимальний обсяг кредиту становить 
500 тис. швейц. франків на проект з терміном погашення 5 років. 
Susanne Grossmann Tel: +41 (0) 44 454 17 80 Mobil: +41 (0)79 109 88 85 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.secostartupfund.ch/en/home.html
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ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ДЛЯ РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ /  
SWISS INVESTMENT FUND FOR EMERGING MARKETS (SIFEM) 

Пріоритети  Просування життєздатного й динамічного місцевих малих, середніх і 
швидкозростаючих приватних компаній, створення тривалої і гідної праці, 
диверсифікація та зміцнення місцевих фінансових ринків/ фінансових 
посередників, поліпшення управління портфельними інвестиціями і 
доступу до зовнішнього фінансування. 

Заявники Компанії, які розробляють нові продукти та послуги, зменшують витрати 
за рахунок інновацій, ефективності і збільшення продуктивності в 
результаті активного впровадження норм щодо довкілля, соціальних 
питань та внутрішньокорпоративних відносин (ESG). Як відповідальний 
інвестор, SIFEM прагне інвестувати відповідно до найкращих 
міжнародних стандартів ESG з метою сприяння сталому розвитку на своїх 
цільових ринках. 

Інше Не існує усталеної процедури подачі заявок. З усіх питань, що пов'язані з 
інвестиційними можливостями SIFEM, потенційні кандидати мають 
зв'язатися довіреною компанією – Obviam, http://www.obviam.ch/contact/. 

 

 

http://www.oblrada.pl.ua/
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