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КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ НА 2018 РІК, ТРАСТ BEARR 
 
http://www.bearr.org/ 
 
Траст BEARR оголошує конкурс малих грантів на 2018 
рік та запрошує подавати заявки від НУО та інших 
організацій. Гранти можуть бути надані організаціям у 
будь-якій країні, до якої належать BEARR: Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, 
Молдова, Росія, Україна, Таджикистан, Туркменістан та 
Узбекистан. Проекти спрямовані на підвищення 
можливостей працевлаштування молоді (16-30 років) з 
психічними або фізичними вадами. Гранти у розмірі до 3000 
фунтів стерлінгів не повинні перевищувати 50% від загальної вартості проекту. Кандидати 
повинні подавати бюджети в фунтах стерлінгів, але гранти можуть бути виплачені як в 
стерлінгах, доларах США або євро (за обмінним курсом, що діє на дату передачі). Проекти, як 
правило, повинні бути завершені протягом шести місяців після отримання коштів. BEARR Trust 
залишає за собою право замовити незалежну оцінку будь-якого проекту, що фінансується. 
Схема малих грантів 2018 р. спрямована на підтримку:  Розповсюдження досвіду та 

проведення навчання серед неурядових організацій у• відповідній сфері  Поширення 

ефективної практики•  сприяння співпраці та/або координації між НУО та іншими організаціями, 

що працюють з• відповідними групами  покращення розуміння або залучення державних 

установ до вирішення відповідних проблем•  інші пропозиції, які направлені на досягнення 
цілей грантової програми. 

 
Конкурс на сайті 

 

 

 3 000 фунтів 
стерлінгів 

 
01.02.2018 

 
Англійська 

 
НУО 

 
 
 
 
 
 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
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КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ 
ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД 
 
https://www.visegradfund.org 
 
Міжнародний Вишеградський Фонд оголошує конкурс 
проектних пропозицій для проектів, що сприяють 
демократизації та зміцненню громадянського 
суспільства у країнах Східного Партнерства у 
відповідності до політики Східного Партнерства 
Європейського Союзу. Проекти розглядаються у таких 

тематичних категоріях:  Законодавство та правосуддя•  
Належне врядування: публічне адміністрування / 

громадський• порядок / політика / імміграційна політика  

Комунікації, медіа та доступ до інформації•  Розвиток громадянського суспільства / захист прав 

людини, підтримка меншин• Неурядові громадські неприбуткові організації є першочерговими 
одержувачами фінансування. Проект має імплементуватися в активній співпраці з мінімум 1 
організацією з країн Східного Партнерства та трьома організаціями з країн Вишеградської 
четвірки, незалежно від заявника (перевага надається проектам, у яких задіяні інші країни 
Східного партнерства, а також усі країни Вишеградської групи). 
 

Конкурс на сайті 
 

 
 До 100 000 € 

 
01.02.2018 

 
Англійська 

 
НУО та ін. 
організації 

 
КОНКУРС ПРОЕКТІВ ВІД ФОНДУ ПРАВ ЛЮДИНИ, МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
НІДЕРЛАНДІВ 
https://www.netherlandsandyou.nl/about-the-
kingdom/development-coorporation/ukraine 
Посольство Королівства Нідерландів запрошує 
українські організації, що працюють в сфері захисту 
прав людини, взяти участь у конкурсі проектів у рамках 
Фонду прав людини Міністерства закордонних справ 
Нідерландів. У 2018 році підтримуватимуться такі напрямки:  
Сприяння свободі слова, в т.ч. свободі діяльності засобів 

масової• інформації;  Підтримка правозахисників;•  

Покращення доступу до правосуддя;•  Подолання дискримінації, в т.ч. проти ЛГБТ-спільноти.• 
Заявники повинні відповідати наступним вимогам:  Зареєструватися відповідно до 

законодавства України та працювати на місцях відповідно до• статуту організації;  Мати 

адекватний досвід роботи, перевірені управлінські здібності та експертизи відповідних• 

напрямів;  Hаявність ефективної структури прийняття рішень, які можуть прийняти юридичну• 
відповідальність за управління та використання коштів;  Наявність необхідної потужності і 

мережі для досягнення заявлених результатів;•  Мати стратегію боротьби з шахрайством, 

надійне фінансове управління та процедури• бухгалтерського обліку. 
 

 
Не вказано 

 
01.02.2018 

 
Українська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/
https://www.netherlandsandyou.nl/about-the-kingdom/development-coorporation/ukraine
https://www.netherlandsandyou.nl/about-the-kingdom/development-coorporation/ukraine
https://www.gurt.org.ua/news/grants/42203/
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КОНКУРС ЗАЯВОК ПРОЕКТУ ПОЛІТИКИ "КУЛЬТУРНІ ТА ТВОРЧІ ПРОСТОРИ Й МІСТА", 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ 
 https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en 
 
Мета: 

• Інтеграція культурних та творчих просторів з 
місцевими органами влади;  

• Допомога в освоєнні громадських просторів для 
соціального та міського відродження через культуру;  

• Розповсюдження найкращіх практик соціальної 
інтеграції та відносин культурних і творчих просторів з 
їхніми околицями; 

• Дослідження та обмін кращими практиками 
культурних та творчих просторів з аспектами спільної 
економіки та інноваційних моделей для надання 
суспільних послуг. 

Види діяльності, які підпадають під цей конкурс пропозицій: конференції, семінари, навчальні 
візити, зустрічі; програми обміну, навчання однолітків; підготовка кадрів та розвиток навичок; 
розробка веб-сторінки, комунікаційні заходи; дії, спрямовані на обмін досвідом, посібники, звіти  
 Конкурс на сайті 
 

 
Не вказано 

 
05.02.2018 

 
Англійська 

 
НУО 

ГО «АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ КОСМОНАВТИКИ УКРАЇНИ» ОГОЛОШУЄ ГРАНТОВУ ПРОГРАМУ 
«КУЛЬТУРА В WEB» 
http://www.amcos.org.ua/?page_id=138 
 
Значна частина організацій, які працюють в галузі культури 
не мають достатньої кількості власних коштів на розробку та 
впровадження сучасних інформаційних технологій в своїй 
діяльності. Тому ГО «Асоціація музеїв космонавтики 
України»  в партнерстві з компанією «PM WebStudio» 
оголошує грантову програму «КУЛЬТУРА в WEB». 
Мета програми – розширення доступу організацій 
культурної сфери до всесвітньої мережі інтернет, 
підвищення цифрової присутності шляхом створення та 
підтримки власних інтернет-сайтів організацій. 
 
Учасники програми: 

• українські музейні заклади незалежно від форми 
власності; 

• установи та організації, які працюють в галузі культури 
незалежно від форми власності; 

• громадські організації культурного, освітнього, молодіжного та дитячого напрямку. 
 

Посилання АНКЕТА УЧАСНИКА 

 

Від 10 000 до  
40 000 грн 

 

ІІІ етап  
22-31.01.2018  

ІV етап  
23-30.04.2018  

V етап  
23-31.08.2018  

VI етап  
22-31.10.2018  

 
Українська 

 

ГО, установи та 
організації сфери 
культури, музеї  

http://www.oblrada.pl.ua/
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
http://www.amcos.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Анкета-учасника-програми.docx
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Для подання заявки на участь у програмі необхідно надіслати заповнену анкету на адресу 
amkosua@gmail.com. 
Питання щодо програми можна надсилати на адресу amkosua@gmail.com. 
Результати відбору після кожного етапу повідомляються на інтернет-сайті Асоціації – 
www.amcos.org.ua протягом 14 днів після завершення терміну прийому заявок відповідного 
етапу. 
 

КОНКУРС ГРАНТІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ РІШЕНЬ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ 

СУДДІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПРОГРАМА USAID РЕФОРМУВАННЯ 

СЕКТОРУ ЮСТИЦІЇ «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

 
http://newjustice.org.ua/uk 
 
Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове 
правосуддя» оголошує конкурс грантів для українських 
неурядових організацій зі здійснення громадського 
моніторингу практики притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності з метою підвищення 
підзвітності суддів, забезпечення послідовності 
дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя та 
дотримання суддівської етики. Метою цієї діяльності є 
надання підтримки громадським організаціям у здійсненні 
моніторингу практики притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності Вищої ради 
правосуддя та судових рішень за результатами оскарження суддями рішень ВРП в 
дисциплінарних справах; а також підвищенні обізнаності громадських організації про свою роль 
у зміцненні підзвітності суддів та покращенні механізмів забезпечення дотримання ними 
правил суддівської етики. 
 
Конкурс на сайті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
400 000 грн 

 
12.02.2018 

 
Українська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
mailto:amkosua@gmail.com
mailto:amkosua@gmail.com
http://www.amcos.org.ua/
http://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/grantovij-konkurs-na-zdijsnennya-monitoringu-rishen-pro-prityagnennya-suddiv-distsiplinarnoyi-vidpovidalnosti/
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ ВІД ФУНДАЦІЇ ВАН ТІЄВЕНА 
  
http://www.vantienhovenfoundation.com/C106-The-Foundation.html 

Фундація Ван Тієвенена підтримує практично-
орієнтовані проекти, спрямовані на підтримку 
біологічного розмаїття та збереження екосистеми. 
Фундація Ван Тієвенена визначає пріоритетні проекти, які: 1. 
Практичні та безпосередньо застосовується для генерації 
змін; 2. Ініціюється, належить або широко підтримується 
місцевими зацікавленими сторонами, з метою забезпечення 
розвитку змін; 3. Орієнтовані на види та екосистеми, що 
знаходяться під загрозою, та / або основні напрямки 
біорізноманіття 4. Прагнуть протистояти викликам 
результатам людської діяльності та загрозам, щоб мати максимальний вплив на збереження 
екосистеми 5. Є прикладом для більш широкої проблеми, сприяють підвищенню обізнаності та 
залучення інших зацікавлених сторін 6. Створюють важелі, які зможуть продемонструвати, що 
невеликі гранти та індивідуальні зусилля можуть змінити ситуацію. 
 
Конкус на сайті 

 
До 10 000 € 

 
14.02.2018 

 

 
Англійська 

 

 
НУО 

КОНКУРС ГРАНТІВ ФОНДУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ТА 
КАНАДСЬКА УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ 
http://www.ucc.ca/ 
 

Збройні сили України захищають свою батьківщину від 
іноземного загарбника. Вони найкращі сини та доньки 
України, і вони заслуговують на наше захоплення, повагу 
та підтримку. Протягом майже чотирьох років Росія вела 
жорстоку агресивну війну проти України. З 2014 року 
загинуло понад 10 000 людей та понад 23 000 поранених. 
Конгрес українців Канади та Канадська українська 
фундація оголошують конкурс грантів Фонду 
Захисників України на проекти з підтримки українських 
ветеранів. Заявки приймаються від проектів, які направлені на допомогу поранених солдат 
та ветеранів України. Надіслати заявку разом із усією запитуваною інформацією в 
електронному вигляді до Фонду Канада-Україна: defendersofukraine@cufoundation.ca 
 
Конкурс на сайті 

 
До 50 000 $ 

 
15.02.2018 

 
Англійська 

 
НУО 

 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.vantienhovenfoundation.com/C120-Application.html
http://www.ucc.ca/2018/01/09/call-for-applications-defenders-of-ukraine-fund/
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КОНКУРС НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАХОДУ, ROCKETS 
 
http://zms.rocketsevent.com/ 
 
Rockets надає 100 000 грн. на організацію івенту, що 
залучить максимальну кількість учасників і матиме широке 
розповсюдження завдяки креативності та WOW-ефекту. 
Головна мета – підвищення емоційного стану участників 
(мешканців Києва), що зробить їх щасливіше. Кожен учасник 
на момент реєстрації інвестує у свій проект 100 грн., чим 
гарантує серйозність намірів реалізувати проект самостійно 
у випадку виграшу. Навзаєм надається можливість довести, 
що його проект найкращий і вартий отримати 100 000 грн. на 
реалізацію. Також івент агентство Rockets надасть переможцю підтримку в організації та 
консультуватиме на всіх етапах підготовки та реалізації. Вікового обмеження для учасників не 
існує, але є вимога до команди, що планує організовувати проект у разі виграшу. Це мають 
бути люди, які або вже мали досвід у організації подібних заходів, або мають відповідну освіту 
і необхідні компетенції. 
 
Конкурс на сайті 

 
До 100 000 грн 

 
15.02.2018 

 
Українська 

 
НУО 

КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ, ФІНСЬКИЙ ФОНД 
МІСЦЕВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 
 http://finland.org.ua/public/default.aspx?contentlan=37&culture=uk-UA 
 
Посольство Фінляндії в Україні оголошує конкурс 
проектних заявок на отримання фінансування від 
Фінського Фонду Місцевого Співробітництва. 
Пропонований проект повинен мати потенціал для 
реального та вимірюваного впливу. Запропоновані проекти 
зазвичай тривають один рік, але вони повинні бути 
завершені не пізніше листопада 2019 року. Цьогоріч 
пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в 
Україні, є наступні: 1. Права людини та гендерна рівність, 
особливо по відношенню до уразливих груп, жінок та дітей. 2. Демократія та належне 
врядування, верховенство права на регіональному та місцевому рівнях. 
 
Конкурс на сайті 

 

Від 20 000  
до 50 000 € 

 
15.02.2018 

 
Українська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://zms.rocketsevent.com/#about
http://finland.org.ua/public/default.aspx?nodeid=31733&contentlan=37&culture=uk-UA
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД ПОСОЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ  
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html 

Посольство Німеччини в Україні щороку надає 
підтримку окремим мікропроектам, спрямованим на 
поліпшення умов життя вразливих верств населення. 
Йдеться про проекти, що реалізовуються протягом короткого 
терміну, як правило до трьох місяців. Необхідне обладнання 
для проектів закуповується в Україні. У 2017 році Посольство 
змогло надати сприяння семи мікропроектам. У співпраці з 
ініціативами громадянського суспільства та комунальними 
закладами, за умови надання ними власного внеску, за 
минулі декілька місяців у державних та благодійних закладах була, зокрема, придбана медична 
апаратура та обладнання, відремонтована їдальня і кухня сільської школи, придбане 
реабілітаційне обладнання для дітей з інвалідністю, відремонтовані вікна початкової школи і 
дах дитячого будинку. В інтернаті для дітей з інвалідністю був встановлений комплекс з ігровим 
обладнанням для дітей з обмеженими можливостями. Також і в 2018 році Посольство 
підтримуватиме різні проекти шляхом надання часткового фінансування. Заявки на отримання 
коштів можуть бути подані до 23.02.2018. 
 
Конкурс на сайті 
 

 
До 8 000 € 

 
23.02.2018 

 
Українська 

 
НУО 

ГРАНТИ НА ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ, ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ 
 
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=home 

Європейська Комісія в межах програми «Горизонт 2020» 
надає гранти на впровадження соціальних інновацій. 
Гранти будуть спрямовані на поліпшення можливостей 
мобільності для людей похилого віку. Премія Horizon 
Європейської Комісії за соціальні інновації буде надана 
найкращими рішенням для покращення мобільності 
дорожнього руху людей похилого віку: 1 000 000 євро будуть 
нагороджені найкращим рішенням, а чотири учасники 
другого турніру отримають 250 000 євро на кожен.  
 
Конкурс на сайті 

 
До 1 млн € 

 
23.02.2018 

 
Українська 

 
Юридичні особи 

http://www.oblrada.pl.ua/
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwicklungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojekte__2017/Kleinstprojekte__2018.html
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
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КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ПРОГРАМИ MATRA 
https://www.prostir.ua/ 
 
Програма Matra 2018 підтримуватиме ініціативи 
організацій громадянського суспільства, що спрямовані 
на сприяння та моніторинг здійснення реформ як на 
центральному, так і на місцевому рівнях, сприяючи 
прозорості та підзвітності урядових структур. 
Основною метою Програми Matra є сприяння розвитку 
плюралістичної демократії, заснованої на верховенстві 
права; нарощення потенціалу інститутів громадянського 
суспільства та уряду; зміцнення двосторонніх відносин. 
Програма максимально адаптована до потреб та проблем, з яким стикається громадянське 
суспільство. У 2018 році Matra так само зосереджена на принципах верховенства права та 
належного врядування.Таким чином визначено наступні пріоритетні сфери: 

• сприяння та моніторинг реформ у сфері AA implementation, зокрема боротьби з 
корупцією; 

• покращення принципів верховенства права та демократичної практики на центральному 
та місцевому рівнях шляхом конструктивного громадського контролю. 

Подавати заявки на участь в Програмі Matra можуть організації громадянського суспільства, 
зареєстровані в Україні.  
 
Конкурс на сайті 
 

 

Від 2 000 000 до  
3 000 000 грн 

 
01.03.2018 

 
Українська 

 
НУО 

КОНКУРС ГРАНТІВ У ПІДТРИМКУ БІЖЕНЦІВ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД МОЛОДІЖНИХ 
ІНІЦІАТИВ 
http://www.youthforum.org/latest-news/call-open-european-youth-initiative-fund-2018/  

Європейський фонд молодіжних ініціатив надає гранти 
на проекти, пов'язані з підтримкою біженців. Метою 
Європейського фонду молодіжної ініціативи є мобілізація 
молоді, сприяння інтеграції та побудова позитивних відносин 
між переміщеною молоддю та громадою Європи. Для цього 
Європейський молодіжний форум надаватиме гранти 
молодіжним організаціям, щоб вони реалізовували проекти, 
які здійснювалися зі свідомою участю молодих біженців та 
людей у пошуках житла у співпраці з приймаючою стороною. 
Проект повинен бути поданий від імені молодіжної 
організації, яка юридично зареєстрована в Європі. Грант не обмежується членством в 
Європейському молодіжному форумі. v Проект має здійснюватися в рамках однієї з держав-
членів Ради Європи або Білорусі чи Косово. v Молодіжна організація повинна мати офіційний 
банківський рахунок, який може отримати міжнародний банківський переказ з рахунку євро. 
Важлива інформація про проектну пропозицію.v Протягом 1 квітня та 30 вересня 2018 р. 
проект повинен бути реалізований максимум 6 місяців. v Максимальна сума, яку ви можете 
подати, становить 10 000 євро, але мінімальна межа не існує. 

 
До 10 000 € 

 
04.03.2018 

 
Англійська 

 
НУО 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://www.prostir.ua/
https://www.prostir.ua/?grants=startuvav-konkurs-hrantiv-na-provedennya-antykoruptsijnyh-zhurnalistskyh-rozsliduvan
http://www.youthforum.org/latest-news/call-open-european-youth-initiative-fund-2018/ 
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КОНКУРС ГРАНТІВ «ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ», 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У СПІВПРАЦІ З 
«ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПРАВДОЮ», В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ПРОСУВАННЯ РЕФОРМ В 
РЕГІОНИ», ЯКИЙ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В РАМКАХ ПРОГРАМИ  
«ПІДТРИМКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» 
 
https://www.prostir.ua/ 
 
Мета конкурсу – зростання залучення організацій 
громадянського суспільства до процесів моніторингу та 
публічного діалогу з органами влади щодо 
секторальних реформ у відповідності до виконання 
Угоди про асоціацію в таких секторах як правова, 
конституційна, судова та виборча реформи, фінансування 
політичних партій, реформа державного управління, 
охорона здоров'я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, 
земельна реформа, технічні бар'єри в торгівлі та спрощення 
торгівлі, контроль безпеки продуктів харчування. До участі у 
конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського суспільства, які мають: 
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року; 
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи 

фінансове звітування); 
• запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї організації 

у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період виконання проекту (перелік і дати 
запланованих конференцій див. нижче). 

• веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці. 
Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною перевагою. 
Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними громадськими 
організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших 
областей України). Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам та 
пов’язаним із ними ОГС. 
 
Конкурс на сайті 
 

 
750 000 грн 

 
09.04.2018 

 
Українська 

 
НУО 

 

http://www.oblrada.pl.ua/
https://www.prostir.ua/
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339

