
 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНИХ ГРАНТОВИХ КОНКУРСІВ 

СТАНОМ НА 01.04.2020 РОКУ 

 
 

Назва конкурсу Донор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Потенційні апліканти Джерело 

Міні-гранти для 

втілення ідей з 

розвитку 

критичного 

мислення 

Міжнародн

ий Фонд 

«Відроджен

ня» 

5 квітня 

2020 

До 150 тис. 

грн 

Мета - втілення небанальних і переконливих ідей щодо розвитку 

критичного мислення. 

В пріоритеті проекти, які дадуть суспільству інструменти і 

натхнення думати і відстоювати переваги критичного мислення, 

демократії, відкритості, прав людини та активної участі у творенні 

змін. 

громадські організації, 

зареєстровані в Україні 

https://www.irf.ua/co

ntest/mini-granty-

dlya-vtilennya-idej-z-

rozvytku-

krytychnogo-

myslennya/?fbclid=I

wAR0UscOW6EeS3

gEkmZbkynFF9t9zL

ugMpLjTyJNWORi9

NW8PNFsynOHv-o4 

Музична 

освіта та 

навчання 

Програма «

Music 

Moves 

Europe» 

(MME) 

Єврокомісії 

12:00 за 

Брюсселем, 

06 квітня 

2020 

До 30 тис. 

євро, 

необхідно 

від 20% 

власного 

внеску 

Мета – промоція співпраці між неформальними освітніми 

ініціативами та музичним сектором з метою стимулювання 

соціальної інклюзії, тобто надання доступу до музики менш 

представленим групам дітей та підлітків 6-14 років.  

 Пріоритети конкурсу: 

 Організація спільного неформального навчання 

(семінари, літні школи або табори); 

 Використання аудіовізуальних або діджитальних 

інструментів; 

 Підготовка до участі в музичних активностях у заходах 

громади, шоу, парадах або фестивалях. 

 

 приватні та 

публічні юридичні особи, 

а також прибуткові та 

неприбуткові організації, 

які мають релевантний 

досвід у освітній сфері 

музичного сектору; 

 національні, 

регіональні та локальні 

місцеві органи державної 

влади; 

 початкові та 

середні школи; 

 музичні школи, 

консерваторії, музичні 

майданчики та 

організатори фестивалів; 

 представники 

сектору освіти; 

 представники 

музичної сфери. 

https://ec.europa.eu/p

rogrammes/creative-

europe/content/music

-education-and-

learning_en 

Реагування 

громадянсько

Програма 

демократич

Подача 

концепцій 

До 125 тис. 

грн 

Мета - надати підтримку діяльності організацій громадянського 

суспільства, яка спрямована на захист прав людини і вразливих 

Некомерційні організації, 

зокрема благодійні 

https://www.ua.undp.

org/content/ukraine/u

https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://www.irf.ua/contest/mini-granty-dlya-vtilennya-idej-z-rozvytku-krytychnogo-myslennya/?fbclid=IwAR0UscOW6EeS3gEkmZbkynFF9t9zLugMpLjTyJNWORi9NW8PNFsynOHv-o4
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html


 

Назва конкурсу Донор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Потенційні апліканти Джерело 

го суспільства 

на потреби 

жінок і 

чоловіків, 

особливо тих, 

які 

проживають у 

важкодоступн

их 

місцевостях та 

відносяться до 

вразливих 

верств 

населення, під 

час спалаху 

епідемії Сovid-

19 в Україні 

ного 

врядування 

ПРООН 

до 1 квітня 

2020 року 
Подача 

проєктних 

заявок - 8 

квітня 2020 

року 

верств населення в Україні у кризовій ситуації національного 

масштабу, спричиненій спалахом епідемії COVID-19, 

забезпечуючи при цьому подальший поступ у досягненні цілей 

сталого розвитку, зокрема, шляхом: 

· Пропонування ефективних методів координації ініціатив 

громадянського суспільства і волонтерів щодо реагування на 

виклики соціального характеру і виклики, пов’язані з захистом 

прав людини, що виникли через спалах епідемії COVID-19, на 

регіональному рівні в Україні; 

· Забезпечення захисту і відновлення порушених прав людини у 

зв’язку зі спалахом епідемії COVID-19, приділяючи при цьому 

особливу увагу вразливим верствам населення; 

· Проведення роз’яснювально-інформаційної роботисеред 

населення, яке проживає у важкодоступних місцевостях; 

· Розробка і впровадження ефективних технологічних рішень з 

метою реагування на виклики соціального характеру і виклики, 

пов’язані з захистом прав людини, що виникли через спалах 

епідемії COVID-19. 

 

організації, громадські 

об’єднання (включаючи 

громадські організації та 

спілки), які офіційно 

зареєстровані в Україні. 

k/home/get-

involved/civil-

society-respons-

during-COVID-19-

outbreak-in-

Ukraine.html 

Програма 

підтримки 

локальних 

медійних інно

вацій 

Громадська 

організація 

«Львівськи

й 

медіафорум

» 

15 квітня 

2020 
 

Команди, відібрані у конкурсі, отримають менторський та 

експертний супровід і гроші на впровадження інноваційних 

рішень, які допоможуть покращити взаємодію з читачами, 

адаптувати контент до їхніх потреб та наростити аудиторію. 

редакції регіональних 

онлайн-видань 

https://lvivmediaforu

m.com/projects/local-

media-innovations/ 

Конкурс 

проєктів 

євроклубів 

Euroquiz 
1 травня 

2020 

консультаці

йна, 

організацій

на та 

фінансова 

підтримка 

для 

втілення 

проєкту 

Мета - залучити євроклуби до поширення інформації про ЄС та 

висвітлення теми: “Прямуючи до ЄС змінюємо Україну”. 

Тематика: 

- Захист навколишнього середовищау моєму місті\громаді. 

- Як розвиток фінансової/економічної/IT грамотності наблизить 

нас до Європейського Союзу. 

- Найкращі практики самоорганізації населення та розвитку 

громади. 

Євроклуби України 

зареєстровані на 

сайті Euroquiz  

https://euroquiz.org.u

a/euroclubs/proj-

contest?fbclid=IwAR

3E77_PWwlBSYz_tq

m-

3hbtXjmSxiOWhbyV

KeUCN22V3YzckuG

-atF4cJo 

Конкурс 

малих грантів 

2020 для 

України 

Посольство 

Словацької 

Республіки 

в Києві  

15 жовтня 

2020 

До 10 тис. 

євро 

Подані проекти повинні бути пов’язані з галузями якісної освіти, 

хорошого здоров’я, належного врядування та розбудови 

громадянського суспільства, продовольчою безпекою та 

сільським господарством, інфраструктурою та сталим 

використанням природних ресурсів, підтримкою створення 

ринкового середовища. 

НУО, некомерційні 

суб’єкти та місцева влада 

https://www.mzv.sk/

web/kyjev-en/slovak-

aid?fbclid=IwAR3SIj

oCb7F4YkydeH84Ef

2o-

jsdsslgJDPRZggCoH

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/civil-society-respons-during-COVID-19-outbreak-in-Ukraine.html
https://lvivmediaforum.com/projects/local-media-innovations/
https://lvivmediaforum.com/projects/local-media-innovations/
https://lvivmediaforum.com/projects/local-media-innovations/
https://euroquiz.org.ua/
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/proj-contest?fbclid=IwAR3E77_PWwlBSYz_tqm-3hbtXjmSxiOWhbyVKeUCN22V3YzckuG-atF4cJo
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ


 

Назва конкурсу Донор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Потенційні апліканти Джерело 

Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 

місяців. 

ZLAGcxRC_RTzcD-

QQ 

Розвиток 

соціальних 

послуг 

Мінсоцполі

тики за 

кошти 

державного 

бюджету 

Безстроков

ий. До 

кінця 2020 

року 

До 2 млн 

грн 

Мета - розвиток таких соціальних послуг: 

- денного догляду для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю; 

- супроводу під час інклюзивного навчання; 

- соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому 

місці; 

- тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, 

що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; 

- підтриманого проживання. 

ОТГ 
https://www.msp.gov

.ua/news/18359.html 

«Людяність і 

взаємодопомога

»: гуманітарна 

ініціатива проти 

пандемії 

Міжнародн

ий Фонд 

«Відроджен

ня» 

Безстроков

ий. Заявки 

розглядають

ся від однієї 

до п’яти діб  

До 50 тис. 

грн. Але 

можуть 

бути 

підтримані і 

проєкти з 

більшою 

вартістю 

Проекти мають стосуватися сприяння попередженню 

поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії 

коронавірусу в Україні через інформування, координацію, 

забезпечення базових потреб, горизонтальну самоорганізацію 

людей заради взаємодопомоги.  

Зареєстровані громадські 

організації матимуть 

перевагу, проте можуть 

подавати заявки і 

неформальні громадські 

ініціативи та організації, що 

працюють з релігійними 

громадами. 

https://www.irf.ua/co

ntest/konkurs-

grantiv-dlya-

protydiyi-

koronavirusu-

lyudyanist-i-

vzayemodopomoga/?

fbclid=IwAR1MQVo

07bJaN4Tdmn_iz24y

hOyUXCwWosTAQ

pIHlONLJqnkl7hRG

poKd9Q 

Конкурс 

грантів на 

підтримку 

громадських 

ініціатив з 

протидії 

негативному 

впливу 

пандемії 

Чорномор

ський фонд 

регіонально

го 

співробітни

цтва 

Безстроко

вий 

До $ 25 

тис. 

Адміністр

ативні 

видатки і 

менеджмен

т повинен 

сягати не 

більше 25% 

бюджету 

проєкту  

Мета - мобілізація громадських ініціатив, що сприяють 

обмеженню коронавірусної кризи та протидії її негативному 

впливу на суспільство, належне управління, демократію, 

верховенство закону та доступ до вільних ЗМІ. 

Тематика: 

 Швидка допомога вразливим групам для запобігання 

подальшого поширення вірусу; 

 Належне управління та підзвітність державних 

суб'єктів; 

 Протидія фальшивим новинам, особливо тим, що 

стосуються коронавірусу; 

 Пристосування до нових умов. 

 

http://www.gmfus.o

rg/coronavirus-fast-

response-

fund?fbclid=IwAR1v

d9FWW1Z5kRwbG4

BWnnAGef3_FzglIV

UDze501BDmVkUC

ht0JoPYJDEY 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.msp.gov.ua/news/18359.html
https://www.msp.gov.ua/news/18359.html
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/?fbclid=IwAR1MQVo07bJaN4Tdmn_iz24yhOyUXCwWosTAQpIHlONLJqnkl7hRGpoKd9Q
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR1vd9FWW1Z5kRwbG4BWnnAGef3_FzglIVUDze501BDmVkUCht0JoPYJDEY


 

Назва конкурсу Донор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Потенційні апліканти Джерело 

Грантова 

допомога по 

проєктах 

людської 

безпеки 

«КУСАНОНЕ

» 

Міністерств

о 

Закордонни

х Справ 

Японії 

безстроков 

ий  

Орієнтовн 

ий 

максимальн

ий розмір 

ґранту без 

ПДВ 

складає 2 

мільйони 

гривень 

Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на 

фінансування за програмою Кусаноне. 

 Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

 МЕДИЧНА ДОПОМОГА  

 ОСВІТА  

 НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО 

ТЕРПИТЬ НУЖДУ  

 СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ  

 НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

залучення жінок до суспільно-корисної діяльності. 

Будь яка некомерційна 

організація може стати 

одержувачем програми 

Кусаноне. Єдина вимога – 

це повинна бути 

неприбуткова організація, 

що виконує основні 

проекти розвитку. 

Приклади потенційних 

реципіентів допомоги: 

місцеві та міжнародні 

неурядові організації 

(незалежно від країни 

приналежності), лікарні, 

початкові школи, науково-

досліджувальні інститути 

та інші неприбуткові 

організації. 

https://www.ua.emb-

japan.go.jp/itpr_uk/ua

_oda.html 

Міжнародний 

Вишеградськи

й Фонд (малі, 

стандартні і 

стратегічні 

гранти) 

Міжнародн

ий 

Вишеградсь

кий Фонд 

безстроков

ий 

від 6,0 до 

40,0 тис. 

євро 

культурне співробітництво, науковий обмін та дослідження, 

освіта, молодіжні обміни, транскордонне співробітництво, 

просування туризму (мають бути залучені партнери 

щонайменше, трьох країн Вишеградської групи: Чехія, 

Угорщина, Польща та Словаччина) 

неурядові організації, 

організації громадянського 

суспільства, 

муніципалітети та місцеві 

органи влади, школи та 

університети, приватні 

компанії, окремі 

громадяни, за умови, що 

проекти пов'язані з 

регіоном V4 і подальшим 

розвитком співробітництва 

між партнерами по 

проекту 

https://www.visegrad

fund.org/apply/grants

/ 

Загальний 

конкурс 

проектів 

Фонду 

сприяння 

демократії 

Уряд США 
безстроков

ий 

Макс. 

фінансуван

ня одного 

проекту 

$ 24 000, 

середні 

суми 

грантів $ 5 

000 до $ 

15,000 

 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 

Гранти надаються 

виключно українським 

організаціям, що мають 

статус недержавних та 

неприбуткових. До таких 

належать: громадські 

організації (асоціації), 

благодійні фонди та 

аналітичні центри. 

https://ua.usembassy.

gov/uk/education-

culture-

uk/democracy-grants-

uk/ 



 

Назва конкурсу Донор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Потенційні апліканти Джерело 

 Протидія торгівлі людьми 

Грантова 

програма на 

підтримку 

ініціатив 

громадянсько

го суспільства 

та медіа у 

сфері протидії 

корупції 

Проект 

USAID 

«Підтримка 

організацій-

лідерів у 

протидії 

корупції в 

Україні 

«ВзаємоДія

!» 

безстроков

ий 

від 10 000 

до 150 000 

дол. США 

Пріоритети: 

 Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює 

питання запобігання корупції, забезпечення прозорості, 

підзвітності, доброчесності на національному та 

субнаціональному рівні, а також прийняття та реалізація 

положень; 

 Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю 

уряду та до поширення передового досвіду громадянської участі 

в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності 

щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, 

забезпечення прозорості та доброчесності через існуючі 

державні та недержавні канали; 

 Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти 

корупції; 

 Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, 

запобігання корупції, ставлення та чинників, що спонукають до 

дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці; 

 Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим 

секторами щодо запобігання та подолання корупції. 

Українські неприбуткові 

організації громадянського 

суспільства (громадські 

спілки, волонтерські 

організації, благодійні 

фонди, аналітичні центри, 

наукові установи, а також 

інформаційні агентства). 

До участі у цьому конкурсі 

особливо запрошуються 

організації, що 

зареєстровані в Сумській 

та Львівській областях. 

https://gurt.org.ua/ne

ws/grants/46415/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОГОЛОШЕНИХ КОНКУРСІВ, СТИПЕНДІАЛЬНИХ 

ПРОГРАМ і НАВЧАНЬ 

СТАНОМ НА 01.04.2020 Р. 

Назва  Організатор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Цільова аудиторія Джерело 

Стипендії від 

Українського 

культурного 

фонду 

УКФ 
15 квітня 

2020 

До 100 тис. 

грн 

Мета - підтримка митців та культурних операторів України, 

студентів культурно-мистецьких і креативних спеціальностей в 

розрізі: фінансування поїздок з метою навчання, стажування, 

участі у резиденціях, виставкових проектах, конференціях, 

форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах 

України. 

 фізичні особи – 

громадяни України, що 

досягли 18 років 

https://ucf.in.ua/news

/new-grant 

Конкурси для 

обдарованої 

молоді на 

отримання 

грантів на 

навчання в 

Університеті 

короля 

Данила 

Фонд отця 

Івана 

Луцького 

Математика 

- до 1 

лютого 

2020; 

Історія 

України - 

до 2 лютого 

2020; 

Англійська 

мова - до 22 

березня 

2020; 

Українська 

мова - до 19 

квітня 2020; 

Географія- 

до 19 

квітня 2020. 

 

 3 місце: 

оплата 30% 

вартості 

навчання в 

УКД, 500 грн. 

та цінні 

подарунки; 

 2 місце: 

оплата 50% 

вартості 

навчання в 

УКД, 1000 

грн. та цінні 

подарунки; 

 1 місце: 

оплата 100% 

вартості 

навчання в 

УКД, 1 500 

грн. та цінні 

подарунки. 

Отримання грантів на навчання в УКД. 

Учні випускних класів 

закладів загальної 

середньої освіти (9,10,11 

класів), або особи, які 

мають право на отримання 

документа про повну 

загальну середню освіту у 

2019/2020 

навчальному році 

https://iful.edu.ua/kon

kursy/ 

https://ucf.in.ua/news/new-grant
https://ucf.in.ua/news/new-grant
https://iful.edu.ua/konkursy/
https://iful.edu.ua/konkursy/


 

Назва  Організатор 

Крайній 

термін 

подачі 

заявки 

Бюджет 

проекту 
Мета/пріоритети конкурсу Цільова аудиторія Джерело 

Грант для 

навчання в 

університеті 

«Scholarship 

в Україні»  
17 травня 

2020 

Гранти: 

1 місце – 

15 000 грн. 

2 місце – 4 

000 грн. 

3 місце – 

2 000 грн 

Якщо студент навчається на бюджетній основі, він може 

вибрати додаткові навчальні курси, наприклад, вивчення 

англійської мови, програмування. Якщо студент навчається на 

контракті, то може оплатити рік навчання в ВНЗ або ті ж 

додаткові курси. 

всі студенти, які 

здобувають освіту в ВНЗ 

України 

https://scholarship.in.

ua/uk/golovna/ 

Тренінг з 

використання 

вимірювально

ї техніки 

«Набору 

першої 

допомоги з 

енергоефекти

вності» 

КМІГОР 

«Центр 

ресурсоефе

ктивного та 

чистого 

виробництв

а»  в рамках 

Проєкту 

Енергоефек

тивність у 

громадах II 

 

Разом із 

сертифікатам

и 

представник

и лікарень 

отримають 

кейси 

вимірювальн

ого 

обладнання з 

«Набору 

першої 

допомоги з 

енергоефекти

вності» та 

форми 

введення 

даних. 

Учасники навчаться користуватися приладами «Набору першої 

допомоги з енергоефективності»: 

1. Кліщі струмові та мультиметр; 

2. Газоаналізатор для CO2; 

3. Анемометр; 

4. Реєстратор температури та вологості; 

5. Люксметр; 

6. Пірометр. 

А також опанують методику реалізації проєктів з комплексної 

термомодернізації будівель та відповідних енергоефективних 

заходів у муніципальних будівлях. 

Західний регіон: 
Львів – 13-14 квітня; 

Тернопіль – 26-27 травня; 

Iвано-Франківськ – 11-12 червня. 

Представники лікарень, 

які займаються питаннями 

енергоменеджменту або 

особи, відповідальні за 

енергоефективність у 

секторі охорони здоров’я в 

муніципалітетах 

https://www.prostir.u

a/?grants=nabir-na-

treninhy-

vykorystannya-

pryladiv-dlya-

vymiryuvannya-

enerhoefektyvnosti 
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