Міжнародна технічна допомога (актуальні конкурси та гранти)
станом на 12.03.2019
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Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий термін
подачі проектів)

Детальніше про
проект

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, БІЗНЕС, МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК
Проект USAID
«Підтримка аграрного
і сільського розвитку»
(впровадження
місцевих ініціатив та
інвестиційних проектів
в об’єднаних
територіальних
громадах)

Проекти направлені на:
1. Вдосконалення надання
комунально-побутових послуг
(розвиток туризму, поводження
із твердими побутовими відходами, швейні майстерні);
2. Розвиток аграрної маркетингової інфраструктури
(створення або оновлення
потужностей для переробки
місцевої сільськогосподарської
продукції, виробництва
місцевих продуктів
харчування);
3. Впровадження
енергоефективних технологій
(розвиток зеленої енергетики,
виготовлення альтернативного
палива (пілети, брикети),
застосування новітніх
технологій (автоматизація
виробництва, контроль
використання ресурсів).

ПРООН
Проекти направлені на:
Проект «Об’єднання
підвищення енергоефективності
співвласників будинків
в багатоквартирних будинках
для впровадження
(капітальний/поточний ремонт
сталих енергопокрівлі, утеплення фасаду,
ефективних рішень»
благоустрій прибудинкової
території, ремонт системи
водопостачання/електромережі/
опалення).

Об’єднані
територіальні
громади

Від 270 000 до
675 000 гривень

До 29.03.2019
(оцінка кожного
місяця)

Детальніше тут:
https://www.prostir.ua/wpcontent/uploads/2018/04/A
PS-02_ARDS.pdf

4 млн євро

Постійно діючий
до 30 вересня 2020
року

Детальніше тут:
http://www.ua.undp.org/co
ntent/ukraine/uk/home/proj
ects/home-owners-ofUkraine-for-sustainableenergy-solutions.html
Заявка на участь:
http://www.houses.in.ua/re
gistration/

Мова заявки:
Українська

Об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків (ОСББ)
Мова заявки:
Українська
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Назва проекту /
програми
Міжнародна
організація з міграції
(МОМ)

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий термін
подачі проектів)

Детальніше про
проект

Відкриття / розширення раніше
відкритого бізнесу

Громадяни України,
які працюють або
працювали за кордоном

До 4 000 доларів

До 30 березня 2019
року

Детальніше тут:
http://www.iom.org.ua/ua/
mom-rozpochynaye-proektiz-rozvytku-malogobiznesu-y-samozaynyatostidlya-trudovyh-migrantiv-ta

Не вказано

До 31 березня 2019
року

Детальніше тут:
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1s8a_gR4htDdL
yyQzg6wRhDw7rE9K0r2Y
?fbclid=IwAR2KoqFbJ4ch
vQ2uyF3FnM6wpZ2b9DhDPcJaZsu9OkVZeADWT
hlBMXJico

Проект «Розвиток
малого бізнесу й
самозайнятості для
трудових мігрантів та
членів їхніх сімей».
Програма USAID
«Конкурентоспроможна економіка України»

Мова заявки:
Українська

Проекти направлені на
підтримку малого та середнього
бізнесу

Малі та середні
підприємства
Мова заявки:
Українська
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Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий термін
подачі проектів)

Детальніше про
проект

ЕКОЛОГІЯ,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Фінсько-український
трастовий фонд

Енергоефективність,
відновлювана енергетика,
альтернативні джерела енергії,
виробництво енергії з відходів.

Органи місцевого
самоврядування,
лікарні, школи,
дитсадки, малий та
середній бізнес

Загальна вартість –
6 млн євро.
Вартість проекту –
150 тис. євро

До 2021 р.

Детальніше тут:
http://saee.gov.ua/uk/conte
nt/finland-ukraine-trustfund

від 100 до 500 тис.
євро

Постійно
діюча

Детальніше тут:
http://www.nefco.org

До 3 000 євро

Постійно
діюча

Детальніше тут:
http://www.iqenergy.org.ua

Мова заявки:
Українська
Грантові та кредитні
програми:
«Енергозбереження»,
«Чисте виробництво»

Грант Європейського
Союзу для ОСББ на
утеплення будинків

«Енергозбереження»: об’єкти
соціальної сфери – школи,
дитячі садки, лікарні, спортивні
спорудження (модернізація
теплових пунктів, заміна вікон,
дверей тощо).
«Чисте виробництво»:
очищення водоканалів,
реконструкція каналізаційних
колекторів, утилізація відходів
промисловості, поводження з
відходами.

Муніципалітети,
фінансово спроможні
громади

Програма IQ energy призначена
для підтримки проектів, метою
яких є підвищення
енергоефективності житлових
помешкань
(капітальний/поточний ремонт
покрівлі, утеплення фасаду,
благоустрій прибудинкової
території, ремонт системи
водопостачання/електромережі/
опалення).

Будь-яка фізична особа,
яка має доступ до
житлового приміщення
в Україні та бажає
поліпшити
енергоефективність
цього приміщення,
може скористатися
програмою IQ energy

Мова заявки:
Англійська

Мова заявки:
Українська
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подачі проектів)

Детальніше про
проект

Щорічно до
20 березня

Детальніше тут:
https://www.ua.embjapan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/h
umansec/info_u.pdf

МЕДИЦИНА
Посольство Японії в
Україні. Програма
людської безпеки
«Кусаноне»

Проекти направлені на:
розвиток організацій
(будівництво / реконструкція,
надання медичного
/виробничого обладнання,
утеплення фасадів, вікон та
дахів, впровадження енергозберігаючих технологій та
альтернативних видів палива).

Неурядовим
організаціям, лікарням,
початковим школам,
науководосліджувальним
інститутам та іншим не
прибутковим
організаціям
Мова заявки:
Українська

До 70 тис дол. США

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Фонд Кличко
Програма: «Клич
друзів – граймо
разом!», «Посилка
успіху»
Міжнародний
Вишеградський фонд
малі та середні гранти

Креативна Європа

Проекти направлені на:
розвиток спортивної
інфраструктури (закупівля
спортивного обладнання,
інвентарю, встановлення
спортивних майданчиків).
Напрямки проектних
пропозицій:
- культурна співпраця;
- освіта;
- туризм;
- наукові та молодіжні обміни;
- транскордонна співпраця.

Проекти спрямовані на:
навчання, проведення
фестивалів, хакатонів, брейнрингів, програми обміну
досвідом.

Керівники спортивних
секцій, ГО, школи

В залежності від
умов програм

Упродовж року
оголошуються
конкурси

Детальніше тут:
www.klitschkofoundation.o
rg.

Малі - до 6 тис. євро,
Стандартні - від 6
тис. євро і вище

Постійно діючі:
Малі гранти – 1
березня, 1 червня,
1 вересня, 1 грудня,
Стандартні:
гранти - 15 березня
та 15 вересня

Детальніше тут:
https://s3.eu-central1.amazonaws.com/uploads.
mangoweb.org/sharedprod/visegradfund.org/uplo
ads/2018/08/GrantGuidelines-1.pdf

14.7 млн.

Постійно діюча
До 01.01.2021 р.

Мова заявки:
Українська
Організацій
громадянського
суспільства (ОГС),
освітні, культурні,
дослідницькі і наукові
установи
Мова заявки:
Англійська
Програма для вас, якщо
ви працюєте у сфері
культури, мистецтва,
кінематографу тощо
Мова заявки:
Англійська
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Детальніше тут:
https://www.ceascbw.com/products/chomuvarto-navchitisya-pisatiproekti-za/

Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку)
та мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий термін
подачі проектів)

Міжнародний фонд
«Відродження»
Конкурс ідей для
партнерства у краудфандінговій ініціативі
«Культура. Спільнота»

Проекти спрямовані на:
навчання, проведення
фестивалів, хакатонів, брейнрингів, програми обміну
досвідом.

Громадські організації

до 150 000 гривень

До 15 жовтня 2019
року

Український
культурний фонд

Програма
Culture Bridges,
що фінансується ЄС

Мова заявки:
Українська

Детальніше про
проект
Детальніше тут:
http://www.irf.ua/grants/conte
sts/konkurs_idey_dlya_partner
stva_u_kraudfandingoviy_init
siativi_kultura_spilnota/

Заявка на участь:
http://bit.ly/2zsb0Og
Обмін знаннями, досвідом та
ідеями в галузі культури та
мистецтв, проведення
виставково-ярмаркових заходів,
концертів, фестивалів, майстеркласів, створення
кінематографічного
конкурентноспроможного
продукту, проекти покликані
сприяти забезпеченню
культурних прав для осіб з
інвалідністю.

Юридичні особи всіх
форм власності, органи
місцевого
самоврядування або
фізичні особипідприємці (платники
єдиного податку ІІІ
групи), організації та
установи сфери
культури

Обмін знаннями, досвідом та
ідеями в галузі культури, участь
у курсах і конференціях у
наступних секторах: креативні
хаби, фестивалі, образотворчі
та аудіовізуальні мистецтва
(кіно, телебачення),
фахові форуми,
професійні стажування в
культурних/креативних
організаціях.

Організації, що
приймають /
відправляють учасника
або індивідуальні
заявники, зареєстровані
як фізична особапідприємець (ФОП)

Від 50 000 до
2 000 000 гривень

Детальніше тут:
https://ucf.in.ua/news
/programs2019

Детальніше тут:
https://ucf.in.ua/news/progr
ams2019

2250 євро для візитів
тривалістю до 2
тижнів

До 11.04.2019

Детальніше тут:
http://culturebridges.eu/inte
rnational-mobility-grants

Мова заявки:
Українська

4000 євро для візитів
тривалістю від трьох
до чотирьох тижнів

Мова заявки:
Українська
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Назва проекту /
програми

Напрямки проектів

Апліканти (хто може
подати заявку) та
мова заявки

Сума гранту

Дедлайн
(кінцевий термін
подачі проектів)

Детальніше про
проект

Постійно
діюча

Детальніше тут:
http://cdplatform.org/publications/1
284-granti-zorganizatsijnogo-rozvitkuogs

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
ІСАР Єднання
Платформа
"Маркетплейс"
Агентства США з
міжнародного
розвитку

Проекти направлені на:
навчання, розвиток професійної
кваліфікації організацій
громадянського суспільства.

Офіційно зареєстровані
громадські організації і
благодійні
організації/фонди, які
мають статус
неприбуткових;
ініціативні групи
громадян, які
відповідним чином
обґрунтують потребу в
організаційному
розвитку
Мова заявки:
Українська
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