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ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
MARKERPLACE 
 
http://cd-platform.org/ 

 

Платформа Marketplace – це можливість отримання міні- 
гранту на оплату послуг, спрямованих на зміцнення як 
основних організаційних спроможностей, так і отримання 
спеціальних навичок, які дозволяють організаціям 
громадянського суспільства (ОГС) ставати більш 
ефективними, незалежними та життєздатними. Гранти з 
організаційного розвитку надаються на конкурсній основі. 
Розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається 
щомісяця. 

 

GLOBAL INNOVATION FOUND 
 
http://cd-platform.org/ 

 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 сектори. Подавати 
заявку на фінансування від GIF можуть: 
• Соціальні підприємства 
• Комерційні фірми 
• Некомерційні організації 
• Міжнародні організації 
• Дослідники 
• Урядові установи 
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НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИВСТВО МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА GIZ
https://www.giz.de/de/html/index.html

 Основні проекти та програми, які діють в Україні: 
1. Стала інфраструктура: 
Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях 
Пілотний проект «Енергоефективна забудова» (BMUB) 
Енергоефективність у громадах 
2. Безпека, відбудова та мир: 
Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі 
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб 
Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням 
кількості внутрішньо переміщених осіб 
Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями 
3. Соціальний розвиток: 
Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій 
4. Держава та демократія: 
Інтегрований розвиток міст в Україні Підтримка реформи 
децентралізації 

 ШВЕЙЦАРСЬКА АГЕНЦІЯ З  
РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА (SDC) 
 
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.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. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (EBRD) 
 
https://www.ebrd.com/home 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілі й функції ЄБРР: 
• підтримка економічного розвитку і реконструкції країн 
Центральної та Східної Європи з метою сприяння переходу їх до 
відкритої ринкової економіки і приватного підприємництва; 
• підтримка країн – одержувачів допомоги в проведенні 
структурних економічних реформ; 
• сприяння інвестиціям у виробництво, а також у сферу послуг 
і фінансовий сектор та пов’язану з ним інфраструктуру; 
• стимулювання ключових і економічно обґрунтованих 
проектів, надання технічної допомоги для підготовки, 
фінансування і реалізації проектів тощо. 
ЄБРР не фінансує витрати державного бюджету, а здійснює 
фінансування тільки інвестиційних проектів розвитку у 
приватному та державному секторі. 
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує 
гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх 
бізнесу. 

 

МОНСАНТО  Україна 
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/ourcommitments/pages/default.a
spx 

 «Монсанто» - це приватна компанія, яка зареєстрована на 
території США. Основною метою компанії є сталий розвиток 
сільського господарства. Програма надає гранти для реалізації 
проектів за такими напрямами: 

• освітні програми для сільської місцевості (підтримка шкіл, 
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів); 

• програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому 
числі підтримка програм з покращення енергоефективності та 
доступу до чистої води, підтримка центрів для людей з 
особливими потребами, забезпечення інших місцевих потреб. 
Отримати фінансування можуть ГО та благодійні організації. 
Максимальний розмір гранту – 200 000 грн. 
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ 
 
https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply 

 Грантові проекти повинні бути «інтервенційними», тобто їх 
діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які 
залучають молодь на місцевому рівні. 
Діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або вплив 
на місцевому рівні; повинні бути розроблені на місцевому, 
регіональному або національному рівні. 
Максимальна сума гранту – 10 000 євро. 

 

USAID: АГЕНСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ 
 
https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine 

 Пріоритетні сфери: досконале врядування, економічний 
розвиток, зміцнення системи охорони здоров’я та надання 
гуманітарної допомоги. 
Основні напрямки роботи: 

• Демократія, права людини та врядування 

• Сільське господарство 

• Охорона довкілля та протидія змін клімату 

• Економічний розвиток 

• Охорона здоров’я 
Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період 

 

ПРООН РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
ДІАЛОГУ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНАМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗА 
ШИРОКОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/about-us.html 

 П’ятирічний проект «Громадянське суспільство задля 
розвитку демократії та прав людини в Україні», ПРООН за 
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії 
до 2022 року підтримуватиме проекти та ініціативи 
організацій громадянського суспільства 
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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 і 
кожної. 
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. 

 

ГРАНТИ ПОСОЛЬСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ 
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/kleinstprojekte-2018/1232284 

 Пріоритетними напрямами цієї співпраці є: 

• Децентралізація та зміцнення структур громадянського 
суспільства, 

• енергетика й енергоефективність, 

• Пріоритети німецько-українського співробітництва 

• сприяння сталій економічній політиці (зокрема, 
стосовно малого та середнього підприємництва). 
Мікропроекти – це проекти з коротким терміном 
реалізації, спрямовані на поліпшення базових потреб 
бідних і найбідніших верств населення та на забезпечення 
їхньої довгострокової дієвості. 

Максимальна сума грантового сприяння становить, як 
правило, 8 000 євро. 
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ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЖОНА І КЕТРІН МАКАРТУР 

https://www.macfound.org/about/ 

 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 чотирма програмами: 

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

• збереження стійкого розвитку, міграції; 

• середньої освіти для дівчаток в країнах, що 
розвиваються; 

• репродуктивного здоров’я 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД МАМА КЕШ 

 
https://www.mamacash.org/ru/kogo-my-finansiruem  

 Фонд фінансує і підтримує ініціативи в області прав жінок 
по всьому світу, які кидають виклик корінним причинам 
несправедливості. Mama Cash підтримує амбітні 
організації феміністських і жіночих прав та ініціатив. 

 
Розмір гранту Mama Cash коливається від € 5.000 до 
€ 50.000 на рік. Середній розмір гранту складає від € 
20,000 до € 30,000 на рік. Заявки приймаються протягом 
всього року 
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ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН 

https://www.un.org/democracyfund/apply-funding 

 Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню ролі 
громадянського суспільства, підтримують права людини, 
заохочують участь усіх соціальних груп в демократичних 
процесах. Проекти повинні працювати в одній з цих сфер: 

• права та розширення прав жінок / Гендерна 
рівність; 

• громадська активність; 

• верховенство права та права людини; 
залучення молоді; 

• зміцнення потенціалу громадянського суспільства для 
взаємодії з урядом; 

• ЗМІ та свобода інформації; 

• Інструменти для знань  

 

ДОСВІДЧЕНІ ЕКСПЕРТИ З НІДЕРЛАНДІВ 

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. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЕМОКРАТІЇ (ЄФД) 
https://www.democracyendowment.eu/ru/ 

 

 Європейський фонд демократії (ЕФД) – нова незалежна 
організація, виділяють гранти на підтримку груп і активістів, які 
виступають за проведення демократичних змін. 
В першу чергу ЕФД прагне надати підтримку групам і 
активістам, на яких не поширюється підтримка існуючих 
інструментів ЄС або інших програм, тобто нових або 
незареєстрованих організацій, неформальних платформ, груп 
молоді або ж окремих осіб. ЕФД повинні бути віддані 

принципам ненасильства, а також міжнародним 
стандартам дотримання прав людини. 

 

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКПСЕРТІВ 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. 

  

WESTERN NIS ENTERPRISE FUND (WNISEF) 
http://wnisef.org/uk/ 

 Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у 
розмірі 150 мільйонів доларів США, що інвестує у 

підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та 
Молдові. 
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 ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ 
СЕКТОРУ (FASEP) 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/165-fond-doslidzhen-ta- 
dopomogi-privatnomu-sektoru-fasep-3 

 FASEP «Дослідження» – фінансування надається для 
проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або 
технічної допомоги.  
Об’єкт – послуги з реалізації проектів розвитку, а саме:  
- Проведення технічно-економічного обгрунтування, 
складання попередніх проектів, написання проектного 
завдання;  
- Технічна підтримка підготовки та реалізації проектів. 
Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти 
інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що 
реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть 
залучатися французькі підприємства (виробники 
обладнення, інженери, розробники, тощо). 
Сектори: громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, 
аеропорти), охорона навколишнього середовища (питна 
вода, очищення каналізаційних відходів, управління 
водними ресурсами, твердими відходами, проекти, 
передбачені Кіотським протоколом), енергетика (зокрема, 
відновлювана енергетика та підвищення 
енергоефективності), охорона здоров’я, агропромисловість 
та іригація.  

 

Програма COSME 
http://cosme.me.gov.ua/ 

 COSME – одна з ключових програм Євросоюзу з бюджетом 
2,3 млрд. євро, яка розрахована на період з 2014 до 2020 року 
та спрямована на створення сприятливих умов для розвитку 
малого та середнього бізнесу. Це набір тематичних проектів та 
програм, перелік яких визначається Європейською Комісією та 
викладається в окремому документі – Робочій програмі. Робоча 
програма COSME 2017 доступна за посиланням: 
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Фонд Братів Кличків 
 http://www.klitschkofoundation.org/ 

 Всеукраїнські благодійні проекти у сфері освіти, спорту та 
науки 

 

Міжнародний фонд «ВІДРОДЖЕННЯ» 
 http://www.irf.ua/ 

 Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси 
згідно зі своїми пріоритетами. Суспільно значущі проекти 
можуть претендувати на підтримку поза оголошеними 
конкурсами. Проектні пропозиції подаються українською 
мовою.  
Фонд не надає підтримки: 
• проектам, що не відповідають пріоритетам Фонду; 
• проектам, що мають комерційний характер; 
• проектам з гуманітарної допомоги; 
• проектам, поданим від фізичних осіб, політичних партій 
або релігійних громад; 

 

Фонд «Східна Європа» 
 http://eef.org.ua/ 

 Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні програми, які 
Фонд регулярно ініціює. 
Інформація про нові конкурсні програми публікується в 
рубриках «Новини» та “Конкурси”, де до оголошення 
додаються рекомендації та вимоги з підготовки проекту та 
бюджету. 
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Програма «Креативна Європа» 
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. З 2014 до 2020 року на підтримку 
європейських проектів, що дають можливість 
подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися 
практичними навичками та вдосконалюватися, планується 
виділити 1,46 мільярда євро. 
«Креативна Європа» складається із двох підпрограм: 

• «Культура», в рамках якої передбачено просування 
креативного та культурного секторів; 

• «Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення 
аудіовізуальних творів. 

 

«Горизонт 2020» 
https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2017-11-02-vidkrito-
robochu-programu-gorizont-2020-na-2018-2020-roki 

  «Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій. Участь у 
цій програмі дає можливість науковцям, дослідникам, 
представникам малого та середнього підприємництва, 
здійснювати передові дослідження, реалізувати інноваційні 
ідеї, робити внесок не лише у розвиток економіки своєї 
країни, але й у створення кращого майбутнього планети. 
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Програма Кусаноне. Допомога Японії Україні 
 http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html 

 МЕТА За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога 
надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим 
школам, науководосліджувальним 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. 

ПОТЕНЦІЙНІ ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ  

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.  

СФЕРА ПРОЕКТІВ:• МЕДИЧНА ДОПОМОГА • ОСВІТА • НАДАННЯ 

ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ТЕРПИТЬ НУЖДУ • 

СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 Благодійний фонд «Допомагаємо» 
 http://pomogaem.com.ua/2610-konkurs-biznes-proektov.html 

 Фонд був створений 2009 року і об'єднав дві групи 
небайдужих людей: волонтерів, які працювали у дитячих 
відділеннях лікарень, допомагаючи тяжкохворим дітям, і 
прийомних батьків, які взяли на виховання дітей сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування.  
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Гранти Вишеградського фонду 
http://visegradfund.org/home/ 

 Надають фінансування різноманітним видам діяльності у 
всіх сферах життя: 
Культура та спільна ідентичність 
Освіта та зміцнення потенціалу 
Інновації, НДДКР, підприємництво 
Демократичні цінності та медіа 
Державна політика та інституційне партнерство 
Регіональний розвиток, екологія, туризм 
Соціальний розвиток 

 

Програма Еразмус для молодих підприємців 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з 
міжнародного обміну, яка дає молодим або діючим 
підприємцям можливість навчатися у досвідчених 
керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях 
Програми. 
Програма відкрита для підприємців, що мають постійне 
місце проживання в одній з 28 країн-членів Європейського 
Союзу, а також з Албанії, Вірменії, Боснії та Герцеговини, 
колишньої Югославської Республіки Македонія, Ісландії, 
Чорногорії, Молдови, Сербії, Туреччини та України. 
Хто може брати участь: 
- Нові підприємці, які планують створити свій власний 
бізнес або вже розпочали діяльність протягом останніх 3-х 
років - Досвідчені підприємці, які володіють чи управляють 
малим або середнім підприємством в одній із країн-
учасниць Програми 
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ІСАР «Єднання» 
 

http://ednannia.ua/ednannia-about/pro-nas 

 Задачі: 
• Розвиваємо громадянське суспільство 
• Підтримуємо локальну філантропію 
• Зміцнюємо громадську безпеку 
• Реформуємо українську школу 
• Аналізуємо публічні фінанси 
• Посилюємо фінансову спроможність ОМС 

 

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ПОСОЛЬСТВА США 
 
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

 Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним 
перетворенням та побудові громадянського суспільства в 
Україні. Грантові заявки приймаються на конкурс протягом року. 
Тематичні пріоритети Фонду: 
Економічні реформи: сприяння інноваціям, розвиток культури 
підприємництва, становлення гендерної рівності в Україні. 
Виховання поваги до інтелектуальної власності. Покращення 
бізнес-клімату та сприяння розвиткові малих і середніх 
підприємств, підвищення енергоефективності. Антикорупційні 
програми та прозорість органів влади: просування системи е-
врядування на місцевому рівні. Здійснення регуляторної 
реформи для зменшення можливостей застосування 
корупційних схем. 
Допомога ВПО: освітні та просвітницько-пропагандистські 
програми у громадах. Ці програми мають на меті інформувати 
ВПО про їхні права та пільги на житло, роботу, освіту тощо. 
Допомога ветеранам: реалізація проектів щодо надання 
правових послуг ветеранам, захист їхніх інтересів. 
Антипропаганда: реалізація проектів із боротьби з 
дезінформацією. 
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