
Програма «Малі гранти на підтримку 
культурних та освітніх проектів» 
Програма  має  на  меті  висвітлювати  зв’язки  між  Сполученими 
Штатами  та  Україною,  зміцнювати  двосторонні  відносини  та 
взаєморозуміння між людьми двох країн за допомогою культурних, 
мистецьких та освітніх програм.
ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ:  
Програма передбачає можливість виконання таких проектів:
- Проекти  у  галузі  виконавського  та  образотворчого 
мистецтв,  пов’язані  з  музикою,  танцями,  література,  кіно, 
фотографією, відео;
- Проекти,  що  передбачають  створення  художніх  виставок 
(живопис, скульптура, фотографія, артефакти, карикатура, та інші 
подібні проекти );
- Переклад книг американських авторів на українську мову в 
паперовому або електронному форматах;
- Лекції або круглі столи за участі американських експертів у 
галузі музики, танцю, літератури, кіно, фотографії та відео;
- Лекції або круглі столи за участі американських експертів з 
питань торгівлі людьми, інтеграції переміщених осіб та надання їм 
соціальних послуг;
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Термін подачі 
заявки 

27 грудня 2016 року – 1 
вересня 2017 року 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Громадські організації, 
приватні особи 

Розмір гранту 

$ 8,000 для приватних осіб та 
$ 25,000 для організацій  

Інформація та 
посилання 

https://
ukrainian.ukraine.usembassy.g
ov/uk/current.html

АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА 
ДОНОРІВ 

Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ   

https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html


Швейцарська агенція з розвитку та 
співробітництва  

Основні сфери 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.

Запропоновані  проекти  повинні  залучати  місцеві  ініціативи  і 
розглядати  потреби громади  на  умовах  залученості  
(партисипативності), а також вивчення і просування нових ідей і 
підходів у відповідний регіон.  
Для  того,  щоб  мати  право  на  підтримку,  проектна  пропозиція, 
мусить виконати наступні умови:
- терміни  реалізації  максимально  1 2  місяців,  включно  з 
підготовкою та подачею звітності.
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

до 2018 р. 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Неурядові організації 

Розмір гранту 

100.000 - 600.000 грн  

Інформація та 
посилання 

https://www.eda.admin.ch/
deza/en/home/countries/
ukraine.html

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html


Конкурс «Громадська синергія: 
посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах» 

Мета  конкурсу:  посилення  участі  громадськості  в  реалізації 
євроінтеграційних  реформ,  активізацію  членів  Платформ  до 
скоординованих  дій  щодо  участі  у  виконанні  пріоритетів  Угоди 
про  асоціацію,  ініціативи  Східного  партнерства  та  розвитку 
потенціалу Платформ.

Пріоритети конкурсу: 
- Моніторинг та аналіз імплементації Угоди про асоціацію та 
Порядку  денного  асоціації  у  конкретних  сферах,  з  акцентом  на 
гармонізацію законодавства та зміни практики роботи відповідних 
інституцій. Налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін з 
метою належного виконання зобов’язань України;
- Аналіз  виконання  ініціативи  Східного  партнерства, 
зокрема,  його  багатосторонніх  міжнародних  проектів  та 
«Флагманських  ініціатив»;  порівняння  прогресу  країн-партнерів  у 
практичному наближенні до ЄС, зокрема, імплементації Угод про 
асоціацію;  аналіз  стану  використання  українськими  суб’єктами 
наявних  можливостей  Східного  партнерства,  з  відповідним 
інформуванням зацікавлених сторін та донесенням пропозицій до 
органів влади;
- Аналіз  практики  надання  та  використання  допомоги 
Україні з боку ЄС, у різних секторах та формах, з формулюванням 
рекомендацій  для  підвищення  її  ефективності  та  обговоренням 
цих рекомендацій з зацікавленими сторонами;
- Вироблення  друкованих  та  аудіовізуальних  інформаційних 
матеріалів для широких аудиторій та інша діяльність, спрямована 
на  підвищення  обізнаності  щодо  практичних  аспектів 
європейської інтеграції серед різних цільових аудиторій, особливо 
на регіональному та місцевому рівнях.
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

6 лютого 2017 року, 12:00 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Громадські організації, 
бізнес-асоціації, організації 
роботодавців та профспілки 

Розмір гранту 

100.000 - 750.000 грн  

Інформація та 
посилання 

http://www.irf.ua/grants/
contests/
konkurs_gromadska_sinergi
ya_posilennya_uchasti_gro
madskosti_v_evrointegratsi
ynikh_reformakh/ 

http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilennya_uchasti_gromadskosti_v_evrointegratsiynikh_reformakh/
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_gromadska_sinergiya_posilennya_uchasti_gromadskosti_v_evrointegratsiynikh_reformakh/


Гранти від Європейської комісії на 
розвиток потенціалу молоді 
Європейська  комісія  пропонує  фінансування  для  проектів,  які 
спрямовані на розвиток потенціалу молоді. 
В рамках оголошеного конкурсу неприбуткові організації України 
 мають  можливість  створювати  партнерства  з  організаціями 
держав-членів  ЄС  та  інших  країн,  запроваджувати  міжнародний 
обмін,  модернізувати  навчальні  програми,  реалізовувати  спільні 
проекти тощо.
Види діяльності:  
Стимулювати до співпраці: 
1. Молодіжні організації та органи влади;
2. Молодіжні  організації  в  галузі  освіти  –  професійна 
підготовка з  ведення бізнесу та ринку праці;
3. Зміцнити  молодіжні  ради,  молодіжні  платформи  і  влади  в 
країнах-партнерах (місцеві, регіональні, національні);
4. Підтримка  спільної  роботи  молодіжних  організацій  в 
країнах-партнерах;
5. Допомога  реалізації  молодіжних  методів  роботи,  які 
включають:
- інструменти для розвитку молодіжних робіт і тренерів,
- неформальні методи навчання для підвищення кваліфікації,
покращення діяльності молодіжних організацій.
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

8 березня 2017 р 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Громадські організації, 
асоціації, органи місцевого 
самоврядування 

Розмір гранту 

до 150.000 EUR  

Інформація та 
посилання 

http://eacea.ec.europa.eu/
home/erasmus-plus/actions/
key-action-2-cooperation-
for-innovation-and-
exchange-good-practices/
capacity_en 



Програма міні-грантів BEARR Trust 

Британський  благодійний  фонд  BEARR Trust  оголошує  прийом 
заявок  на  гранти  для  підтримки  проектів  у  сфері  охорони 
психічного здоров'я. 
Сфери охоплення програми в 2017-му році:
- Розділ  А:  Проекти,  що  працюють  в  сфері  охорони 
психічного здоров'я в Грузії, Вірменії та Азербайджані. (Цей розділ 
пов'язаний  з  конференцією  з  проблем  охорони  психічного 
здоров'я,  яку  BEARR організовує  в  Тбілісі  травнем  2017  року  в 
партнерстві з Державним Університетом Іллі)
- Розділ  Б:  Проекти,  що  працюють  в  сфері  охорони 
психічного  здоров'я  в  інших  країнах  регіону  роботи  BEARR: 
Україні,  Білорусі,  Молдові,  Росії,  Узбекистані,  Таджикистані, 
Туркменістані, Казахстані, Киргизстані.
Фонд може проявити зацікавленість в підтримці більш ніж однієї 
ініціативи  за  допомогою  даної  програми,  в  зв'язку  з  чим 
запрошуються  заявки  на  фінансування  в  обсязі  до  трьох  тисяч 
фунтів  стерлінгів.  Гранти  присуджуються  за  принципом 
відповідності  і  не  будуть  перевищувати  50%  від  загального 
бюджету проекту. 
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

1 лютого 2017 р. 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Неурядові організації 

Розмір гранту 

до 3.000 GBP  

Інформація та 
посилання 

http://www.bearr.org/small-
grants-scheme-2017/  

http://www.bearr.org/small-grants-scheme-2017/
http://www.bearr.org/small-grants-scheme-2017/


Конкурс проектних пропозицій для ОГС 
від Чорноморського фонду регіонального 
співробітництва 

Чорноморський  фонд  регіонального  співробітництва  
(BST ) оголошує  новий конкурс  проектних  пропозицій  для 
організацій  та  представників  громадянського  суспільства  з 
Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та України.

Проекти, які підтримуються в рамках даного конкурсу: 
- викриття  підроблених  новини  і  просування  інформаційної 
грамотності;
- заохочення хороших процесів управління;
- просування фундаментальних людських цінностей.

Кандидатам рекомендується розробляти проекти, які: 
- Залучають  молоді  групи  населення  і  дають  їм  можливість 
стати активними громадянами;
- Охоплюють  широку  аудиторію  (участь  колег  з  різних 
областей, таких як мистецтво, творчих галузі, IT і т.д.)
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

17 березня 2017 р 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Офіційно зареєстровані в 
Україні медіакомпанії та 
організації 

Розмір гранту 

$ 24.999  

Інформація та 
посилання 

http://www.gmfus.org/
initiatives/call-applications 



Фонд Східна Європа запрошує органи 
місцевого самоврядування до співпраці 

До співпраці запрошуються органи місцевого 
самоврядування у питаннях запровадження громадського 
бюджету! 

ФСЄ та Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ у рамках 
Проекту «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація 
та  залучення  громадянського  суспільства»  за  підтримки 
Європейського  Союзу  та  Проекту  міжнародної  технічної 
допомоги  «Партнерство  для  розвитку  міст»  (Проект  ПРОМІС) 
запрошують міста та об’єднані територіальні громади до участі у 
Проекті, у рамках якого протягом 2017 року буде надана допомога 
у запровадженні громадського бюджету.

Підтримка передбачає: 
- проведення семінарів, тренінгів;
- надання консультацій та супроводження процесу
запровадження громадського бюджету;
- проведення навчальних візитів;
- фінансова підтримка інформаційної кампанії та організації 
етапів громадського бюджету;
- надання  програмного  забезпечення  для  здійснення 
голосування мешканців.

За довідками можна звертатися до Костянтина Плоского, тел.
+380672228065 та Леоніда Доноса, +380507733798, 
pauci.pb@gmail.com.
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

29 січня 2017 р. 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Українська 

Цільова група 

Органи місцевого 
самоврядування 

Розмір гранту 

- 

Інформація та 
посилання 

http://www.eef.org.ua/ua/
novyny/item/563-fsye-ta-
partnery-oholoshuiut-
konkurs-z-rozrobky-
treninhovoi-prohramy-
shkola-biudzhetnoi-
hramotnosti-dlia-
hromadskykh-
orhanizatsii.html  

mailto:pauci.pb@gmail.com
http://www.eef.org.ua/ua/novyny/item/563-fsye-ta-partnery-oholoshuiut-konkurs-z-rozrobky-treninhovoi-prohramy-shkola-biudzhetnoi-hramotnosti-dlia-hromadsky
http://www.eef.org.ua/ua/novyny/item/563-fsye-ta-partnery-oholoshuiut-konkurs-z-rozrobky-treninhovoi-prohramy-shkola-biudzhetnoi-hramotnosti-dlia-hromadsky


Конкурс малих грантів в рамках 
Українського медійного проекту  

Український  медійний  проект  (У-Медіа) ,  що  виконується 
міжнародною  неурядовою  організацією  «Інтерньюс» за 
підтримки  Агентства  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID), 
запрошує до подання проектних пропозицій на отримання малих 
грантів.

Інтерньюс  підтримуватиме  проекти,  що 
відповідатимуть таким цілям:   
- Підтримка  та  сприяння  свободі  слова  та  незалежності 
засобів масової інформації.
- Збільшення  різноманіття  джерел  новин  та  покращення 
якості новин.
- Покращення сприятливого середовища для засобів масової 
інформації та свободи слова.

Власний  внесок  організації  має  становити не  менше  10%  від 
запитуваної суми гранту.

Проектні  пропозиції  потрібно  надсилати  на  електронну 
адресу umedia@internews.org 
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Кінцевий термін 
подачі заявки 

6 лютого 2017 р. 

Територіальні 
межі 

Україна 

Мова заявки 

Англійська 

Цільова група 

Офіційно зареєстровані в 
Україні медіакомпанії та 
організації 

Розмір гранту 

$ 5.000 - $ 10.000  

Інформація та 
посилання 

http://www.gurt.org.ua/
news/grants/36155/  

http://www.gurt.org.ua/news/grants/36155/
http://www.gurt.org.ua/news/grants/36155/


За додатковою інформацією, підтримкою та супроводом: 

 

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, 
Відділ співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги, 2017 р.
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м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 134

+380 32 299 92 

ums.loda@gmail.com


