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Постійнодіючі Програми міжнародної технічної допомоги, 

Фонди та донорські організації, в яких можуть брати участь 

потенційні реципієнти 

 

ГРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЄКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ»  

Міністерства Закордонних Справ Японії 

 

 

 

 

 

 За програмою Кусаноне безвідплатна 

фінансова допомога надається  

неурядовим організаціям, лікарням,               

початковим школам, науково-   

досліджувальним інститутам та  

іншим неприбутковим організаціям з  

метою надання допомоги задля  

здійснення проектів розвитку цих  

організацій. 
 

Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми 

Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що 

виконує основні проекти розвитку. 

Особлива увага буде приділятися у таких сферах:  

 медична допомога  

 освіта  

 надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду 

 суспільний добробут  

 навколишнє середовище 

Кілька прикладів (неповний список) пріоритетних проектів:  

 ремонтно-оздоблювальні роботи та постачання обладнання початковим 

школам  

 постачання медичного обладнання лікарням  

 професійне навчання людей з інвалідністю 

Особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-

корисної діяльності. 

Для участі необхідно направити заповнену аплікаційну форму до Посольства 

Японії kusanone@kv.mofa.go.jp .  

Термін - до 31 березня  щорічно.  

Додаткова інформація про програму Кусаноне та аплікаційна форма за 

посиланням  https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html  

 

 

mailto:kusanone@kv.mofa.go.jp
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
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ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ПОСОЛЬСТВА США 

 

 

 Фонд сприяння демократії здійснює 

фінансову підтримку проектів, які 

сприяють розвиткові громадянського 

суспільства та підвищують 

громадську активність в Україні.   

Гранти надаються винятково українсь-

ким організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових.  

 

До таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди й 

аналітичні центри. 

Тематика проектів: 

 розвиток громадянського суспільства та підвищення громадської 

активності 

 створення сприятливого середовища для громадянського суспільства, у 

тому числі захист громадських активістів 

 верховенство права 

 прозорість діяльності уряду та органів місцевого самоврядування і 

подолання корупції 

 захист і повага до прав людини 

 встановлення гендерної рівності, заохочення жінок до участі у 

політичному житті, боротьба з усіма формами дискримінації проти 

жінок 

 створення легітимної виборчої системи для проведення вільних і 

чесних виборів 

Організації, які хочуть подати проектну пропозицію до Фонду сприяння 

демократії Посольства США, мають спочатку надіслати концепцію проекту 

на адресу KyivDemGrants@state.gov . 

Українські громадські організації можуть подавати пропозиції на 

фінансування проектів у межах 50 000 доларів США. Середній розмір 

більшості грантів становить приблизно 25 000 доларів США.   

Додаткова інформація про Фонд за посиланням 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/  

 

 

 

 

 

 

mailto:KyivDemGrants@state.gov
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
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ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ 

 

 

 Еразмус для молодих підприємців - це 

транскордонна програма обміну, яка 

дає новим або починаючим 

підприємцям можливість вчитися у 

досвідчених підприємців, які керують  

малим бізнесом в інших країнах-

учасницях. 

Обмін досвідом відбувається під час 

перебування у досвідченого підприємця, 

що допомагає новому підприємцю набути навичок, необхідних для 

управління невеликою фірмою. Господар отримує вигоду зі свіжих 

перспектив свого бізнесу і отримує можливість співпрацювати з іноземними 

партнерами або дізнаватися про нові ринки. 

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 

Бажаючі взяти участь у програмі обміну підприємцями, повинні подати 

заявку через інструмент https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4  

Додаткова інформація про Програму за посиланням https://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОПОМАГАЄМО» 

 

 

 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. 

 

Фонд допомагає: 

 матеріально, психологічно і юридично хворим дітям і дітям-сиротам, 

сім'ям у складних життєвих ситуаціях 

 благодійникам та волонтерам реалізувати їх потреби у допомозі 

нужденним 

 компаніям впроваджувати їх соціальні ініціативи 

 співробітникам рости професійно 

Якщо Вам необхідна допомога в рамках проекту, необхідно заповнити та 

надіслати онлайн заявку. А якщо Ви хочете фінансово підтримати проект 

необхідно натиснути на кнопку «Пожертвувати» на сайті Фонду. 

Додаткова інформація про Фонд за посиланням  

https://pomogaem.com.ua/modern_hospital.html  

 

HORIZON  2020 

 

 

 «Горизонт 2020» – це найбільша 

Рамкова програма Європейського 

Союзу з досліджень та інновацій. 

Участь у цій програмі дає можливість 

науковцям, дослідникам, представ-

никам 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. 

Додаткова інформація про Програму за посиланням  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020  

https://pomogaem.com.ua/modern_hospital.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
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ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА» 

 
 

 «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, охоплю-

вати 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 

Заявку на участь у програмі можуть подавати тільки ті організації, які мають 

статус юридичної особи протягом двох років.  

Додаткова інформація про Програму за посиланням   

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-

europe  

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

 

 

 Міжнародний фонд «Відродження» - 

одна з найбільших українських 

благодійних фундацій. 

Міжнародний фонд "Відродження" 

оголошує конкурси згідно зі своїми 

пріоритетами. Суспільно значущі 

проекти можуть претендувати на 

підтримку поза оголошеними 

конкурсами. Проектні пропозиції 

подаються українською мовою. 

Конкурсні та позаконкурсні проекти розглядають Експертні ради,  до складу 

яких входять незалежні експерти певної галузі, та Правління МФВ. Вони 

ухвалюють рішення щодо схвалення чи відхилення проектів після ретельного 

аналізу та обговорення. 

Рішення Експертних рад і Правління є остаточним і перегляду не підлягає. 

Додаткова інформація про Фонд за посиланням https://www.irf.ua/  

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.irf.ua/
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ФОНД «СХІДНА ЄВРОПА» 

 

 Фонд Східна Європа допомагає 

громадянам будувати власне 

майбутнє, мобілізуючи ресурси, 

зміцнюючи громади та сприяючи 

партнерству громади, влади та 

бізнесу. ФСЄ переконаний, що 

найбільш ефективно виконати свою 

місію він зможе: 

 сприяючи побудові стійких партнерств громади, влади та бізнесу 

 посилюючи потенціал місцевих організацій, підтримуючи створення та 

поширення інноваційних моделей розвитку та сприяючи налагодженню 

співпраці серед своїх партнерів. 

Програми Фонду «Східна Європа»:   

 місцевий соціальний розвиток 

 місцевий економічний розвиток 

 ефективне управління та громадянське суспільство 

 екологія та енергоефективність 

З метою ефективнішої реалізації власних програм для підтримки місцевих 

ініціатив та розбудови громад Фонд співпрацює з мережею своїх партнерів: 

громадськими лідерами, НДО, асоціаціями, університетами, дослідними 

інституціями, органами місцевого самоврядування та організаціями, що 

надають технічну допомогу. 

Додаткова інформація про Фонд за посиланням  http://eef.org.ua/  

 

 

ФОНД  КЛИЧКО  

 

 Фонд реалізує всеукраїнські 

благодійні проекти у сфері освіти, 

спорту та науки. 

Проекти сприяють розвитку 

спортивної інфраструктури міст  

та найвіддаленіших селищ 

України та покликані створити 

дітям умови для занять спортом 

та ведення здорового способу 

життя.  

Додаткова інформація про Фонд за посиланням 

https://www.klitschkofoundation.org/   

http://eef.org.ua/program/mistsevyj-sotsialnyj-rozvytok/
http://eef.org.ua/program/mistsevyj-ekonomichnyj-rozvytok/
http://eef.org.ua/program/efektivne-upravlinnya-ta-gromadyansk/
http://eef.org.ua/program/ekologiya-ta-energoefektyvnist/
http://eef.org.ua/
https://www.klitschkofoundation.org/
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ПРОГРАМА  COSME 

 

 COSME - програма ЄС з 

підтримки малого і середнього 

бізнесу в Україні.  

Програма COSME - це набір 

тематичних підпрограм, реаліза-

ція яких покликана: 

 

1) Вирішити проблеми в сфері малого і середнього підприємництва, які 

пов'язані з доступом до фінансування, виходом на нові ринки та 

вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів. 

2)  Вдосконалити пріоритетні сфери національної економіки (IT-сфера, 

туризм, галузі промисловості). 

COSME надає можливості: 

 вийти на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську 

мережу підприємств - Europe Entreprise Network) 

 отримати легкий доступ до інформації щодо ведення підприємницької 

діяльності (через онлайн-портали Your Europe business portal, Trade 

helpdesk, European cluster collaboration platform) 

 пройти бізнес-стажування за кордоном на реальному підприємстві 

(обмін досвідом за допомогою програми Еразмус для молодих 

підприємців) 

 взяти участь у спеціальних конкурсах для органів державної влади, які 

формують та реалізують політику, з метою забезпечення кращого 

бізнес-клімату в країні 

Напрями Програми COSME: 

 поліпшення доступу до міжнародних ринків, зокрема всередині ЄС, а 

також на міжнародному рівні 

 покращення доступу МСП до фінансування 

 зростання конкурентоспроможності та стабільності підприємств 

 сприяння розвитку підприємництва та підприємницької культури 

Хто може брати участь у Програмі:  

 малий і середній бізнес   громадські організації 

 бізнес-асоціації   профспілки 

 кластери   агенції регіонального розвитку 

 освітні заклади   органи державної влади 

Додаткова інформація про Програму за посиланням 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme    

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ 

(FASEP) 

 

 FASEP «Дослідження» – 

фінансування надається для 

проведення техніко-економічного 

обґрунтування (ТЕО) або 

технічної допомоги. 

Умови: об’єкт – послуги з 

реалізації проектів розвитку, а 

саме: 

1) проведення технічно-економічного обґрунтування, складання попередніх  

    проектів, написання проектного завдання. 

2) 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 обладнання, 

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. 

FASEP «Зелена інновація» – фінансування надається на реалізацію 

інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, 

та проектів сталого розвитку. 

Умови: об’єкт – пілотні проекти «зелених» та інноваційних технологій з 

метою демонстрації ефективності технології та її відповідності пріоритетним 

потребам розвитку. 

Проекти, що можуть фінансуватися: проекти інфраструктури в рамках 

стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких 

можуть бути використанні французькі «зелені» та інноваційні технології. 

Запропоноване рішення має бути інноваційним по відношенню до реалій 

країни та її розвитку у відповідній галузі. 

Додаткова інформація про Фонд за посиланням 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/165-fond-doslidzhen-tadopomogi-

privatnomu-sektoru-fasep-3  

 

 

 

 

http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/165-fond-doslidzhen-tadopomogi-privatnomu-sektoru-fasep-3
http://region.kname.edu.ua/index.php/ru/granti/165-fond-doslidzhen-tadopomogi-privatnomu-sektoru-fasep-3
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WESTERN NIS ENTERPRISE FUND (WNISEF) 

 

 Western NIS Enterprise Fund – 

фонд із капіталом у розмірі 150 

мільйонів доларів США, що 

інвестує у підприємства малого та 

середнього бізнесу в Україні та 

Молдові.  

WNISEF фінансує інноваційні, 

високоефективні проекти, що 

спрямовані на здійснення реформ 

та змінюють життя звичайних 

людей в Україні та Молдові. 

WNISEF був створений за рішенням Конгресу США і фінансується урядом 

США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Програми Фонду:  

 програма сприяння експорту 

 програма місцевого економічного розвитку  

 програма соціального інвестування 

 програма економічного лідерства  

Додаткова інформація про Фонд за посиланням https://wnisef.org/uk/  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЕМОКРАТІЇ (ЄФД) 

 

 

 Європейський фонд за 

демократію - це незалежна 

організація, що надає гранти, для 

сприяння розвитку демократії.  

ЕФД підтримує організації 

громадянського суспільства, 

демократичні рухи, цивільних і 

політичних  активістів, а  також  

незалежні медіа-платформи і журналістів, які сприяють встановленню 

плюралістичних демократичних політичних систем. 

Сюди також входять недавно створені або незареєстровані організації, 

неформальні платформи, молодіжні групи і поодинокі активісти. Зокрема, 

ЕФД підтримує тих, хто не може отримати підтримку від інших донорів і в 

рамках існуючих інструментів Євросоюзу. Обов'язковою умовою для 

надання підтримки є дотримання грантоотримувачем демократичних 

цінностей, прав людини і принципів ненасильства. 

Додаткова інформація про Фонд за посиланням 

https://www.democracyendowment.eu/ru/  

https://wnisef.org/uk/
https://www.democracyendowment.eu/ru/
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НІМЕЦЬКА СЛУЖБА СТАРШИХ ЕКПСЕРТІВ SES 

 

 

 Німецька Служба Старших 

Експертів SES - фонд німецької 

економіки з міжнародного 

співробітництва - це провідна 

громадська організація 

Німеччини, яка об'єднує фахівців, 

які вийшли на пенсію і керівних 

працівників, які надають 

консультативні послуги на 

громадських засадах. 

Головна відмінна риса експертів SES - їх багаторічний досвід. Експерти 

безоплатно передають свої знання та підвищують кваліфікацію колег по 

професії в усьому світі. Вони володіють знаннями з більш ніж 50 галузей 

економіки, крім того високою соціальною компетентністю, готовністю 

пристосуватися до місцевих умов, і часто хорошим знанням іноземних мов. 

Вони не несуть витрат у зв'язку зі своєю діяльністю для SES і повністю 

забезпечені страховим захистом на період проведення проекту. 

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. 

Додаткова інформація про Службу за посиланням 

https://dzentrum.com.ua/biz/ses/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzentrum.com.ua/biz/ses/
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ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ  

В УКРАЇНІ 

 

 

 Посольство Німеччини в Україні 

щороку надає підтримку обмеженій 

кількості  мікропроектів, які 

спрямовані на поліпшення базових 

потреб бідних і вразливих верств 

населення та на забезпечення 

довгострокового ефекту від 

проекту. 

Хто може подавати заявку: 

Організації/установи/спілки/неурядові організації (але не підприємства і не 

ОСББ - об′єднання співвласників багатоквартирних будинків), які не 

спроможні самостійно профінансувати свій проект.  

Максимальна сума грантового сприяння, що надається Посольством, 

становить 8 000 євро.  

Додаткова інформація за посиланням 

https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/kleinstprojekte-2018/1232284 

 

АГЕНСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) 

 

 

 USAID надає технічну і фінансову 

підтримку 75 об'єднаним 

територіальним співтовариствам 

України для поліпшення управління 

ресурсами, підвищення якості 

послуг, стимулювання місцевої 

економіки і мобілізації громадян для 

участі в розвитку спільнот. 

Пріоритетні сфери USAID: 

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 

Додаткова інформація за посиланням  https://www.usaid.gov/ukraine  

https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/kleinstprojekte-2018/1232284
https://www.usaid.gov/ukraine
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН 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. 

Стратегічний план ПРООН (2018-2021) було розроблено з врахуванням 

широкого діапазону відмінностей між країнами, де ми працюємо. Це 

різноманіття відображено у трьох тематичних аспектах розвитку:  

 скорочення бідності у всіх формах і проявах 

 прискорення структурних змін 

 розбудова стійкості до потрясінь і криз 

Шість ключових рішень ПРООН:  

 скорочення бідності серед населення 

 демократичне врядування заради розвитку мирного, справедливого й 

інклюзивного суспільства 

 попередження кризи і зміцнення стійкості 

 довкілля: природоорієнтовані рішення на благо розвитку 

 чиста, доступна енергія 

 розширення прав і можливостей жінок та гендерна рівність  

Додаткова інформація про Програму за посиланням 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strategicplan.undp.org/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ 

 

 Європейська молодіжна фундація 

підтримує тільки неурядові 

молодіжні організації. 

Грантові проекти повинні бути 

«інтервенційними», тобто їх 

діяльність повинна бути спрямо-

вана на соціальні зміни, які 

залучають молодь на місцевому 

рівні. 

Проекти повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або 

національному рівні. Діяльність за проектом повинна мати чіткі зв’язки або 

вплив на місцевому рівні.  

Максимальна сума гранту – 10 000 євро. 

Додаткова інформація про Фундацію за посиланням 

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply  

 

ПРОГРАМА  «ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ» WORLD WIDE STUDIES 

 

 Програма «Всесвітні студії» 

пропонує підтримку молоді 

України для отримання 

магістерського ступеню у 

найкращих університетах світу, в 

галузях, які Фонд Віктора 

Пінчука вважає пріоритетними 

для подальшого розвитку 

України, а саме: 

аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, публічне 

право, державне управління, альтернативна енергетика, інженерія та 

технології. Програма пропонує підтримку громадянам України віком до  

35 років. Гранти від Фонду покриватимуть в першу чергу оплату навчання в 

університеті; серед інших можливих статей витрат, що можуть бути покриті, 

є навчальна література, медичне страхування, житло, переліт з/до країни 

навчання та локальний транспорт. 

Обов'язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до усіх отримувачів грантів є 

зобов'язання по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну 

для роботи за основним місцем роботи за фахом протягом щонайменше  

5 років. Заявки на участь у конкурсному відборі приймаються з 1 лютого до  

15 травня. 

Додаткова інформація про Програму за посиланням 

https://worldwidestudies.org  

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply
https://worldwidestudies.org/
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (ЄБРР) 

 

 

 Європейський банк реконструкції 

та розвитку (ЄБРР) є найбільшим 

фінансовим інвестором в Україні. 

В Україні працює представництво 

ЄБРР, яке розташоване у Києві.  

ЄБРР пропонує широкий спектр 

фінансових інструментів та інших 

послуг, включаючи бізнес-

консультації малим та середнім 

підприємствам для зростання їх 

бізнесу. 

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 - отримувачів 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.  

Додаткова інформація про ЄБРР за посиланням  www.ebrd.com/knowhow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebrd.com/knowhow
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ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД 

 

 

 Глобальний інноваційний фонд 

(GIF) є незалежною некомерцій-

ною організацією, яка інвестує в 

соціальні інновації, які 

спрямовані на поліпшення життя 

і можливості мільйонів людей в 

країнах, що розвиваються. 

Завдяки своїй програмі грантів 

вони шукають інноваційні 

рішення глобальних проблем 

в галузі розвитку, особливо для бідних і уразливих груп населення. 

GIF підтримує команди з соціальних підприємств, комерційних фірм, 

некомерційних організацій, державних установ і дослідників у всіх 

відповідних секторах. GIF надає гранти, кредити і інвестиції в акціонерний 

капітал в межах від £ 30 000 до £ 10 мільйонів. 

У заявці необхідно вказати бажаний тип капіталу і суми по його 

застосуванню. 

Процес подачі заявки включає три кроки:  

 заявники повинні зареєструватися та подати короткий виклад бізнес-

плану або проектну пропозицію з поясненням того, як інновація 

створює соціальні наслідки: https://www.globalinnovation.fund/what-we-

do/our-approach/  

 повне застосування 

 грантову угоду 

Додаткова інформація про GIF за посиланням   

https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalinnovation.fund/what-we-do/our-approach/
https://www.globalinnovation.fund/what-we-do/our-approach/
https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond
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ПРОГРАМА  IМЕНI  ФУЛБРАЙТА  В  УКРАЇНI 

 

 Програма iменi Фулбрайта в 

Українi пропонує навчання в 

американських університетах від 

одного до двох років на здобуття 

ступеня магістра. Галузі 

спеціалізації: гуманітарні, 

соціальні, точні, технічні та 

природничі дисципліни. У 

конкурсі можуть брати участь 

студенти старших курсів, 

випускники ВНЗ, які мають  

українське громадянство, проживають  в Україні та володіють англійською 

мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному 

академічному середовищі.  

Обов’язковою вимогою є зобов’язання повернутись в Україну на 2 роки після 

завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отримують 

учасники програм обмінів. 

Термін подання документів – 16 травня щороку. 

Додаткова інформація про Програму за посиланням   

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html  

  

ПРОГРАМА  ФОНДУ  РОЗВИТКУ  УКРАЇНСЬКИХ  ЗМІ - 2020 

 

 Програма Фонду розвитку 

українських ЗМІ підтримує 

вільних і незалежних ЗМІ  в 

Україні та допомагає українським 

журналістам, медіа-організаціям і 

недержавним організаціям, які 

працюють над проєктами, 

пов'язаними з медіа.  

Максимальна сума фінансування 

становить 50 000 дол. США,  

однак середній розмір грантів становить 15 000 – 25 000. Сума гранту 

залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду виконання проекту, 

який може тривати від 1 до 12 місяців. 

Для того, щоб взяти участь у конкурсі необхідно надіслати концепцію 

проекту на адресу: KyivMDF@state.gov. Концепція має містити мету, основні 

заходи, очікуваний вплив, результати, тривалість та приблизний кошторис. 

Документ за обсягом не має перевищувати однієї сторінки.  

Додаткова інформація про Програму за посиланням 

https://gurt.org.ua/news/grants/57549/  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
mailto:KyivMDF@state.gov
https://gurt.org.ua/news/grants/57549/
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ГРАНТИ ВІД «ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ ЖІНОК» 

 

 

 Фонд підтримує жіночі групи, 

чия діяльність спрямована на 

поліпшення становища жінок і 

дівчаток у світі та ведеться за 

межами США. Фонд постійно 

виділяє невеликі гранти в розмірі 

від $500 до $20 тис. на загальний 

розвиток діяльності жіночих 

об’єднань, а також на реалізацію 

конкретних проектів. 

Жіночі об’єднання мають відповідати наступним вимогам щодо діяльності: 

 розбудова миру і викорінення гендерної нерівності 

 поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок 

 сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті 

 забезпечення економічної та екологічної справедливості 

 підвищення доступу до освіти 

 розвиток філантропії на підтримку соціальних змін 

Заявка має подаватися від об’єднання (організації). Фонд не приймає 

індивідуальні заявки. 

Об’єднання має перебувати під керівництвом жінок. Жінки повинні займати 

всі або більшість керівних посад у вашій групі. 

Бажаючим необхідно заповнити аплікаційну форму  

https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants  

Додаткова інформація про Фонд за посиланням 

http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018 
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА В ЛІКУВАННІ ДІТЯМ 

 

 

 Фонд  надає індивідуальну 

допомогу в лікуванні дітям:  

 з онкогематологічними та 

рідкісними хворобами; 

 з нирковою недостатністю, які 

потребують пересадки нирки; 

 пацієнтам Національної 

дитячої лікарні "ОХМАТДИТ". 

Допомагає придбати  вартісні ліки, оплатити лікування дитини за кордоном, 

коли об’єктивно неможливо отримати лікування за бюджетні кошти. 

Додаткова інформація за посиланням 

https://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php  

https://groups.globalfundforwomen.org/grants/CommunitiesLoginGrants
http://www.gurt.org.ua/news/grants/46018/
https://www.krona.niko.ua/ua/activity/assistance/detail.php

