
Міжнародна технічна допомога (актуальні конкурси та гранти)

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

ПРООН Проєкт
«Об’єднання

співвласників будинків
для впровадження

сталих енерго-
ефективних рішень»

Проєкти направлені на:
підвищення

енергоефективності в
багатоквартирних

будинках (капітальний/
поточний ремонт

покрівлі, утеплення
фасаду, благоустрій

прибудинкової
території, ремонт

системи
водопостачання/електр

омережі/ опалення).

Об’єднання
співвласників

багатоквартирних
будинків (ОСББ)Мова

заявки:Українська

4 млн. євро Постійно діючий до 30
вересня 2021 року

Детальніше тут: http://
www.ua.undp.org/conten
t/ukraine/uk/home/proje

cts/home-owners-of-
Ukraine-for-sustainable-

energy-solutions.html
Заявка на участь: http://
www.houses.in.ua/regist

ration/

Конкурс на
фінансування проєктів

в рамках
програми«Культура

законності»

Про висвітлення
суспільну цінність

верховенства права,
доброчесності,

антикорупційної
поведінки, культури

законност

В участі в конкурсі
запрошуються

юридичні особи усіх
форм власності

(включно з ФОП)

В рамках програми
буде підтримано
щонайменше 20

проєктів з
максимальним

бюджетом до 15 000
гривень. Загальний

бюджет програми —
300 000 гривень

30 червня 2021 рок. Детальніше
тут:http://www.kultura.o
rg.ua/?p=5566http://ww

w.kultura.org.ua/?
p=5566

Програма "InitiativeInitiative
East"Initiative в рамках ПВЗВТ

(Поглиблена та
всеохоплююча зони

вільної торгівлі)

🔸Розширення доступу 
до фінансування у 
вигляді поліпшених 
умов кредитування;
🔸підтримка 

Малі та середні
підприємства

Бюджет ЄСдо 62,74
млн євро

До грудня 2021 року Детальніше тут: http://
www.eu4business.eu/uk/
programme/programa-

initiative-east-v-  ramkah-  
pvzvt

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/projects/home-owners-of-Ukraine-for-sustainable-energy-solutions.html
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.eu4business.eu/uk/programme/programa-initiative-east-v-ramkah-pvzvt
http://www.kultura.org.ua/?p=5566http://www.kultura.org.ua/?p=5566
http://www.kultura.org.ua/?p=5566http://www.kultura.org.ua/?p=5566
http://www.kultura.org.ua/?p=5566http://www.kultura.org.ua/?p=5566
http://www.houses.in.ua/registration/
http://www.houses.in.ua/registration/
http://www.houses.in.ua/registration/


мікрофінансових 
установ у забезпеченні 
фінансування для 
місцевих 
мікропідприємств

Швейцарське бюро
співробітництва в

Україні представляє
Швейцарську агенцію

розвитку та
співробітництва (SDC))

і управляє серією
малих проектів, які в

першу чергу
орієнтовані на

громадські організації

Програма спрямована
напідтримку малих

проектів:-
Здоров'я;Місцеве

самоврядування та
децентралізація;Розвит
ок торгівлі, розвитку

малих та середніх
підприємств
(МСП);Стала
енергетика,
навколишнє

середовище,істобудува
ння;Соціальніпослуги;

Реагування на
наслідкиконфлікту

Державні органи та
комерційні структури.

від 100 000 –600
000грн.

Постійно діюча Детальніше тут: https://
region.kname.edu.ua/ind

ex.php/uk/granti/161-
shvejtsarske-byuro-
spivrobitnitstva-v-

ukrajini-predstavlyae-
shvejtsarsku-agentsiyu-

rozvitku-ta-
spivrobitnitstva-sdc-i-

upravlyae-serieyu-
malikh-proektiv-yaki-v-

pershu-chergu-
orientovani-na-

gromadski-organizatsij

Проект «Культура
законності», що
впроваджується

Центром культурного
менеджменту за

фінансування
Посольства
Королівства
Нідерландів

Висвітленнясуспільну
цінність верховенства
права, доброчесності,

антикорупційної
поведінки, культури

законності

Усі бажаючі Буде підтримано
щонайменше 7

проектів з
максимальним

бюджетом до 30 000
гривень. Загальний
бюджет конкурсу —

210 000 гривень

30 червня 2021 р Детальніше тут: https://
www.science-

community.org/ru/node/
213099

ЕКОЛОГІЯ,ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Фінсько-український
трастовий фонд

Енергоефективність,
відновлювана

Органи місцевого
самоврядування,

Загальна вартість –6
млн євро.Вартість

До грудня 2021 року Детальніше тут:
http://saee.gov.ua/uk/con

http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
https://www.science-community.org/ru/node/213099
https://www.science-community.org/ru/node/213099
https://www.science-community.org/ru/node/213099
https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/161-shvejtsarske-byuro-spivrobitnitstva-v-ukrajini-predstavlyae-shvejtsarsku-agentsiyu-rozvitku-ta-spivrobitnitstva-sdc-i-upravlyae-serieyu-malikh-proektiv-yaki-v-pershu-chergu-orientovani-na-gromadski-organizatsij
https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/161-shvejtsarske-byuro-spivrobitnitstva-v-ukrajini-predstavlyae-shvejtsarsku-agentsiyu-rozvitku-ta-spivrobitnitstva-sdc-i-upravlyae-serieyu-malikh-proektiv-yaki-v-pershu-chergu-orientovani-na-gromadski-organizatsij
https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/161-shvejtsarske-byuro-spivrobitnitstva-v-ukrajini-predstavlyae-shvejtsarsku-agentsiyu-rozvitku-ta-spivrobitnitstva-sdc-i-upravlyae-serieyu-malikh-proektiv-yaki-v-pershu-chergu-orientovani-na-gromadski-organizatsij


енергетика,
альтернативні джерела
енергії, виробництво

енергії з відходів.

лікарні, школи,
дитсадки, малий та

середній бізнес Мова
заявки:Українська

проекту –150 тис. євро tent/finland-ukraine-
trust-fund

Грантові та кредитні
програми:«Енергозбер

еження»,«Чисте
виробництво»

«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 Мова
заявки:Англійська

від 100 до 500 тис.
євро

Постійно діюча Детальніше тут: http://
www.nefco.org

Проект
ДТЕК«Енергоефектив

ні школи: нова
генерація» оголошує
конкурс «Зберігаймо

ресурси вдома

Проект спрямований
на підвищення рівня
обізнаності широкого
загалу щодо шляхів

економії енергетичних
та інших ресурсів

Землі для зменшення
викидів вуглекислого
газу та запобігання

зміні клімату

Усі
бажаючіЗаходи,подані

на конкурс, повинні
мати

технічнийхарактер
(наприклад, заміна

ламп розжарюванняна
світлодіодні,встановле

н ня
аераторнихнасадокна
змішувачі, утеплення

будинку тощо)

Подарунки:
powerbanks;мікрохвиль
ова піч, економніLED

світильникита
настільні лампи,

ліхтарі таін.

30 червня 2021 р. Детальніше тут:
http://ees.energyschool.o

rg.ua/zrv

Фонд Підняти Україну ОСББ (Об'єднання Фонд 31грудня 2023 року Детальніше тут: https://

https://eefund.org.ua/programa-energodim
http://ees.energyschool.org.ua/zrv
http://ees.energyschool.org.ua/zrv
http://www.nefco.org/
http://www.nefco.org/
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund


Енергоефективності
Програма

ЕНЕРГОДІМ

до європейського рівня::::::::::::: :
енергетичної

ефективності шляхом
зменшення рівня

енергоспоживання вик;;;;;;;;;;;;; ;
идів СО2 у житловому
секторі, та як наслідок

-зменшення
негативного пливу на

екологію пом’якшення;;;;;;;;;;;;; ;
наслідків зміни клімату

співвласників
багатоквартирного

будинку

енергоефективності
компенсує ОСББ від
40% до 50-70% від

загальної суми витрат
на заходи з енерго-

ефективності

eefund.org.ua/programa-
energodim

МЕДИЦИНА

Посольство Японії в
Україні. Програма
людської безпеки

«Кусаноне

Проєкти направлені на:
розвиток організацій

(будівництво /
реконструкція, надання

медичного
/виробничого

обладнання, утеплення
фасадів, вікон та дахів,

впровадження
енергоощадних
технологій та

альтернативних видів
палива)

🔸 Неурядовим
організаціям, 🔸

лікарням, 🔸
початковим школам, 🔸

науководослідним
інститутам 🔸 іншим

неприбутковим
організаціям Мова
заявки: Українська

До 70 тис дол. США 30.06.2021 року Детальніше тут: https://
www.ua.embjapan.go.jp/

jpn/bi_ua/oda/hu
mansec/info_u.pdf

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Фонд Кличко
Програма: «Клич
друзів – граймо

разом!», «Посилка
успіху

Проєкти направлені на:
розвиток спортивної

інфраструктури
(закупівля спортивного

обладнання,
інвентарю,

встановлення

Керівники спортивних
секцій, ГО, школи

Мова заявки:
Українська

В залежності від умов
програм

Упродовж року
оголошуються

конкурси

Детальніше тут: http://
www.klitschkofoundati

on.org/

https://eefund.org.ua/programa-energodim
https://eefund.org.ua/programa-energodim


спортивних
майданчиків).

Міжнародний
Вишеградський фонд
малі та середні грант

Напрямки проєктних
пропозицій: 🔸

культурна співпраця; 🔸
освіта; 🔸 туризм; 🔸
наукові та молодіжні

обміни; 🔸
транскордонна

співпрац

Організацій
громадянського

суспільства (ОГС),
освітні організації,

культурні рганізації,
дослідницькі і наукові
установи Мова заявки:

Англійська

Малі – до 6000 EUR,
Станд.–від 6000EUR

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

березня та 15 вересня

Детальніше тут: https://
s3.eu-

central1.amazonaws.co
m/uploads.m

angoweb.org/sharedprod
/visegradfund.org/uploa
ds/2018/08/GrantGuideli

nes-1.pdf

КОНКУРС
ШКІЛЬНИХ

ПРОЄКТІВ З УСНОЇ
ІСТОРІЇ

вивчення новітньої
історії з погляду

мультиперспективності
. Під час проєкту учні

навчаться
формулювати питання,

робити інтерв’ю,
аналізувати його,

визначати поле для
дискусій. Реалізація
проєкту допоможе

усвідомити, що історію
завжди проживає
людина, яка має
власний досвід і

відповідно до цього
досвіду інтерпретує

події з минулого

ВЧИТЕЛЬ, який
координує та

супроводжує учнівські
проєкти. Максимальна

кількість учнів, які
працюють над одним
проєктом — 3 особи.

За умов участі
конкурсу

15 листопада 2021р. . Детальніше тут:
https://www.sciencecom
munity.org/ru/node/2214

56

Конкурс «Культура.
Спільнота»

Мета конкурсу –
надати додаткову

підтримку ініціативам
та проєктам у сфері
культури, які здатні
залучати кошти від

До участі у конкурсі
запрошуються

громадські організації,
громадські спілки,
благодійні фонди,

зареєстровані у будь-

Максимальна сума, яку
Фонд

дофінансовуватиме у
межах цієї ініціативи,

становить 200000
гривень. Одна і та сама

Протягом 2021 р Детальніше тут: https://
www.irf.ua/contest/ko

nkurs-kultura-spilnota-2/



громадян шляхом
краудфандінгу.

якому регіоні України. організація не може
претендувати на

підтримку у
загальному обсязі

більше ніж 60 000 євро
протягом реалізації

проєкту
«EU4USociety» (2020-

2023 рр

EU4C)ulture - це
проєкт, що

фінансується ЄС.

Підтримка сектора
культури та

креативних індустрій
для економічного

зростання та
соціального розвитку

регіону. Особливу
увагу проєкт
приділятиме

нестоличним містам.

Для нестоличних міст В залежності від умов
програми

30 червня 2021 р. Детальніше тут: https://
www.goethe.de/ins/ua
/uk/kul/sup/e4c.html

Програма порятунку
культурної спадщини

під загрозою
знищення від HOUSE

OF EUROP

Це програма
порятунку культурної

спадщини, що
постраждала або може

постраждати від
техногенних

катастроф, стихійних
лих або збройних

конфліктів. Програма
фінансує виключно

негайні заходи,
необхідні для

порятунку культурної
спадщини

Це можливість для
незалежних активістів
та організацій різних
типів — приватних,

неприбуткових,
урядових

Програма може
профінансувати

евакуацію об’єктів,
закупівлю матеріалів

та обладнання,
дослідницькі поїздки

та інформаційні
кампанії для
підвищення

обізнаності про
об’єкти культурної

спадщини під
загрозою.

31 грудня 2021 о 23:59
за київським часом

Детальніше тут: https://
houseofeurope.org.ua/op

portunity/115

Креативна Європа Проєкти спрямовані Програма для вас, 14.7 млн. Постійно діюча До Детальніше тут: https://



на: 🔸 навчання, 🔸
проведення

фестивалів, 🔸
проведення хакатонів,
🔸 брейн-рингів, 🔸
програми обміну

досвідом

якщо ви працюєте у
сфері культури,

мистецтва,
кінематографу тощо

Мова заявки:
Англійська 1

01.01.2027 р. creativeeurope.in.ua/

Програму ЄС
Еразмус+ на 2021-
2027 рр. відкрито,
конкурси 2021 р.

опубліковано - корисні
матеріали

Програма буде
працювати для

досягнення розвитку
співпраці, якості,

інклюзії, креативності
та інновацій на рівні

організацій і
впровадження

стратегій у сфері
освіти, професійного
розвитку, молоді та

спорту.

Для трьох сфер
діяльності Програми –
освіта та професійний

розвиток, молодь і
спорт, основними

цілями будуть
наступні: сприяння

академічній
мобільності у сфері

освіти та професійного
розвитку сприяння
неформальній та

інформальній
навчальній мобільності

у сфері молоді
сприяння навчальній

мобільності персоналу
сфери спорту

бюджет понад 26
мільярдів євро

Постійно діюча Детальніше тут: https://
erasmusplus.org.ua/novy
ny/3478-2021-2027-26-

2.html

Гранти на проєкти для
творчої молоді.
Фінансується

Європейським Союзом
та партнерами
Консорціуму

Наші гранти
призначені для
ініціатив, що

допомагають проявити
себе молоді з регіонів.

Лабораторії
звукозапису,

інклюзивні театральні
постановки,

Якщо ви —
організація, що

зареєстрована як
юридична особа та

може приймати
фінансову допомогу,
ми профінансуємо
проєкт і знайдемо

ментора.

Від 6 000 до 8 000 євро
Ми покриваємо

Подорожні витрати
учасників та менторів:

квитки, житло,
харчування Витрати на

просування проєкту:
фото- і відеозйомку,

дизайн, друк,

Щороку тривалістю до
7 місяців

Детальніше тут: https://
houseofeurope.org.ua/gr
ant/creative-youth-grants



кінематографічні
табори, урбаністичні

лабораторії з
переосмислення

публічних просторів та
інші проєкти, завдяки

яким учасники
матимуть змогу

творити. Втілити
проєкт допоможе
ментор з ЄС. Ця

людина стане
напарником для вас і

наставником для
учасників.

поширення інформації
тощо Адміністративні

витрати: зарплати
помічникам, оренду

приміщення,
закупівлю обладнання,
транспорт Консультації

з зовнішніми
експертами

Закупівлюустаткуванн
я Сплату податків

СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ІСАР Єднання
Платформа

"InitiativeМаркетплейс"Initiative
Агентства США з

міжнародного
розвитку

Проєкти 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

В залежності від умов
програм

Постійно діюча Детальніше тут:
http://cdplatform.org/pu
blications/12 84-granti-

z-
organizatsijnogorozvitku

-ogs

Global Innovation Fund
2020 (Глобальний

інноваційний фонд
(далі – ГІФ)

Проєкти направлені на
підтримку

інноваційних способів
вирішення глобальних

проблем розвитку, з

Соціальні і комерційні
підприємства
некомерційні

організації, державні
установи й дослідники,

Сума від 50 тис до 15
млн. дол

Постійно діюча Подати заяву:
https://www.globalinnov
atio n.fund/apply/about/

ьніше тут



акцентом на бідні та
вразливі прошарки

суспільства.

які працюють у
відповідних секторах

економіки Мова
заявки: Українська,

англійська

Посольство США в
Києві оголошує
Програму малих

грантів для підтримки
проектів у сфері

освіти.

Програма підтримки
проектів в освітній

сфері. При наявності
коштів Посольство

буде надавати невеликі
гранти, як описано

нижче, українським і
американським

неурядовим
організаціям,
некомерційні
организации.

Українські
некомерційні

неурядові
підприємства мають

правдо подавати
заявки Мова заявки:

Українська, англійська

до $ 40,000 15 липня 2021 р Детальніше тут: https://
ua.usembassy.gov/wpco
ntent/uploads/sites/151/F

Y 21-NOFO-PD-
Education.pdf

Конкурс грантів від
посольства

Словаччини в Україні

Належне управління та
побудова

громадянського
суспільства.

Інфраструктура та
стале використання
природних ресурсів
управління водними

ресурсами. Пропозиції
повинні відповідати
Стратегії Словацької

Республіки щодо
співробітництва в
цілях розвитку на
2019-2023 роки

До участі
запрошуються усі

бажаючі

5000 евро на проект 30 червня 2021 року Детальніше тут: https://
www.mzv.sk/

web/kyjeven/slovak-aid


