Перелік донорських організацій та програм

Назва Фонду

Програма розвитку ООН в Україні (UNDP)

Короткий опис

UNDP є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно
співпрацює з усіма верствами суспільства та допомагає країнам
розбудовувати спроможність протистояти кризам, розвивати та
підтримувати економічне зростання, спрямоване на покращення
життя кожної людини.
ПРООН працює над подоланням бідності, нерівності та соціальної
ізоляції та виступає на захист прав людини та розширення прав і
можливостей жінок та представників вразливих груп.

Пріоритети
діяльності

- Подолання бідності
- Демократичне врядування
- Екологія та Енергетика
- Місцевий розвиток

Контакти

Контактна особа Олександра Целіщева
Тел. +38 044 253 9363 (внутрішній 486)
oleksandra.tselishcheva@undp.org

WEB-сайт

http://www.ua.undp.org/

Назва Фонду

USAID: Агенство США з міжнародного розвитку

Короткий опис

Місія USAID: спільно з партнерами, долати крайні форми бідності
та сприяти розвитку стійких демократичних суспільств поряд з
підвищенням безпеки й добробуту.

Пріоритети
діяльності

1.
2.
3.
4.
5.

Демократія права людини та врядування;
Сільське господарство;
Охорона довкілля та протидія змін клімату;
Економічний розвиток;
Охорона здоров’я.

Контакти

Phone: 380-44-521-5000
Fax: 380-44-521-5245
E-mail: kyvinfo@usaid.gov
Контактна особа Ярополк Тимків
e-mail: yaropolkt [at] gmail.com , моб.: 097-348-52-34

WEB-сайт

www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine

Назва Фонду

Фонд сприяння демократії (Посольство США)

Короткий опис

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні.
Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує
кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим.

Пріоритети
діяльності

-

Контакти

Діна Бернардін – Координатор грантового відділу
Тел: (38-044) 521-5044
Факс: (38-044) 521-5575

WEB-сайт

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

Назва Фонду

Програма «Малі гранти на підтримку культурних та
освітніх проектів» 2017 року (Посольство США)

Короткий опис

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. Сума грантів: максимальна сума
гранту становить 8,000 дол. США для приватних осіб та 25,000 дол.
США для організацій.
Заявки на участь у програмі грантів прийматимуться з 28 грудня
2016 року. Кінцевий термін подання проектних заявок: 1 вересня
2017 року.

Пріоритети
діяльності

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 у галузі
історії дипломатії, політики, економіки, демократичного та
економічного розвитку, відповідального державного управління,
підприємництва та інновацій;
• Лекції або круглі столи за участі американських експертів з питань
торгівлі людьми, інтеграції переміщених осіб та надання їм
соціальних послуг;

Економічні реформи;
Антикорупційні програми;
Антипропаганда;
Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
Допомога ветеранам.

Контакти

Відділ преси, освіти та культури Посольство США в Україні Вул.
Ігоря Сікорського 4, Київ 04112
Тел.: (044) 521 56 74; 521 57 66; Факс: (044) 521 51 55.
Електронна пошта: KyivPDgrants@state.gov

WEB-сайт

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

Назва Фонду

Фонд розвитку українських ЗМІ (Посольство США)

Короткий опис

Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні
засоби масової інформаціїї (друковані, радіо, телевізійні та
електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських
ЗМІ. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних
ЗМІ в Україні та на допомогу українським журналістам, медіаорганізаціям і недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов’язаними з медіа.

Пріоритети
діяльності

-

Підвищення якості журналістської освіти;
Покращення професійних стандартів серед журналістів;
Створення сприятливого середовища для розвитку українських
медіа;
Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та
державними інституціями.

Контакти

Електронна пошта: KyivMDF@state.gov
Аплікаційні форми з інструкціями щодо їх заповнення знаходяться
за адресою: http://ukraine.usembassy.gov/media-fund.html

WEB-сайт

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

Назва Фонду

Посольство Канади в Україні

Короткий опис

Мета програми міжнародного розвитку Канади в Україні є
поліпшення економічних можливостей для українців у посиленні
демократії. Канада працює з урядом України для надання допомоги
у здійсненні реформ, необхідних для реалізації повного
економічного потенціалу країни і створення міцного громадянського
інституційного та правового середовища для більш тісної інтеграції
з Європою.

Пріоритети
діяльності

-

економічне зростання та сприяння місцевому економічному
розвитку
інвестиції і створення нових робочих місць для скорочення
бідності
підвищення конкурентоспроможності серед малого та
середнього бізнесу
сучасне та екологічно стійке управління серед малих і середніх
підприємств і фермерських господарств, в тому числі на чолі з

-

жінками;
вдосконалення місцевого бізнес-середовища для малих і
середніх підприємств і фермерських господарств
поліпшення реформ нормативно-правової бази для розширення
торговельних та інвестиційних можливостей
просування демократії, прав людини і верховенства права в
Україні
реформування судової системи і підвищення незалежності і
доступу до правосуддя
підвищення рівності доступу до правосуддя для жінок і
чоловіків, особливо з маргінальних груп
розбудова миру і відновлення в конфліктних зонах на території
України
розширення економічного оновлення і відновлення в районах,
порушених конфліктом в Україні
підвищення якості та доступності медіа-контенту корисно
внутрішньо переміщених осіб в Україні

Контакти

partenaires-partners@international.gc.ca

WEB-сайт

-

http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr

-

http://www.international.gc.ca/developmentdeveloppement/countries-pays/ukraine.aspx?lang=eng

Назва Фонду

Офіс Швейцарського співробітництва в Україні

Короткий опис

Для того, щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція,
мусить виконати наступні умови:
• бюджет зазвичай в діапазоні від 100 000 – 600 000 грн.;
• заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи
натуральній формі.
• Концентруватись на витратах пов'язаних з переважно з діяльністю:
придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та
благодійні акції не підтримуються;
• терміни реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має
бути реалізовано і остаточна звітність повинна бути доставлена в
цей час.
Прийом проектних пропозицій на постійній основі.

Пріоритети
діяльності

Основні напрямки:
• 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
• Законності, справедливості;
• Культурні заходи.

Контакти

Phone: +380 44 238 62 50
Fax: +380 44 238 62 51
kye.sco@eda.admin.ch

WEB-сайт

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/koope
rationsbuero.html

Назва Фонду

Міністерство закордонних справ Естонії

Короткий опис

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів
влади.
Хто може подавати пропозиції:
1) урядові або місцеві органи влади
2) НУО
Максимальна сума гранту становить 15 000 євро.
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або
англійською мовою до Посольства Естонії в Україні.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних
витрат проекту.

Пріоритети
діяльності

Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей:
1) освіта;
2) охорона здоров'я;
3) мир і стабільність;
4) розвиток демократії і верховенство закону;
5) економічний розвиток;
6) екологічно сприятливий розвиток;
7) інформування громадськості та глобальна освіта.

Контакти

телефон (380 44) 590 07 80
факс (380 44) 590 07 81
Адреса електронної пошти: Embassy.Kyiv@mfa.ee

WEB-сайт

http://eu.prostir.ua/competitions/257778.html

Назва Фонду

DANIDA Данське агентство з міжнародного розвитку

Короткий опис

Деякі проекти, які фінансуються і керуються лише в рамках
Міністерства Закордонних Справ Данії, а інші здійснюються у
співпраці з ЄС.

Пріоритети
діяльності

-

Контакти

Tel: +380 44 200 1260
Fax: +380 44 200 1281

Права людини і демократія;
Зелене зростання;
Соціальний прогрес;
Стабільність і захист.

E-mail: ievamb@um.dk , um@um.dk
Посольсвто Данії в Україні
WEB-сайт

http://ukraine.um.dk/uk/danida-ukr/

Назва Фонду

Гранти Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні

Короткий опис

Провідним відомством, відповідальним у Німеччині за двосторонню
співпрацю задля економічного розвитку, є Федеральне міністерство
економічного співробітництва та розвитку.
Співпраця поза пріоритетними напрямами передбачає, зокрема,
підтримку в подоланні кризової ситуації у Східній Україні (у рамках
спеціальної ініціативи) та продовження поточних проектів за такими
напрямами як охорона здоров’я, планування сім’ї , боротьба з
ВІЛ/СНІД.
Посольство Німеччини в Україні щороку надає підтримку мікро
проектам, спрямованим на поліпшення умов життя бідних верств
населення.

Пріоритети
діяльності

▪ енергетика і ресурсоефективність;
▪ сприяння розвитку економіки й інфраструктура;
▪ децентралізація та місцеве самоврядування;
▪ засади правової держави і боротьба з корупцією;
▪ громадянське суспільство;
▪ освіта, наука і засоби масової інформації.

Контакти
WEB-сайт

www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html

Назва Фонду

Гранти від Посольства Швеції в Україні

Короткий опис

Очікується, що в результаті впровадження заходів в рамках цієї
Стратегії в країнах Східної Європи відбудуться такі зміни:
1. Посилення економічної інтеграції з країнами ЄС та розвиток
ринкової економіки. В рамках даного напряму реалізовується три
проекти загальною сумою більше ніж 7 млн. євро;
2. Зміцнення демократії, підвищення поваги до прав людини та
подальший розвиток держави на основі принципів:
▪ верховенства права;
▪ вдосконалення державного управління та судової системи;
▪ підвищення рівня реалізації прав людини та збільшення
можливостей демократичного впливу;
3. Покращення стану природного середовища, зменшення
негативного впливу на клімат та підвищення стійкості до впливів
навколишнього середовища та кліматичних змін.

Пріоритети
діяльності

1. економічна інтеграція з країнами ЄС та ринкова економіка
2. демократичне врядування та права людини
3. природні ресурси і навколишнє середовище.

Контакти

E-mail: ambassaden.kiev@gov.se
Тел.: +38044 494 4270

WEB-сайт

http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/-/-------/

Назва Фонду

Уряд Королівства Швеції через Шведське агентство з питань
міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)

Короткий опис

Шведське Агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку
(SIDA) є організатором міжнародних тренінгових програм, які
мають на меті покращення управлінських та технічних навичок
представників країн-партнерів. Ці короткострокові програми
охоплюють сфери, що є стратегічно важливими для економічного та
соціального розвитку. Серед проектів – підтримка вступу України до
ВТО, проекти в області розвитку ринкової економіки, культури,
системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища,
освіти.

Пріоритети
діяльності

Надання консультативної допомоги Міністерству фінансів України у
реформуванні бюджетного процесу та управлінні допомогою.
Вирішення трудових спорів в Україні. Зниження ризиків,
викликаних впливом радону та природного випромінювання.
Забезпечення якості та контроль якості в медичній радіології.

Контакти

E-mail: sida@sida.se
Tel: +46 8 698 50 00;
Tel: + 46 8 20 88 64 ;

WEB-сайт

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=121&language=en_US

Назва Фонду

Гранти від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва

Короткий опис

Фонд спрямований на підтримку місцевих (українських) неурядових
організацій (НУО).
У деяких випадках також інші організації можуть подавати свої
заявки, наукові та дослідницькі інститути, незалежні ЗМІ та заклади
культури.
Як правило конкурс оголошується на початку року, збір заявок
триває до лютого місяця. В період до квітня Фонд як правило
визначає переможців та підписує договори на отримання допомоги.

Пріоритети
діяльності

▪ Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до
уразливих груп, жінок, молоді та дітей.
▪ Демократія та належне врядування, особливо що стосується
підтримки процесу проведення реформ в Україні, верховенство
права та боротьба із корупцією.
▪ Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується
біологічного різноманіття.

Контакти

-

WEB-сайт

www.www.finland.org.ua/public

Назва Фонду

Міжнародний фонд «Відродження»

Короткий опис

Міжнародний Фонд Відродження – одна з найбільших благодійних
фундацій в Україні. Місія – розвивати відкрите суспільство в
Україні на основі демократичних цінностей.

Пріоритети
діяльності

Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й
організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного
суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його
розвитку громадських ініціатив.

Контакти

Керівник Західноукраїнського представництва – Оксана
Дащаківська - dashchakivska@irf.ua, тел.: +38 067 663 86 91

WEB-сайт

http://www.irf.ua/

Назва Фонду

Фонд Східна Європа

Короткий опис

Місія Фонду—сприяти соціальному та економічному розвитку
України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи
партнерство громади, влади та бізнесу.

Пріоритети
діяльності

— Місцевий економічний розвиток;
— Місцевий соціальний розвиток
— Розвиток громадянського суспільства та ефективне управління;
— Екологія та енергоефективність.

Контакти

тел/факс: (38-044) 200-38-24, 200-38-25, 200-38-26
e-mail: info@eef.org.ua

WEB-сайт

http://www.eef.org.ua/ua/

Назва Фонду

БО «Львівська освітня фундація» (за підтримки фонду Джинджер)

Короткий опис

Середній грант для проекту по опіці державних установ, де
проживають діти-сироти, становить 2000 – 5000 доларів США.
Середній показник для будівельних проектів 10 000 – 25 000 доларів
США.
Заявки подаються у будь-який час, але Фонд Джинджер розглядає
заявки двічі на рік:
Аплікаційні форми, що були подані до 15 листопада,
розглядаються на грудневому засіданні консультаційної ради.
Рішення оголошують в січні.
- Аплікаційні форми, подані до 15 квітня, розглядаються на
засіданні у травні. Рішення оголошують в червні.

Пріоритети
діяльності

Cиротинці та центри для покинутих дітей, які створені та є під
опікою Католицьких організацій
проекти, що допомагають сиротам та/або покинутим дітям у
державних сиротинцях, які впроваджуються Католицькими
організаціями в Україні.

Контакти

м. Львів, вул. Свенціцького, 17
+38 (032) 238 15 77
lvivedu@gmail.com

WEB-сайт

http://lef.org.ua/

Назва Фонду

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)

Короткий опис

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) є неприбутковою
організацією, що створена з метою підтримки найменш соціально
захищених верств населення, а також ініціатив територіальних
громад і громадських організацій.

Пріоритети
діяльності

•

•

•
•

сприяння реформуванню системи соціальних послуг
(розробка проектів нормативних документів та методичних
документів спрямованих на регулювання діяльності у сфері
соціальних послуг вразливим групам населення);
створення інноваційних моделей соціальних послуг для
вразливих груп населення (осіб з обмеженими можливостями,
дітей-сиріт, безпритульних, осіб похилого віку, жертв
насилля тощо);
ремонт об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури у
сільській місцевості (дитячих садків, шкіл, фельдшерськоакушерських пунктів, клубів, водогонів, доріг);
розвиток потенціалу територіальних громад у вирішенні
місцевих проблем, активізація їх участі у процесі прийняття
рішень.

Контакти

тел.: (044) 230 25 36, факс: (044) 417 10 57, e-mail: usif@usif.org.ua

WEB-сайт

http://usif.org.ua/

Назва Фонду

Міжнародний Вишеградський фонд

Короткий опис

Неурядові організації, організації громадянського суспільства,
муніципалітети та місцеві органи влади, школи та університети, а
також приватні компанії або окремі громадяни мають право на
отримання грантової підтримки, за умови, що проекти пов'язані з
регіоном V4 і подальшим розвитком співробітництва між
партнерами по проекту, що базуються в регіоні.

Пріоритети
діяльності

Культура, наука і дослідження, молодіжні обміни, транскордонне
співробітництво, розвиток туризму

Контакти

tel.: +421 259 203 811, –802
fax: +421 259 203 805
e-mail: visegradfund@visegradfund.org

WEB-сайт

http://visegradfund.org/

Назва Фонду

Національний фонд на підтримку демократії NED

Короткий опис

Діяльність фонду спрямована на розвиток демократії через
підтримку недержавних демократичних інститутів по всьому світу.

Пріоритети
діяльності

Громадське суспільство, культура та мистецтво, освіта, охорона
здоров'я, врядування, молодь, демократія та права людини, ЗМІ та
комунікації.

Контакти

1. eurasiaproposaks@ned.org
2. europe-eyrasia@ned.org
Tel: +1 (202) 378-9700

WEB-сайт

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/

Назва Фонду

Фонд "Монсанто"

Короткий опис

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів
США.
Напрямки проектів:
- забезпечення підтримки для освіти (підтримка шкіл, бібліотек,
наукових центрів, тренінгових програм для ферменрів та
академічних програм, які доповнюють шкільні програми);
- завбезпечення базових потреб для громад шляхом підтримки
неприбуткових організацій, які допомагають у таких питаннях як
безпечна їжа, санітарні умови, доступ до чистої води, безпека для
суспільства, та багато іншим місцевих потреб.
Щоб отримати запрошення для подання заявки, потрібно через
форму за адресою www.monsantofund.org/about/contact/ надіслати
опис організації та короткий опис проекту англійською мовою.

Пріоритети
діяльності
Контакти

Освіта, розвиток інфраструктури

WEB-сайт

http://www.monsantofund.org/grants/international/
(http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsantofund.aspx)

тел.: (+38044) 490 7575
факс: (+38044) 490 0145

Назва Фонду

Гранти від Глобального інноваційного фонду

Короткий опис

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.

Пріоритети
діяльності

GIF підтримує нові бізнес-моделі, політичні методи, технологічні
рішення, ідеї щодо способів надання продуктів і послуг, які
принесуть користь бідним країнам, що розвиваються.
Щодо питань:
https://www.facebook.com/GlobalInnovationFund

Контакти

WEB-сайт

http://www.globalinnovation.fund/our-approach

Назва Фонду

Фонд Конрада Аденауера

Короткий опис

В Україні Фонд співпрацює з низкою українських партнерських
організацій. Це, зокрема, Верховна Рада України, Секретаріат
Президента України, місцеві державні адміністрації, структури
політичних партій, неурядові організації, університети та аналітичні
центри.

Пріоритети
діяльності

Фонд організовує круглі столи, конференції, подіумні дискусії та
лекції з метою ґрунтовного обговорення та політичного аналізу
суспільно важливих тем. У рамках політичної освіти та надання
консультацій ми влаштовуємо семінари, ділові ігри та тренінги. Ми
випускаємо книжки та серію публікацій «Policy Papers», в яких
презентуємо результати дискусій та надаємо рекомендації до дій.

Контакти

Тел. +380 44 4927443, факс: +380 44 4927443
office.ukraine@kas.de
Габріеле Бауманн, керівник представництва фонду Конрада
Аденауера в Україні
Тел. +380 44 4927443
Факс +380 44 4927443
Gabriele.Baumann@kas.de

WEB-сайт

http://www.kas.de/ukraine/ukr/

Назва Фонду

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Короткий опис

ЄБРР інвестує в проекти, які сприяють переходу до відкритої
ринкової економіки, а також розвитку приватної та підприємницької

діяльності.
Пріоритети
діяльності

•
•
•
•
•

Ділове середовище
Доступність та транспорт
Захист навколишнього середовища
Енергетична ефективність
Розвиток управлінського потенціалу

Контакти

Тел.: +44 207 338 6000
visitrequest@ebrd.com

WEB-сайт

http://www.ebrd.com/ru/home.html

Назва Фонду

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

Короткий опис

ЄІБ забезпечує фінансування для безпечних та стійких
інвестиційних проектів, які вносять вклад в досягненні цілей
політики ЄС. Більшість діяльності (90%) зосереджена в країнах ЄС,
але також підтримує зовнішній розвиток політики.
Подати заявку на кредит:
http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm

Пріоритети
діяльності

• Інновації та навички;
• Доступ до фінансових ресурсів для малого бізнесу;
• Навколишнє середовище і клімат;
• Інфраструктура.

Контакти

Тел.: +380 443908018
E-mail: kiev@eib.org

WEB-сайт

http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm

Назва Фонду

Фонд ERSTE

Короткий опис

Фонд ERSTE фінансує проекти некомерційних організацій. Гранти
надаються для реалізації практичних інноваційних проектів, які
доповнюють цілі Фонду щодо зміцнення громадянського
суспільства.

Пріоритети
діяльності

- громадське суспільство;
- транскордонне співробтінитцво;
- культура і мистецтво;
- освіта;
- молодь.

Контакти

Phone: +43 50 100 15100
Fax: +43 50 100 11094
E-mail: office@erstestiftung.org

WEB-сайт

http://www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/

Назва Фонду

Фонд Роберта Боша

Короткий опис

Фонд імені Роберта Боша є одним з найбільших приватних
підприємницьких фондів в Німеччині. Одним з основних напрямків
його діяльності є фінансова підтримка, спрямована на розвиток
взаєморозуміння між народом Німеччини і її східними сусідами.
Основними завданнями є сприяння і розробка програм, конкурсів та
підтримка пілотних проектів в галузі суспільних досліджень,
охорони
здоров'я,
гуманітарної
допомоги,
зміцнення
взаєморозуміння між народами, а також молодіжної тематики,
освіти і громадянського суспільства.

Пріоритети
діяльності

- соціальна політика;
- громадське суспільство;
- охорона здоров'я;
- культура і мистецтво;
- розвиток управлінського потенціалу.

Контакти

E-mail: michaela.zange@bosch-stiftung.de , info@bosch-stiftung.de

WEB-сайт

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/389.asp

Назва Фонду

Чорноморський фонд регіонального співробітництва

Короткий опис

Місія фонду – сприяння регіональному співробітництву та
належному врядуванню в Чорноморському регіоні; підзвітності,
прозорості, відкритості уряду; розвитку сильного, ефективного
громадського сектору; розвитку незалежних та професійних ЗМІ.
Прийнятні заявники: НУО, урядові органи, вкл. місцеві органи
влади, інші юридично зареєстровані об'єднання

Пріоритети
діяльності

• Створення робочих місць
• Громадянське суспільство
• Транскордонне співробітництво
• Культура та мистецтво, Туризм, Освіта, Молодь
• Врядування, Розвиток управлінського потенціалу

Контакти
WEB-сайт

http://www.gmfus.org/civil-society/black-sea-trust-regional-cooperation

Назва Фонду

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Короткий опис

Місія програми розвитку громадянського суспільства полягає в
підтримці зусиль, які допомагають побудові демократичних

інститутів, зміцненню місцевих громад, сприянні справедливому та
рівноправному доступу до ресурсів, в забезпеченні поваги до прав та
різних поглядів.
Пріоритети
діяльності

-

Контакти

Керівник організації в Україні: Росс Макларен
Телефон: (+380 50) 351 64 54
Електронна адреса: suprun.svitlana@gmail.com
mottfnd@carrier.kiev.ua
info@mott.org

WEB-сайт

https://www.mott.org/contact/

Назва Фонду

Фонд зеленого зростання. Південно-Східна Європа

Короткий опис

Місія фонду – сприяння підвищенню енергетичної ефективності та
розвитку поновлюваних джерел енергії, через державно-приватне
партнерство з багаторівневою структурою ризиків/доходів, шляхом
надання фінансування бізнесу і домогосподарствам в рамках
партнерств із фінансовими установами та прямого фінансування.

Пріоритети
діяльності

- захист навколишнього середовища
- енергетична ефективність та відновлювана енергетика
- розвиток управлінського потенціалу

Контакти

тел.: + 380 (0) 44 451 44-51, факс: + 49 (0) 69 9778 7650-10,
ukraine@finance-in-motion.com

WEB-сайт

http://www.ggf.lu/

Назва Фонду

Міжнародна приватна водна асоціація / International Private Water
Association (IPWA)

Короткий опис

Метою IPWA є надання підтримки в області фінансування проектів
водопостачання та санітарії в країнах, що розвиваються, 1)
багатостороннім і двостороннім установам щодо виявлення та
розробки продуктів зниження ризиків; 2) спонсорам, які прагнуть
фінансувати нове будівництво і концесії; 3) національним,
муніципальним і місцевим органам влади, які прагнуть залучити
кваліфікованих приватних операторів з метою розширення та
модернізації водопостачання і санітарних послуг.

Пріоритети
діяльності

• Комунальні послуги (Вода, стічні води)
• Охорона довкілля
• Інше

Громадянське суспільство;
Освіта;
Навколишнє середовище.

Контакти

Kathy Shandling, Executive Director,
kshandling@ipwa1.org ;
тел..: +12128730920

WEB-сайт

http://www.ipwa1.org/index.htm

Назва Фонду

Європейський культурний фонд / European Cultural Foundation

Короткий опис

Встановлення зв'язків між культурою, громадами і демократією,
створення мереж європейських культурних організацій, що діють як
агенти змін, залучають місцеві громади і створюють нові соціальні,
екологічні, економічні та демократичні моделі через культурні
практики, що впливають на розвиток місцевої політики, а також
сприяють розвиткові громадянської гордості у громадах.
Прийнятні заявники: Фізичні особи, некомерційні організації.
Прийом заявок:
15 січня для проектів на травень-червень,
15 березня для проектів серпня - грудня,
15 вересня для січня-квітня

Пріоритети
діяльності

• Громадянське суспільство
• Культура та мистецтво
• Інше

Контакти

Tel.: +31 (0)20 573 38 68
Fax: +31 (0)20 675 22 31
ask [@]culturalfoundation.eu

WEB-сайт

http://www.culturalfoundation.eu/

Назва Фонду

Карпатський фонд – Україна

Короткий опис

Метою Карпатського фонду є формування добросусідських
відносин, соціальної стабільності і сприяння економічному прогресу
на прикордонних територіях України, Угорщини, Румунії, Польщі,
Словаччини. Для цього Карпатський фонд надає фінансову та
технічну підтримку проектам, результатами яких є покращення
якості життя людей у містах та сільських громадах Карпатського
регіону.

Пріоритети
діяльності

• Розвиток місцевої демократії і громадянського суспільства шляхом
налагодження партнерств між громадськими організаціями та
органами місцевого самоврядування для задоволення потреб громад;
• Інституційне зміцнення органів місцевого самоврядування і
громадських організацій;
• Розвиток транскордонного і міжетнічного співробітництва,
поширення інформації і впровадження інноваційного досвіду;
• Заохочення участі громадян у місцевому та регіональному

розвиткові;
• Сприяння налагодженню співпраці між громадськими
організаціями, органами місцевого самоврядування та
підприємницькими структурами.
Контакти

Тел.: +380 3122 34129, факс: +380 3126 41137.
ел.пошта: cfua@cfoundation.org
Руслан Жиленко, директор,
ел.пошта: ruslan.zhilenko@cfoundation.org

WEB-сайт

http://carpathianfoundation.org.ua/

Назва Фонду

Європейський Фонд за Демократію

Короткий опис

Європейський фонд на підтримку демократії здійснює свою
діяльність максимально ефективно і гнучко, з урахуванням ситуації,
оперативної обстановки і потреб грантоотримувачів.

Пріоритети
діяльності

Основним пріоритетом фонду є підтримка та перехід до демократії
у країнах східного та південного сусідства Євроспільноти.

Контакти

E-mail: secretariat@democracyendowment.eu

WEB-сайт

https://www.democracyendowment.eu/support

Назва Фонду

Bradley Foundation (Фонд Бредлі)

Короткий опис

Розвиток почуття громадянськості - проекти можуть бути
спрямовані на будь-яку сферу суспільного життя (економіку,
політику, культуру, громадянське суспільство), але вони повинні
просувати громадськість до базової ідеї виборів і голосування.
Наприклад, проекти, що демонструють велику громадську участь,
політичні або академічні дослідження, медіа-проекти та інше

Пріоритети
діяльності

-

Контакти
WEB-сайт

проведення щорічних заходів;
проведення конференцій та семінарів;
придбання обладнання;
загальна підтримка;
стажування;
інвестиції, пов'язані з проектом;
публікації;
дослідження;
стипендії;
розвиток освітніх програм.

http://www.bradleyfdn.org/

Назва Фонду

Програма РІТА за підтримки фонду «Освіта для демократії» та
Польсько-Американського фонду Свободи

Короткий опис

Програма RITA – «Зміни в регіоні» це в першу чергу грантова
програма, яка комплексно підтримує міжнародну співпрацю – від
допомоги в опрацюванні концепції проекту та побудови проектного
партнерства, через фінансування найкращих ініціатив, по постійну
інформаційну та компетенційну підтримку дофінансованих
суб’єктів.

Пріоритети
діяльності

-

суспільні та соціальні проблеми;
освіта та виховання;
розвиток підприємництва;
культурна спадщина;
розвиток та підтримка третього сектору;
розвиток та підтримка місцевого самоврядування;
розвиток незалежних та сучасних ЗМІ.

Контакти

Ewa Sobiesak – e-mail: rita@fed.org.pl , tel.: +48 601 458 411
Anna Kertyczak – e-mail: anna.kertyczak@fed.org.pl ,
tel.:+48 605 787 757

WEB-сайт

http://programrita.org/ua/

Назва Фонду

Фонд Елізабет Гриншилдс

Короткий опис

Розмір грантів – 15 000-18 000 канадських доларів, проте Фонд може
змінювати суму фінансування. До участі запрошуються художники,
графіки, скульптори віком від 18 років, які хочуть пов’язати свою
кар’єру з мистецтвом. Не приймаються заявки від комерційних
художників, фотографів, кінематографістів. Заявки можуть бути
подані в будь-який час протягом року, немає крайнього терміну.

Пріоритети
діяльності
Контакти

-

e-mail: info@greenshieldsfoundation.ca

WEB-сайт

https://www.elizabethgreenshieldsfoundation.org/

Назва Фонду

Fabrica

Короткий опис

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує
представників творчих професій приєднатися до своєї команди
дослідників. Взяти участь у програмі можуть програмісти,
архітектори, графічні дизайнери, музиканти, письменники,
режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори, аніматори.
Гранти надаються на постійній основі, крайніх термінів немає.

Пріоритети
діяльності

-

Культура і мистецтво.

ІТ;
Архітектура;

-

Культура та мистецтво;
ЗМІ;

Контакти

Tel: +39 0422 516111
fabrica@fabrica.it

WEB-сайт

http://www.fabrica.it/

Назва Фонду

Горизонт Капітал / Horizon Capital

Короткий опис

Horizon Capital інвестує в компанії, які, на їхню думку, можуть
скористатися можливостями швидкого зростання і консолідації в
цільових галузях.

Пріоритети
діяльності

• Ділове середовище
• Доступність та транспорт
• Захист навколишнього середовища
• Енергетична ефективність
• Сільське, лісне господарство
• Інше

Контакти

Kateryna Krasovska
Executive Assistant
Tel.: 380 (44) 490-5580
Fax: 380 (44) 490-5589
E-mail: kkrasovska@horizoncapital.com.ua

WEB-сайт

http://www.horizoncapital.com.ua/submit-business-proposal

Назва Фонду

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020

Короткий опис

Програма транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 (Програма) діє у рамках Європейського
Інструменту Сусідства (ЄІС). Вона продовжує і розширює
співпрацю в прикордонних регіонах трьох країн, яка попередньо
здійснювалась в рамках Програми Добросусідства Польща-БілорусьУкраїна INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004–2006 (Програма
Добросусідства) та Програми транскордонного співробітництва
ЄІСП Польща-Білорусь-Україна 2007-2013.
Загальна мета Програми полягає у підтримці транскордонних
процесів розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та
України.

Пріоритети
діяльності

1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини
(ТЦ3)
Пріоритет 1.1 Промоція місцевої культури та історії
Пріоритет 1.2 Промоція і збереження природної спадщини

2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого
до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем
(TЦ7)
Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та
інфраструктури
Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТ
3. Спільні виклики у сфері безпеки (TЦ8)
Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних
послуг
Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпеки
4. Покращення управління кордонами та охорона кордонів,
управління безпекою, мобільністю та міграцією. (TЦ10)
Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів
Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами,
митних і візових процедур
Контакти

Тел/факс: +38 0322 61 02 59
e-mail: lviv@pl-by-ua.eu
Керівник, Ольга Парасоцька (представник СТС у м. Львові)
Тел. : + 38 0322 47 21 30
e-mail: Olga.Parasotska@pl-by-ua.eu

WEB-сайт

http://www.pbu2020.eu/ua

Назва Фонду

Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу

Короткий опис

Фінансована ЄС Програма для громадянського суспільства країнсусідів ЄС в найближчі роки проводитиме конкурси для підтримки
організацій громадянського суспільства у країнах-сусідах ЄС.
Проект "Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу"
пропонує свою підтримку потенційним заявникам та отримувачам
грантів у п’яти з шести країн Східного сусідства: Азербайджані,
Вірменії, Грузії, Молдові та Україні.

Пріоритети
діяльності

• Громадянське суспільство
• Розвиток управлінського потенціалу
• Демократія та права людини

Контакти

info@csdialogue.eu

WEB-сайт

http://www.csdialogue.eu/ru

Назва Фонду

Програми Twinning і TAIEX

Короткий опис

Інструменти TWINNING і TAIEX є інструментами співпраці між
державними органами у країні- бенефіціарі (Україна) і
еквівалентними установами держави-члена ЄС. Вони спрямовані на
покращення і модернізацію інститутів країни-бенефіціара.

Пріоритети
діяльності
Контакти

Врядування, Розвиток управлінського потенціалу

WEB-сайт

http://www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/747

Назва Фонду

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)

Короткий опис

ЮНІДО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй,
що сприяє розвитку промисловості для скорочення бідності,
інклюзивної глобалізації та екологічної стійкості в країнах, що
розвиваються, і країнах з перехідною економікою.

Пріоритети
діяльності

• Створення робочих місць
• Розвиток управлінського потенціалу
• Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
• Захист навколишнього середовища
• Сільське господарство
• Енергетична ефективність
• Інше

Контакти

Запити та ідеї повинні бути адресовані координаторові ЮНІДО в
Україні: Людмина Мусіна, Міністерство економічного розвитку та
торгівлі 01008, Київ, вул. Грушевського 12/2, тел..: +380 442 263156,
ф.: +380 2263181, musina@me.gov.ua

WEB-сайт

http://www.unido.org/offices.html?L=0

Назва Фонду

Фундація українсько-польської співпраці / Polish-Ukrainian
Cooperation Foundation (PAUCI)

Короткий опис

Метою ПАУСІ є розбудова потенціалу України з перспективою
більш тісної інтеграції з Європейським Союзом і НАТО шляхом
застосування польського та європейського досвіду та сприяння
транскордонного поширення знань і досвіду в ключових сферах, які
впливають на людський капітал і громадянське суспільство.

Пріоритети
діяльності

• Соціальна політика
• Громадянське суспільство
• Розвиток приватного сектору (Підприємництво)
• Енергетична ефективність
• Розвиток управлінського потенціалу
• Інше
Україна, 04070, Київ,
вул. Іллінська 18, 2-й поверх, оф.1

Контакти

taiex@center.gov.ua

Тел.: 380 (44) 425 92 58/59,
Факс: 380 (44) 425 92 95,
pauci.kp @ gmail.com
WEB-сайт

www.pauci.org

Назва Фонду

Європейська молодіжна фундація

Короткий опис

Понад 40 років ЄМФ забезпечує підтримку та надання фондів для
молодіжної діяльності, що популяризують права людини,
демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді
можливість голосу в політичному та демократичному житті, а також
необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві.
Організації повинні бути некомерційними, неурядовими, мати
власний статут, бути створеними молоддю і для молоді віком 15-30
p., і виконувати свою роботу відповідно з цінностями Ради Європи.
Подати заявку: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-toapply

Пріоритети
діяльності

Проекти повинні бути спрямовані на:
▪ зміцнення миру і співробітництва;
▪ сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю;
▪ заохочення обміну інформацією;
▪ стимул взаємодопомоги

Контакти

Tel. +33 (0)3 88 41 20 00

WEB-сайт

www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

Назва Фонду

Інноваційний Фонд ЮНІСЕФ

Короткий опис

Фонд ЮНІСЕФ є новоствореним, нетематичним, об'єднаним
фондом, який був спеціально розроблений для фінансування
інноваційних проектів так званих open-source технологій, які
знаходяться на ранній стадії розробки та можуть принести користь
дітям.

Пріоритети
діяльності

-

Продукти для молоді - технології для молоді до 25 років, що
сприяють навчанню або участі у громадському житті;
Інфраструктура - рішення для збільшення доступу до інформації,
зокрема до зв’язку, електроенергії;
Інформація в режимі реального часу - використання даних у
реальному часі для прийняття рішень.

Контакти

Harriet Dwyer - hdwyer@unicef.org

WEB-сайт

www.unicefinnovationfund.org

Назва Фонду

Horizon 2020

Короткий опис

Програма Horizon 2020 - найбільша програма Європейського Союзу,
спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок.
Бюджет – 80 млрд. євро. на 2014-2020 рр.

Пріоритети
діяльності

- Передова наука;
- Індустріальне лідерство;
- Соціальні виклики.
А також додаткові пріоритети:
1. Поширення передового досвіду та розширення участі
2. Наука з дітьми і для суспільства
3. Європейський інститут інновацій і технологій (EIT)
4. Програма навчань та досліджень євратом 2014-2018

Контакти
WEB-сайт

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Назва Фонду

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ

Короткий опис

Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ – реалізує
цілі у сфері міжнародного співробітництва задля сталого розвитку та
міжнародної просвіти. GIZ пропонує ефективні рішення для
політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку в
глобалізованому світі, а також підтримує процеси комплексних
реформ і перетворень, в тому числі і в складних умовах.

Пріоритети
діяльності

демократія, громадянське суспільство, державне управління,
регіональний розвиток та децентралізація;
- енергетика;
- сталий економічний розвиток.
Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема,
підтримку подолання кризових ситуацій на сході України. Також
буде продовжено співпрацю у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.

Контакти

GIZ Бюро в Україні
Директор місцевого бюро Сабіне Мюллер
Email:giz-ukraine@giz.de

WEB-сайт

https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html

Назва Фонду

Slovak Aid

Короткий опис

Механізм надання допомоги в цілях розвитку був заснований у 2003
році шляхом створення інституційної, правової та стратегічної
рамки для програм розвитку Словаччини. З 2003 року Словацька
Республіка займається реалізацією програми, що здійснюються в
країнах, що розвиваються двосторонніх програм допомоги розвитку,

-

на додаток до надання багатосторонньої допомоги та гуманітарної
допомоги. Одночасно, починаючи з 2004 року, в якості державичлена Європейського союзу, Словаччини займається фінансуванням
діяльності в області розвитку, що здійснюється Європейською
комісією.
Пріоритети
діяльності

- гуманітарна допомога;
- розвиток освіти;
- підвищення обізнаності громадськості;
Окрім пріоритетів програми фонд оголошує малі гранти.

Контакти

Phone: +421-2-6820-5011
Fax: +421-2-6820-5012
info@slovakaid.sk

WEB-сайт

www.slovakaid.sk

Назва Фонду

Polish Aid

Короткий опис

Мета - надання організаціям і установам доступ до інноваційних
технологій на підтримку порятунку людських життів в умовах кризи
і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку в країнах,
що розвиваються.

Пріоритети
діяльності

Гуманітарна та військова допомога;
Енергозбереження;
Інше;

Контакти

https://www.facebook.com/AIDPOL1

WEB-сайт

http://aidpol.com/

Назва Фонду

Асоціація «Енергоефективні міста України»

Короткий опис

Асоціація
"Енергоефективні
міста
України" (АЕМУ) –
добровільне, недержавне, неприбуткове об’єднання органів
місцевого самоврядування створене з метою задоволення потреб
своїх членів і відповідних територіальних громад у сучасній
інформації,
нових
технологіях,
інвестиціях,
розвитку
співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними
партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання
енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг,
підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення
сталого розвитку поселень.

Пріоритети
діяльності

-

розбудова організаційного і управлінського потенціалу органів
місцевого самоврядування для вирішення проблем міського

-

-

-

енергетичного сектору на основі міжнародного стандарту ISO
50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту»,
об’єднання зусиль і мобілізація наявних ресурсів усіх
зацікавлених сторін для напрацювання і реалізації нової
енергетичної політики,
впровадження сучасних технічних і фінансових підходів,
спрямованих на підвищення енергоощадності,
енергоефективності та енергетичної безпеки,
формування нового ставлення громадськості і культури
поведінки в побуті щодо використання традиційних і відновних
джерел енергії та захисту довкілля.

Контакти

т/ф +380 322 455262
office@enefcities.org.ua

WEB-сайт

http://enefcities.org.ua/

Назва Фонду

SABIT

Короткий опис

Мета програми - сприяння економічній реструктуризації країн СНД
- Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану,
Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та
Узбекистану. SABIT проводить стажування менеджерів середньої та
вищої ланки, вчених і інженерів країн СНД в малих, середніх і
великих американських компаніях і недержавних організаціях.

Пріоритети
діяльності

• Розвиток приватного сектору (Підприємництво)
• Розвиток управлінського потенціалу
• Інше

Контакти

Тел: + 38 044 521 5222
+ 38 095 274 02 15
Факс: + 38 044 521 5430
Координатор: Наталія Шкнєєва
Nataliia.Shknyeyeva@trade.gov

WEB-сайт

http://www.sabitprogram.org

Назва Фонду

Американські Ради з Міжнародної Освіти, програма FLEX

Короткий опис

Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) - це програма для учнів
загальноосвітніх шкіл десяти країн співдружності незалежних
держав (СНД) - Євразії, яка фінансується урядом Сполучених
Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу
подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській
школі протягом одного академічного року і проживати у
американській родині.

Пріоритети
діяльності
Контакти

телефон: (+38 044) 289-39-52, 289-39-53, 289-39-77, 289-39-78 запитуйте програму ФЛЕКС
факс: (044) 289-39-21
e-mail: flex@americancouncils.org.ua

WEB-сайт

http://www.sabitprogram.org

Назва Фонду

Фонд імені Гайнріха Бьолля

Короткий опис

До пріоритетів роботи Представництва в Україні належать:
сприяння демократії та зміцнення громадянського суспільства,
політична освіта для громадян, раціональне використання енергії
та захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, захист
прав людини. Свої цілі фонд досягає шляхом проведення
публічних дискусій, конференцій, семінарів, круглих столів,
тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку громадських
ініціатив.

Пріоритети
діяльності

•
•
•

- Сприяння демократії та розвиток громадянського суспільства;
- Гендерна демократія та права жінок;
- Екологія, клімат та енергетика

Контакти

Телефон: +38 044 394 5242
Факс: +38 044 394 5200
Сєргєй Сумлєнний - керівник Представництва
Sergej.Sumlenny@ua.boell.org

WEB-сайт

http://ua.boell.org/uk/categories/foundation

Назва Фонду

Інститут Кеннана при Міжнародному науковому центрі ім. Вудро
Вільсона

Короткий опис

Інститут Кеннана пропонує стипендії для проведення наукових
досліджень у сфері гуманітарних і суспільних наук на його базі у
м. Вашингтоні, округ Колумбія. Інститут Кеннана регулярно
проводить публічні лекції за участю науковців і громадських діячів
з Америки, Росії, України та інших держав колишнього
Радянського Союзу.
Цільова аудиторія:
Науковці і спеціалісти з урядового і приватного сектора та засоби
масової інформації.

Пріоритети
діяльності

•

Наука і дослідження.

Контакти

1300 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20004-3027
202-691-4132
202-691-4247 (fax)

WEB-сайт

https://kennankyiv.org/

Назва Фонду

U-LEAD with Europe

Короткий опис

Ця програма спільно фінансується Європейським Союзом та його
країнами-членами Данією, Німеччиною, Польщею та Швецією
заради підтримки українського уряду у впровадженні реформи
децентралізації в Україні. Загальний бюджет програми становить
102 млн євро, її партнером виступає Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України.

Пріоритети
діяльності

•

Реформа децентралізації.

Контакти

Velyka Zhytomyrska St, 20,
"Panorama", 4th floor
Kyiv, Ukraine, 01001
(+38044) 581-27-90 – Component 1 (GIZ)
(+38044) 581-38-46 – Component 2 (Sida)

WEB-сайт

pr@u-lead.org.ua

Назва Фонду

Програма уряду Японії «Кусаноне»

Короткий опис

Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для
проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних
потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка
також відома як «програма Кусаноне», сприяє проектам, що
пропонуються
різними
організаціями,
як
неурядовими
організаціями, так і місцевими державними організаціями.
Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що
вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам
розвитку.

Пріоритети
діяльності

•

•
•
•
•
•
•
•
•

1) Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на
фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде
приділятися таким сферам:
• медична допомога
• освіта
• спорт
• допомога
• надання допомоги незахищеним прошаркам населення
• суспільний добробут
• навколишнє середовище
2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись
Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни.

•

Контакти

Посольство Японії в Україні Бізнес-центр «Європа», 7 поверх,
Музейний провулок, 4, 3 01901, Київ Fax: (380-44) 490-5502

WEB-сайт

kusanone@kv.mofa.go.jp

Назва Фонду

Агентство розвитку Австрії (APA)

Короткий опис

Фонд за останні роки надав підтримку близько 3,5 тис. проектів на
загальну суму понад 1 мільярд євро. За фінансової підтримки
Агентства розвитку Австрії було охоплено більше 150, 000 осіб,
що проживають в обласних центрах, та принаймні 18 сіл, селищ та
районів.

Пріоритети
діяльності

•

Контакти

Реформа децентралізації.

WEB-сайт

Посольство Австрійської Республіки, вулиця Івана Франка, 33,
Київ, 01901
www.bmeia.gv.at/kiew

Назва Фонду

Агенція НАТО з підтримки і постачання

Короткий опис

Це головна логістична організація НАТО, яка об'єднує в одній
організації логістику, закупівлі, забезпечує спільні міжнародні
рішення для зацікавлених сторін.

Пріоритети
діяльності

Контакти

•

-

Керівник:

Пан Вінніков Александер

Голова Представництва НАТО в Україні
Адреса:

03049, м. Київ, вул. Курська, 13з

WEB-сайт

http://www.nato.int/cps/uk/natolive/index.htm

Назва Фонду
Короткий опис

Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Координатор проектів ОБСЄ в Україні надає підтримку реформам
та допомагає країні справитися з викликами, що постали у часі
кризи. Виконувані ним проекти сприяють докорінним
перетворенням, необхідним для розбудови стабільного та
демократичного майбутнього країни.

Пріоритети
діяльності

Контакти
WEB-сайт

•

Координатор застосовує багатосторонній підхід та реалізує
проекти, які стосуються широкого спектру питань, таких як
конституційна, правова та судова реформи; освіта в сфері прав
людини та юридична освіта; діалог як інструмент у подоланні
кризи та здійсненні реформ; психологічна та соціальна реабілітація
осіб, які постраждали від кризи; боротьба з кіберзлочинністю та
торгівлею людьми; розмінування та демократичний контроль над
безпековим сектором; захист довкілля; безпека кордонів; свобода
ЗМІ; вибори; належне урядування; ґендерна рівність.
вулиця Стрілецька, 16, Київ, Київська, 01034
Тел: 044 492 0382
http://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine

Назва Фонду
Короткий опис

Програма розвитку ООН (ПРООН в Україні)
ПРООН є глобальною установою Організації Об’єднаних Націй у
галузі розвитку, яка підтримує стратегічні ініціативи з розбудови
спроможності, спрямовані на сталий людський розвиток та
зростання, користь від якого отримають усі. Шляхом налагодження
партнерства з національними, регіональними та місцевими органами
влади, громадянським суспільством та приватним сектором ПРООН
надає підтримку Україні у її зусиллях із викорінення бідності,
підвищення потенціалу населення, забезпечення рівного доступу до
результатів розвитку, збереження навколишнього середовища та
сприяння демократичному врядуванню.

Пріоритети
діяльності

Головна стратегічна мета ПРООН – допомогти Україні в реалізації
Цілей сталого розвитку, викладених у Глобальному порядку
денному сталого розвитку на період до 2030 року. Ця робота
здійснюється за трьома основними напрямками:
- Реформа врядування
- Реформування природоохоронної та енергетичної політики з
акцентом на інноваційному й енергоефективному економічному
розвитку, що не несе шкоди для довкілля
- Розбудова миру та відновлення районів, постраждалих від
конфлікту.
Кловський узвіз 1, Київ 01021, Україна

Контакти

Тел.: +380 44 253 93 63 (загальні запити)
Факс: +380 44 253 26 07
E-mail: communications@undp.org.ua

WEB-сайт

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

Назва Фонду
Короткий опис

Шведська міжнародна агенція з розвитку і співпраці (SIDA)
SIDA є державною установою при Міністерстві закордонних
справ. З Україною SIDA співпрацює з 1995 року. За цей час
реалізовано такі проекти як підтримка вступу України до СТО,
проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної
культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього
середовища, освіти.

Пріоритети
діяльності

Щорічно Sida забезпечує більш 6000 вкладів. Ці вклади
виробляються в таких сферах як: освіта, охорона здоров'я,
підтримка малому бізнесу, житлова сфера, комунальне
господарство, правові норми, дослідження, інфраструктура,
трудові угоди. Велика частина також направляється на надання
екстреної допомоги людям, які опинилися в умовах війни чи інших
лих.
Підтримка Центральної та Східної Європи
Основний акцент у співпраці Sida з країнами Центральної та
Східної Європи робиться на забезпечення загальної безпеки та
більш активній співпраці між країнами. Мета співпраці Швеції з
Центральною та Східною Європою полягає в наданні підтримки
розвитку демократії, ринкової економіки, систем соціального
забезпечення.
У співпраці присутня ясна мета залучення в роботу якомога більше
шведських ресурсів у формі шведських компаній, консультантів,
організацій. Таким чином, програми співробітництва забезпечують
створення основи для нормальних сусідських відносин між
країнами, які можуть продовжувати існувати і без участі уряду.

Контакти
WEB-сайт
Назва Фонду
Короткий опис

http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/
Британська Рада в Україні
Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого
Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та
розповсюдження освітніх можливостей. В Україні Британська Рада
працює з 1992 року і має представництво у Києві. Щороку вона
взаємодіє з тисячами студентів, освітян, політичних діячів,
дослідників та креативних підприємців в Україні, зокрема в рамках
надання малих грантів.

Пріоритети
діяльності

- Мистецька програма;
- викладання англійської мови;
- освіта (взаємодія університетів України і Великої Британії);
- суспільна галузь (підтримка проектів та інших громадських
ініціатив).
Вул. Григорія Сковороди, 4/12 Київ 04070

Контакти

Тел.: +38 044 490 5600
WEB-сайт

http://www.britishcouncil.org.ua/

Назва Фонду
Короткий опис

JICA
Японське агентство (JICA – Japan International Cooperation Agency)
надає Україні технічну та фінансову допомогу у сфері
енергоефективності та енергозбереження.

Пріоритети
діяльності

- Рефлексії на глобальний порядок денний;
- скорочення рівня бідності;
- удосконалення управління;
- досягнення безпеки людини;
- інтегрована допомога;
Вул. Олександра Довженка 2, офіс 46 03057, Київ ,Україна
Тел: + 380 44 456 40 94

Контакти

WEB-сайт

https://www.jica.go.jp/english/index.html

Назва Фонду
Короткий опис

Глобальний екологічний фонд (GEF)
Глобальний екологічний фонд — незалежний міжнародний
фінансовий суб’єкт, чия діяльність реалізується через Програму
розвитку ООН, Програму охорони навколишнього середовища
ООН і Світовий банк. ГЕФ надає фонди для фінансування
додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно
привабливим. Програму малих грантів Глобального екологічного
фонду було створено у 1992 році, її основна мета – підтримка
сталого розвитку за принципом «думай глобально, дій локально».
Розбудова партнерства між місцевим населенням та місцевою
владою з метою спільної праці над розв’язанням екологічних
проблем:
– біорізноманіття,
– зміна клімату,
– хімічні речовини і відходи,
– деградація земель,
– міжнародні води,
– сталий менеджмент лісів.
E-mail: unepinfo@unep.org
Tel.:(202) 473-0508
https://www.thegef.org/
https://www.sgp.undp.org/

Пріоритети
діяльності

Контакти
WEB-сайт

