Європейський фонд підтримки демократії (The
European Endowment for Democracy, EED) надає
підтримку організаціям, неформальним
платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення
демократичного громадянського суспільства.

Мета – розвиток і зміцнення демократичного
громадянського суспільства у країнах,
охоплених Європейською політикою сусідства.
На гранти EED можуть претендувати організації,
рухи, а також активісти, молодіжні лідери та
представники незалежних мас-медіа, що діють
також в Інтернеті, без огляду на розмір їх
структури та формальний статус.

https://www.democracyendowment.eu/

Бюджет: від 10 000 до 150 000 євро
Дедлайн: постійно діючий

Швейцарське бюро співробітництва координує
заходи щодо реалізації Програми в рамках
діяльності SDC і SECO в Україні, в першу чергу, з
представниками державної влади України та
іншими організаціями, а також з виконавцями
проектів зі Швейцарії та з іншими донорами.

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/u
k/home/predstavnictva/%D1%88%D0%B2%
D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%8
0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%
80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D
0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2
%D0%B0.html

Основні завдання ШБС:
Спостереження, моніторинг та звітування
щодо реалізації проектів та програм;
Підтримка програмної діяльності відповідно
до Стратегії швейцарського співробітництва
з Україною на 2015 – 2018 роки;
Активна участь у координації та гармонізації
діяльності донорів;
Здійснення репрезентативних заходів та
робота з громадськістю;
Дедлайн: постійно діючий

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН. Фонд підтримує
проекти, що сприяють посиленню ролі
громадянського суспільства, підтримують
права людини, заохочують участь усіх
соціальних груп в демократичних процесах.

Сфера діяльності проектів:
Права та розширення прав жінок / Гендерна
рівність
Громадська активність
Верховенство права та права людини
Залучення молоді
Зміцнення потенціалу громадянського
суспільства для взаємодії з урядом
ЗМІ та свобода інформації
Інструменти для знань
https://www.un.org/democracyfund/

Дедлайн: постійно діючий
Бюджет: до 300 000 грн

Глобальний Фонд 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, отже заявки можна подавати будь-коли,
адже конкретного дедлайну немає.

Пріорітети 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.
https://www.globalfundforwomen.org/women
s-human-rights/#.XEbjI9IzbIU

Дедлайн: постійно діючий
Бюджет: від 500 до 20 000 доларів

Глобальний інноваційний фонд є незалежною
глобальної некомерційною 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.

https://globalinnovation.fund/

Дедлайн: постійно діючий
Бюджет: від £30 000 до £10 000 000

