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Донори як вони є. Замість Вступу. 

Ви тримаєте в руках спільний досвід команд Клубу Сталого Бізнесу, Агенції місцевого 

економічного розвитку та десятків наших клієнтів та партнерів у 2016 році. 

Деякі з представлених донорів давно і добре відомі в Україні. Деякі огляди та матеріали 

вперше публікуються українською мовою. Ми з командою довго намагались для себе 

визначитись: як структурувати програми? Групувати по розділах? Додати хештеги? 

Як серйозні люди, довго подумавши, ми вирішили залишити донорів, як вони є, на Ваш 

розсуд)) 

У Вас може виникнути запитання: чим ми керувались відбираючи інформацію, вміщуючи в 

цей посібник ці чи інші посилання? 

Найперше, ми вмістили сюди програми, з якими любимо та вміємо працювати. Такі описи 

Ви впізнаєте по особистих враженнях та рекомендаціях. І зробіть собі послугу – 

скористайтесь прочитаним, і теж отримайте від них підтримку! 

Друга частина – донори, з якими ми мріємо працювати. В Україну заходять нові цікаві 

проекти, інформації про які поки важко знайти. Ми в захваті від нових можливостей! Якщо у 

Вас теж є амбіції та енергія – запрошуємо з нами у цікаву подорож за мріями!  

Третя частина – програми, можливо надто складні для багатьох організацій сьогодні. Але 

ми віримо, що важливо ставити великі цілі – по них важче промахнутись))) 

Якщо читаючи, у Вас виникне думка «Егей, так оце ми вже робили!» - поділіться з нами. 

Ваша історія успіху буде у наступному випуску! І це обовязково принесе Вам нових клієнтів, 

партнерів, та донорів. Надсилайте свої історії на grants@sbiz.club – і ми обов’язково 

віддячимось  

Вперед, колеги! 

 

З повагою, 

Команда Клубу Сталого Бізнесу 

  

http://www.sbiz.club/
mailto:grants@sbiz.club
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Клуб Сталого Бізнесу 

Клуб Сталого Бізнесу (КСБ) – експертна неприбуткова організація, яка активно працює 

по усій території України та за її межами. КСБ допомагає людям втілювати свої ідеї у 

реальність, адже кожного дня наш сайт наповнюється інформацією про актуальні 

грантові програми , тренінги, конкурси та інше.  

Клуб Сталого Бізнесу – це не просто інформаційний ресурс, це команда експертів, 

тренерів із різних галузей, які можуть надати консультаційну, фандрейзингову, 

інформаційну та іншу спеціалізовану чи експертну підтримку для Вашою організації. 

На даний момент Клуб Сталого Бізнесу працює в таких напрямках: 

1. Місцевий економічний розвиток – це комплекс послуг, як інформаційних так і 

практичних, з фандрейзингу, написання стратегічних та фандрейзингових планів, 

проведення тренінгів та навчань для органів місцевого самоврядування та 

агенцій місцевого чи регіонального розвитку. 

Детальніше про послуги дізнайтесь за посиланням: 

http://sbiz.club/poslugy/mistsevyj-ekonomichnyj-rozvytok/ 

 

2. Гранти для бізнесу – це допомога бізнес-клієнтам у залученні коштів на розвиток 

власної справи, консультації, зустрічі, експертні оцінки, пошук можливостей 

фінансування та робота з грантовими заявками, за залученням провідних 

європейських експертів 

Детальніше про послуги дізнайтесь за посиланням:  

http://sbiz.club/poslugy/granty-dlya-biznesu/ 

 

3. Навчальний курс GrantWriter – це ексклюзивний трирівневий курс з 

фандрейзингу для бажаючих навчитись працювати із донорами та грантами. Курс 

можна пройти як в режимі он-лайн, так і в режимі живого навчання.  

Детальніше про навчання дізнайтесь за посиланням: 

http://sbiz.club/poslugy/navchalynyj-kurs/ 

  

http://www.sbiz.club/
http://sbiz.club/poslugy/mistsevyj-ekonomichnyj-rozvytok/
http://sbiz.club/poslugy/granty-dlya-biznesu/
http://sbiz.club/poslugy/navchalynyj-kurs/
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Програма розвитку ООН в Україні 

Веб-сайт: www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html 

1. Розвиток внутрішнього потенціалу 

2. Розвиток бізнес-інфраструктури та бізнес-середовища 

3. Проекти клієнтів/учасників бізнес-організацій 

 

Програма Розвитку ООН є однією з організацій, що системно підтримує в Україні 

розвиток підприємництва та самозайнятості, та першою донорською структурою, 

що відкрила спеціальні програми для постраждалих внаслідок конфлікту в Україні 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) 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 

http://www.sbiz.club/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
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кожної людини. Ми працюємо у 170 країнах та пропонуємо рішення та глобальне 

бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку з метою розширення прав та 

можливостей людей та підвищення життєздатності держав. 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. 

Чого ми хочемо досягти? 

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. 

Ми керуємося Цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася 

Україна. Наша діяльність особливо спрямована на боротьбу із бідністю у сільських 

районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного 

розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки 

демократичних процесів, установ та мереж. 

Ми допомагаємо та посилюємо партнерів на національному та місцевому рівні, які 

розробляють сталі рішення для забезпечення всеосяжного національного, 

регіонального та місцевого розвитку. 

ПРООН досягає своїх цілей є у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, 

установами з розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами. Ми 

допомагаємо знайти українські рішення для всесвітніх та національних викликів у сфері 

розвитку за рахунок проведення низки ініціатив, заснованих на досвіді та порівняльних 

перевагах ПРООН 

Якими є результати нашої діяльності? 

Починаючи з 1993 р. ПРООН надає допомогу Уряду України у розробці рішень для 

здійснення переходу від планової до ринкової економіки та розвитку демократичної 

системи. Партнерство ПРООН  з національними, регіональними та місцевими 

установами стало каталізатором прийняття законів та стратегій і посилення цих установ 

для інтеграції України до світових процесів. 

http://www.sbiz.club/
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ПРООН розбудовує спроможність державних та громадських установ щодо 

ефективного сприяння політичним реформам, законодавчим та регуляторним 

процесам. Це стосується пенсійної та соціальної реформи, вступу України до Світової 

організації торгівлі, розробки нової політики у сфері навколишнього середовища, 

внесення змін до законодавства, забезпечення верховенства права та доступу до 

правосуддя. Окремі зусилля були спрямовані на розбудову спроможності 

громадянського суспільства активно сприяти процесам розвитку. ПРООН надала 

підтримку Україні щодо підготовки, виконання та моніторингу національної політики та 

стратегій, заснованих на ЦРТ та принципі збалансованого зростання. Іншою сферою 

діяльності ПРООН є сприяння ґендерній рівності та розширення можливостей жінок – 

національні партнери та організації громадянського суспільства визнають роль ПРООН 

у цьому напрямку. 

Крім роботи на політичному рівні, ПРООН налагоджує партнерство з національними та 

місцевими органами влади, організаціями громад, приватного сектору та іншими 

агентствами ООН для відчутного покращення життя людей. Працюючи на рівні громад, 

ПРООН продемонструвала ефективність підходу до врядування, заснованому на участі 

всіх, для визначення та впровадження місцевих рішень щодо розвитку. Безпосередню 

користь від діяльності ПРООН отримали більше мільйона людей у 2 000 громад та сіл, 

оскільки ПРООН сприяла відбудові шкіл, закладів охорони здоров’я, ремонту систем 

вуличного освітлення, опалення та водопостачання, можливостям працевлаштування 

для людей з інвалідністю, доступу до соціальних послуг та безкоштовної правової 

допомоги. Більшість з цих ініціатив значним чином сприяли покращенню 

енергоефективності в Україні. 

  

http://www.sbiz.club/
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Платформа розвитку громадянського суспільства 

Веб-сайт: www.cd-platform.org 

Розвиток внутрішнього потенціалу 

Підходить для організацій, що структуровані як ГО, ГС, БО, БФ. 

Для інших типів організацій необхідно уточнювати можливість співпраці! 

 

Платформа розвитку громадянського суспільства – фактично єдина програма, яка 

реалізує проекти для розвитку внутрішнього потенціалу організацій. За час роботи 

програма накопичила велику кількість інструментів та експертів для роботи з 

неприбутковими організаціями 

Чим цікава для бізнес-асоціацій робота з цим донором? 

▪ Гранти для недержавних неприбуткових організацій надаються протягом року на 

постійній основі 

▪ Розмір гранту може бути від 1000 доларів до 7000 доларів 

▪ Одна організація може отримувати декілька грантів, в залежності від результатів 

використання та внутрішніх потреб 

http://www.sbiz.club/
http://www.cd-platform.org/


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

9 Платформа розвитку громадянського суспільства До змісту 

▪ Найпоширеніші запити з боку гратнтерів: стратегічне планування, навчання з 

фандрейзингу, комунікаційні стратегії, розвиток політик та процедур 

Щорічно, зазвичай у листопаді, ІСАР Єднання, що впроваджує програму, проводить 

Форму розвитку громадянського суспільства. Ця конференція в останні роки збирає до 

1000 учасників і таким чином чином є найчисленнішим заходом подібного типу. 

  

http://www.sbiz.club/
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Програми Посольства США в Україні 

Веб-сайт: www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs-grants.html 

1. Розвиток внутрішнього потенціалу 

2. Розвиток бізнес-інфраструктури та бізнес-середовища 

3. Специфікою є орієнтація на підтримку проектів розвитку громадянського суспільства 

 

Програми посольства США працюють в Україні на постійній 

основі. На початку кожного року посольство затверджує 

бюджет та може вносити зміни у пріоритети та форму подачі, 

яка залишається при цьому майже незмінною протягом 

останніх 15 років. 

Чим цікаво працювати з Фондом розвитку демократії посольства США? 

▪ Заявки приймаються на розгляд постійно, без кінцевих термінів, відбір 

відбувається 4 рази на рік 

▪ Бюджет проектів може бути до 24 000 доларів (реальна ефективна практика 

підтримуваних проектів – 10 000 – 15 000 доларів США) 

▪ Форма заявки досить нескладна (єдиний нюанс – заявка подається українською 

ТА англійською мовами) 

▪ Робота на всій території України 

▪ Широкі пріоритети (в тому числі розвиток підприємницьких ініціатив та підтримка 

внутрішньо переміщених осіб) 

Посольство США є одним із системних донорів, що здійснюють свою діяльність 

протягом тривалого часу.  

http://www.sbiz.club/
http://www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs-grants.html
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інфраструктура) 

До змісту 

Програми транскордонного співробітництва 

Європейського Союзу (бізнес-інфраструктура) 

 

Програми транскордонного співробітництва фінансуються з коштів Європейського 

Союзу в рамках Європейського Фінансового Інструменту Сусідства (ENPI). 

Відкриття програм у 2016 році було одним з найочікуваніших оголошень. Адже 

організації з восьми областей України, спільно з партнерами з Польщі, Румунії та 

Білорусі зможуть реалізувати проектів на 160 000 000 Євро. Набори здійснюються 

до 31грудня 2016 року (перший набір) та 31 грудня 2018 року (другий набір). 

Програма Польща-Білорусь-Україна 

Програма буде надавати підтримку заходам в рамках 4 тематичних цілей: 

1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини;  

2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних 

впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем;  

3. Спільні виклики у сфері безпеки;  

4. Покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та 

міграцією. 

Індикативний бюджет Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-

Білорусь-Україна 2014-2020 складає 175,8 млн. євро з Європейського Інструменту 

Сусідства та Європейського Фонду Регіонального Розвитку. Пропонований розподіл 

бюджету на тематичні цілі Програми виглядає наступним чином: 

Тематична ціль. Сума в євро 

http://www.sbiz.club/


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

12 Програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу (бізнес-
інфраструктура) 
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1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини 30 852 777,85 

2. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних 

впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем 53 399 038,59 

3. Спільні виклики у сфері безпеки 42 323 682,44 

4. Покращення управління кордонами та управління безпекою, мобільністю та 

міграцією 31 643 874,72 

10% загального бюджету Програми буде призначено на технічну допомогу Програми. 

До території Програми входять такі регіони: 

Основні регіони: 

Польща: Кросненський, Перемишльський, Бялостоцький, Ломжинський, Сувальський, 

Бяльський, Хелмсько-замойський та Остроленцько-сєдлєцький субрегіони; 

Білорусь: Гродненська та Брестська області; 

Україна: Львівська, Волинська, Закарпатська області 

Прилеглі регіони: 

Польща: Жешівський, Тарнобрезький, Пулавський та Любельський субрегіони 

Білорусь: Мінська (включаючи м. Мінськ) та Гомельська області; 

Україна: Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська області. 

Веб-сайт: www.pl-by-ua.eu/ua,3,89 

Програма Україна-Румунія 

Території Програми складаються з: 

Румунія: повіти: Сату-Маре, Марамуреш, Ботошань, Сучава, Тулча 

Україна: Області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська 

Фінансування ЄС  для цієї програми –  60 млн євро. 

http://www.sbiz.club/
http://www.pl-by-ua.eu/ua,3,89


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

13 Програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу (бізнес-
інфраструктура) 

До змісту 

Дві країни повинні  забезпечити мінімальне співфінансування 10% від вкладу ЄС. 

Стратегічні цілі Програми: 

сприяння економічному та соціальному розвитку регіонів по обидві сторони спільного 

кордону; 

реагування на спільні виклики навколишнього середовища, охорони здоров’я, безпеки 

та захисту; 

створення кращих умов для забезпечення мобільності людей, потоку товарів та капіталу 

Пріоритети Програми 

 Пріоритет 1.1 Інституційна співпраця у галузі освіти шляхом підвищення доступу до  

освіти та якості освіти. 

 Пріоритет 1.2 Просування та підтримка у дослідницькій роботі та інноваціях. 

 Пріоритет 2.1 Збереження та просування культурної та історичної спадщини. 

 Пріоритет 3.1 Розвиток прикордонної транспортної інфраструктури та інструментів 

інформаційних та комунікативних технологій. 

 Пріоритет 4.1 Сприяння розвитку послуг в галузі охорони здоров’я. 

 Пріоритет 4.2 Підтримка спільної діяльності стосовно захисту від природніх та штучних 

катастроф, а також  спільні дії під час надзвичайних ситуацій. 

 Пріоритет 4.3 Захист та боротьба з організованою злочинністю та співпраця поліції. 

Веб-сайт: www.ro-ua.ro-ua-md.net/uk 

  

http://www.sbiz.club/
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/uk
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Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва 

(SDC) 

Веб-сайт: www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html 

Тематика: працевлашутвання та самозайнятість, економічний та культурний місцевий 

розвиток. 

Сторінка оголошень: www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders 

Очкувані оголошення: постійнодіюча 

 

Грантова програма Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва відкрилась у 

2016 році, та має затверджений бюджет та пріоритети на 3 роки – до кінця 2018 року 

Ця грантова програма розроблена та відкрита вже після початку бойових дій в Україні, 

тому її пріоритети та очікувані результати включають не тільки традиційні напрями 

місцевого розвитку, а й роботу з подоланнями наслідків конфлікту. 

Основні області підтримки малих проектів: 

▪ Здоров'я;  

▪ Місцеве самоврядування та децентралізація;  

▪ Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);  

▪ Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;  

http://www.sbiz.club/
http://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/ukraine.html
http://www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

15 Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) До змісту 

▪ Соціальні послуги;  

▪ Реагування на наслідки конфлікту 

▪ Законність, справедливість;  

▪ Культурні заходи. 

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби 

громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і просування 

нових ідей і підходів у відповідний регіон.  

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими організаціями з 

адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. 

У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації можуть також 

розглядатися. 

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 власний 

робити внесок у грошовій чи натуральній формі. 

▪ Необхідно концентруватись на витратах пов'язаних з переважно з діяльністю: 

придбання обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції 

не підтримуються (не вітаються);  

▪ терміни реалізації максимально 12 місяців, включно з підготовкою та подачею 

звітності. 

Програма малих грантів може підтримувати громадські організації лише один раз.  

Електронні копії проектних пропозицій для попереднього розгляду мають бути надіслані 

у Швейцарське Бюро співробітництва за адресою електронної пошти: 

kye.SCO@EDA.Admin.ch 

  

http://www.sbiz.club/
mailto:kye.SCO@EDA.Admin.ch
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EBRD 

Веб-сайт: www.ebrd.com 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає допомогу в розвитку 

підприємницької діяльності. Завдяки фінансовим інвестиціям, бізнес-послуг та участі в 

обговоренні питань політики на високому рівні ЄБРР має прекрасні можливості для 

сприяння розвитку економіки і змін життя людей. 

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2015 р. 

сукупний 

обсяг виділеного Банком фінансування в Україні становив €10,4 млрд. в межах 344 

проектів. 

Банк має наступні цілі й функції: 

▪ 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. 

ЄБРР пропонує фінансові продукти, адаптовані з урахуванням потреб кожного клієнта. 

Потенційні клієнти повинні продемонструвати, що пропонований ними проект або 

http://www.sbiz.club/
http://www.ebrd.com/
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напрямок діяльності відповідає чіткому набору жорстких критеріїв, що дають право на 

участь ЄБРР. ЄБРР не є роздрібним банком і не пропонує таких продуктів, як іпотечні 

кредити і банківські рахунки. Кошти, що виділяються ЄБРР на фінансування проектів 

приватного сектора, варіюються, як правило, в діапазоні від 5 до 250 млн євро і 

надаються у вигляді кредитів або інвестицій в акціонерний капітал. Середній розмір 

інвестицій ЄБРР становить 25 млн євро. Фінансування дрібніших проектів може 

здійснюватися через фінансових посередників або в рамках спеціальних програм 

менших прямих інвестицій в менш розвинених країнах. ЄБРР пропонує наступні види 

прямого фінансування: кредити, входження в акціонерний капітал і гарантії для 

сприяння розвитку торгівлі. 

В рамках прийнятої стратегії ЄБРР працює у двох напрямках: надання міжнародних 

кредитів на пільгових умовах під державні гарантії та кредитування приватних 

підприємств на комерційних умовах. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим та 

середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. 

Він надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні з 2010 року. ЄБРР 

допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні 

якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротну фінансову допомогу) для 

часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає Європейський Союз та 

країни-донори. ЄБРР готові допомагати малим та середнім підприємствам досягати 

успіху та розвиватись далі, і тим самим робити значний внесок у місцеву, а потім і в 

регіональну економіку. ЄБРР допомагає клієнтам із різних галузей знайти місцевих 

висококваліфікованих консультантів та міжнародних експертів, здатних якісно змінити 

їх бізнес. Мережа досвідчених практиків, аналітиків, консультантів допоможе вийти на 

новий рівень і почати мислити масштабно. Експерти мають знання та практичний досвід 

в області управління якістю, маркетингу, проектування та багатьох інших сферах – від 

бджільництва в Баку, виробництва кашеміру в Монголії, виробництва кондиціонерів у 

Єгипті, виноробства в Грузії, до еко туризму в Чорногорії. В рамках гранту можна 

розробити новий веб-сайт, систему управління якістю, маркетингову стратегія або 

навіть цілком нову структура управління. Далі протягом усього проекту спеціалісти 

ЄБРР підтримують грантоотримувача, використовуючи весь свій багаторічний досвід 

для того, щоб проект досягнув найкращих результатів. 

http://www.sbiz.club/
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Результати проектів, профінансованих ЄБРР, через рік після їх завершення: 26% 

українських малих і середніх підприємств збільшили  дохід на 45%, 24% - збільшили 

продуктивність на 30%, 15% – розширили асортимент продукції, 13% - залучили 

фінансування в середньому на 630 тис. євро кожне. 

Кошти можна отримати на наступні напрямки: 

1. Стратегія – стратегічне планування, розробка бізнес-планів, стратегій виходу на 

експорт, техніко-економічних обґрунтувань тощо 

2. Маркетинг - підготовка маркетингових стратегій, розробка комунікаційних кампаній, 

веб-платформ, ринкове позиціювання тощо 

3. Інформаційні технології - розробка інформаційних систем, корпоративних порталів, 

CRM, автоматизація фінансового обліку  

4. Системи якості - підготовка до сертифікації за міжнародними стандартами 

управління, безпеки харчових продуктів  

5. Організаційне консультування - вибір оптимальної моделі організації компанії, 

управління ефективністю, впровадження систем мотивації  

6. Операційна ефективність - опис та оптимізація бізнес-процесів, управління 

ланцюжком поставок, вибір оптимальних логістичних  

7. Інженерні рішення - розробка технічної документації, архітектурних та 

інфраструктурних планів 

8. Енергоефективність - аналіз та підготовка комерційних та виробничих рішень, 

направлених на енергозбереження 

9. Управління фінансами - вдосконалення управлінського обліку, перехід на міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФО) 

Вимоги до компаній, які можуть отримати фінансування:  

1. Більше 2-х років на ринку 

2. Більше 50% компанії належить громадянам України 

3. Штат – від 10 до 250 співробітників 

4. Гарна ділова репутації 

5. Мати потребу в залученні консультанта 

ЄБРР покриває частину витрат у розмірі до 10 000 євро. Для визначення точної суми 

компенсації звертається увага на три складові: розмір підприємства, його 
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місцезнаходження, а також тип консультаційної послуги, яка необхідна. Враховуючи те, 

що власникам малого бізнесу інколи важко знайти кошти, щоб сплатити високоякісні 

консультаційні послуги для мікропідприємств ЄБРР пропонує більші суми грантів. Часто 

за межами розвинених регіонів важче отримати належну консультацію з ведення 

бізнесу, тому підприємства, які розташовані за межами Києва, Харкова, 

Дніпропетровська можуть отримати більше суму гранту. Також більші гранти можна 

отримати для більш складних проектів, таких як проекти з підвищення ефективності 

використання ресурсів та екологічного менеджменту. 

Етапи отримання гранту та втілення проекту наведені на малюнку нижче: 
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Щоб завантажити заявку на українській мові натисніть тут.  

До заявки на отримання гранту необхідно додати наступні документи: 

▪ кольорову скан-копію Вашої підписаної анкети-заявки з підписом директора; 

▪ кольорову скан-копію виписки з держреєстру компаній; 

http://www.sbiz.club/
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▪ кольорову скан-копію фінансового звіту (форми 1 та 2) за 2015-2014 рр., 

затверджену підписом (печаткою) компанії або електронною квитанцією про  

подачу звітів до держ.органу; 

▪ кольорову скан-копію статуту компанії (або копії всіх сторінок паспорту); 

У полі "Опис підприємства" аплікаційної заявки необхідно зазначити  чи є інші компанії 

(ПП, ТОВ, ФО-П), афілійовані з компанією, від імені якої подається заявка, та працюють 

у тій самій галузі. У цьому випадку у полях "Загальна кількість працівників", "Річний обіг" 

необхідно вказати консолідовані дані по цих компаніях. Також, для цих компаній 

потрібно надіслати відповідні сканкопії статуту, виписки з держєстру та фінансових 

звітів за два останні роки. 

Всі документи надсилаються лише у сканованому вигляді, оригінали документів не 

потрібно надавати. 

Якщо  серед засновників та керівників компанії (або їх найближчих родичів) є діючі або 

колишні депутати різних рівнів чи держслужбовці, необхідно надати офіційний лист-

довідку від імені компанії із зазначенням назви посади, періоду та місця зайнятості 

зазначених осіб. 
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ДОСВІДЧЕНІ ЕКСПЕРТИ З НІДЕРЛАНДІВ (PUM) 

 Веб-сайт: www.pum.nl/ru 

PUM Netherlands Senior Experts – Менеджери з Нідерландів на підприємствах країн, 

що розвиваються – некомерційна програма передачі ефективних технологій та досвіду 

підприємництва. PUM об’єднає більше 3000 досвідчених експертів з різних галузей 

виробництва, сільського господарства, торгівлі, послуг, логістики, фінансів та 

управління, які допомагають підприємствам у 65 країнах світу. Працюючи спільно з 

місцевими керівниками, експерт Програми аналізує стан справ і проблеми підприємства 

чи організації, розробляє шляхи їхнього вирішення, допомагає знайти потрібне 

обладнання, покращити технологію.  

Мета 

Допомагати підприємствам і організаціям успішно працювати в умовах ринкової 

економіки. 

Питання, які входять до компетенції експертів PUM: 

▪ менеджмент підприємства; 

▪ технологічне вдосконалення та оптимізація виробництва; 

▪ фінансова діяльність; 

▪ комерційна діяльність, нові ринки збуту та постачання, маркетинг; 

▪ нові технології. 

Замовник. Запросити PUM експерта 

Переважно програма PUM надає допомогу приватним малим і середнім підприємствам, 

а також підприємствам, що готуються до приватизації. Программа може допомагати 

комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування стосовно проблем, 

які стосуються збереження довкілля, енергозбереження та відновлювальної 

енергетики, очищення стоків, побутових відходів, постачання питної води. Послуги 

голландських радників безкоштовні. Їм необхідно тільки забезпечити житло, 

харчування, офісне устаткування та проїзд до місця роботи. 

http://www.sbiz.club/
http://www.pum.nl/ru


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

23 ДОСВІДЧЕНІ ЕКСПЕРТИ З НІДЕРЛАНДІВ (PUM) До змісту 

 

Умови реалізації проекту 

Українське підприємство чи організація може повторно запрошувати експерта PUM для 

надання подальшої допомоги. Українське підприємство оплачує лише проживання і 

харчування експерта під час його роботи в Україні, забезпечує його відповідним 

робочим місцем і, при потребі, перекладачем, що не вимагає значних витрат. За 

бажанням замовника експерт може працювати на підприємстві від 8 днів до 1 - 2 місяців 

. Після перебування в Україні експерт може підготувати ділову поїздку керівників 

підприємства до Нідерландів для пошуку ділових партнерів, ознайомлення із сучасними 

технологіями, переговорів із питань закупівлі обладнання чи матеріалів, або збуту 

продукції. PUM забезпечує допомогу в отриманні візи, розробляє програму перебування 

в Нідерландах, домовляється про ділові зустрічі та супроводжує під час поїздок і 

переговорів. 

Можливості в PUM 

Крім того, PUM реалізує Програму "Ділові зв'язки", у рамках якої організуються поїздки 

клієнтів PUM, які бажають ближче вивчити існуючі в Нідерландах можливості для 

комерційної діяльності їхніх підприємств. Якщо радник PUM прийде до висновку, що 

поїздка його клієнта в Нідерланди може привести до успіху компанії, він має можливість 

по закінченні свого відрядження внести пропозицію про організацію такої поїздки в 

рамках Програми «Ділові зв'язки». Радник PUM забезпечує підготовку й реалізацію 

Програми та супроводжує гостей. PUM частково оплачує витрати з його перебування в 

Голландії (транспортні витрати та витрати на проживання). Зрештою, підприємства 

самостійно, без посередництва PUM починають вести справи з голландськими 

компаніями.  

У деяких випадках управлінський штат компаній, у яких працювали радники PUM, 

одержує можливість пройти курс навчання в Нідерландах і ознайомитися з роботою 

голландських фірм. Ціль практичного тренінгу - застосувати набуті знання для 

вирішення проблем, з якими компанія стикається у своїй діяльності. Заявки на 

проходження практичного тренінгу можуть подаватися радником тільки після закінчення 

його місії в даній компанії. Практичний тренінг може тривати від 1 до 6 тижнів; протягом 

цього часу українські підприємці проходять практику в ряді голландських компаній, які 
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співробітничають із PUM. Голландська Програма бере на себе витрати на транспорт та 

проживання, а також допомагає в одержанні голландської візи. 

Критерії для підприємств, які можуть бути учасниками 

▪ Приватне мале або середнє підприємство; 

▪ Підприємство працює не менше 2-х років; 

▪ Від 10 до 250 працюючих;  

▪ Максимальний баланс підприємства – до 10 млн. Євро/рік; 

▪ Максимальний річний товарообіг – до 10 млн. Євро/рік; 

▪ Іноземна участь у статутному капіталі – до 49%; 

▪ Іноземним учасником не може бути велика мультинаціональна компанія; 

▪ Підприємство погоджується оплатити проживання і харчування експерта; 

▪ Затрати на виконання проекту повинні відповідати отриманому ефектові; 

▪ Підприємство не має достатньо коштів для оплати роботи іноземних 

консультантів. 

Програма PUM також готова допомогти обмеженій кількості організацій, що 

допомагають у розвитку і представляють інтереси малого та середнього 

підприємництва: 

▪ Торговим палатам; 

▪ Організаціям працедавців; 

▪ Галузевим асоціаціям; 

▪ Навчальним закладам, що надають професійну підготовку. 

Також програма PUM надає допомогу органам місцевої влади та місцевого 

самоврядування, університетам і громадським організаціям у реалізації екологічних 

проектів, які стосуються: 

▪ збереження довкілля, 

▪ збору і переробки сміття/відходів, 

▪ постачання та очистки питної води, 

▪ каналізації та очистки стічних вод, 

▪ відновлювальних джерел енергії, 

▪ енергозбереження,  
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Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 

 Веб-сайт: www.wnisef.org/ua 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів 

доларів США, що інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні та 

Молдові. Доходи від прямих інвестицій WNISEF у розмірі від 1 мільйона до 10 мільйонів 

доларів США використовуються, головним чином, для реструктуризації та розширення 

бізнесу його портфельних компаній. З моменту свого заснування WNISEF інвестував 

приблизно 168 мільйонів доларів США у цілу низку підприємств, що мають значний 

досвід у виробництві споживчих товарів, будівельних матеріалів, упаковки, у сфері 

роздрібної торгівлі та фінансових послуг. У березні 2015 року WNISEF запустив нову 

програму, яка фінансується за рахунок частини прибутків, отриманих від його 

інвестиційної діяльності. 

Управління WNISEF здійснює незалежна Рада директорів, що складається з провідних 

представників ділових кіл США. WNISEF був створений за рішенням Конгресу США і 

фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Сьогодні Фонд реалізує 4 програми, метою яких є допомога Україні в цей складний 

період шляхом розробки економічної політики та розвитку лідерства: 

1. Програма сприяння експорту 

Програма сприяння експорту призначена для того, щоб допомогти уряду України 

досягти інтеграції економіки у світовий економічний простір, диверсифікації 

міжнародної торгівлі, економічного зростання, створення нових робочих місць і 

підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, шляхом співпраці з 

урядом та основними зацікавленими сторонами, щоб розширити коло експортерів, 

роблячи при цьому основний наголос на малих і середніх підприємствах, підвищити 

потенціал і навички підприємств у сфері зовнішньої торгівлі, поліпшити якість 

методик та послуг у сфері експорту, сприяти економічним реформам у сфері 

реалізації зовнішньоторговельного потенціалу України та Молдови, та поліпшити 

діловий клімат для міжнародної торгівлі та інвестицій. 

У рамках даної програми  Фонд надаватиме технічну допомогу  для розробки та 

реалізації політики сприяння експорту, зокрема аналітичну та консультаційну 
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підтримку для вдосконалення нормативно-правової основи просування експорту, 

нарощення потенціалу у сфері сприяння експорту, розширення обізнаності про 

експортні можливості,  підтримки комплексного діалогу між представниками 

державного та приватного сектору з метою забезпечення сприятливих умов для 

просування експорту. 

2. Економічне лідерство 

Загальною метою програми WNISEF «Економічне Лідерство» є сприяння розвитку 

України як країни з ринковою економікою на основі поваги до верховенства права, 

прав приватної власності, непорушності договорів і принципу демократичного, 

підзвітного державного управління. WNISEF прагне розширити і поглибити людський 

потенціал, необхідний для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні та 

Молдові за допомогою наставництва, стажування, додаткових грантів на навчання 

та інших програм, які будуть розвивати і розширювати економічні, бізнесові, 

підприємницькі та лідерські знання, навички та вміння через партнерство з кращими 

практиками, кращими інституціями, кращими мережами та кращими прикладами, 

доступними в Сполучених Штатах Америки. 

Заходи в рамках цієї програми також включають: 

Надання допомоги студентам з України, які були зараховані на навчання за 

програмою МВА у 50-ти кращих бізнес-школах США, шляхом надання Стартових 

Грантів 

Сприяння розвитку місцевих програм MBA 

Розвиток програм з менеджменту підвищеного рівня, програму розвитку лідерства 

тощо. 

3. Програма соціального інвестування 

Програма WNISEF «Соціальні Інвестиції» забезпечить підтримку приватних 

підприємств на ранній стадії їх розвитку та у період росту, основна мета яких полягає 

в досягненні соціального та екологічного впливу в Україні шляхом надання 

доступного капіталу, коучингу і наставництва.  Ідея цієї програми полягає в тому, щоб 

дати можливість підприємцям і бізнесу вирішувати соціальні та екологічні проблеми 

через фінансові інвестиції та надійні практики ведення бізнесу. В залежності від 

ситуації, що склалася, ця програма буде спрямована на підтримку 

найрізноманітніших різних галузей економіки та соціальної сфери; однак при цьому 

основні зусилля будуть зосереджені на наступних напрямках: 

Розвиток сільської місцевості та створення нових робочих місць; 
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▪ Розширення прав і можливостей вразливих груп населення, таких як люди з 

особливими потребами, діти-сироти, жінки та діти, що зазнали насильства, та інші 

категорії, включаючи, серед іншого, освіту та професійний розвиток, професійне 

навчання та інше; 

▪ Заохочення і забезпечення доступу до здорового образу життя, приділяючи при 

цьому основну увагу підліткам та молоді; 

▪ Охорона навколишнього середовища; 

▪ Енергоефективність. 

4. Місцевий економічний розвиток 

Програма «Місцевий Економічний Розвиток» сфокусована на розробці інноваційних 

ринкових рішень, що об’єднують зусилля місцевих органів влади  і бізнес-

співтовариства з метою покращення надання послуг вразливим верствам населення 

та підтримки малого і середнього бізнесу. Ця програма орієнтована на невеликі 

проекти, зокрема, у сфері розвитку агробізнесу, малого і середнього бізнесу, ІТ-хабів, 

інноваційних та бізнес-кластерів тощо. 

Підхід: визначити ряд ініціатив в різних регіонах України, які, за наявності первісної 

фінансової підтримки, сприятимуть зміцненню громад і створенню інноваційних 

ринкових рішень на місцевому рівні. Після успішної реалізації в пілотних містах ці 

“кращі українські практики” можуть бути відтворені в інших регіонах країни. 

З метою вирішення актуальних соціальних проблем в Україні, Програма соціального 

інвестування WNISEF розробила механізм пільгового кредитування соціальних 

підприємств, який реалізується спільно з комерційними банками-партнерами 

Основні умови кредитування: 

1. Сума кредиту - від 250 тис. до 2,5 млн. у гривні 

2. Кредитна ставка – від 5 до 10 % річних. Ставка кредиту є фіксованою протягом всього 

терміну виплати кредиту. Розмір ставки встановлюється кредитним комітетом 

програми індивідуально.  

3. Термін кредитування – до 24 місяців на поповнення обігових коштів та до 36 місяців 

на придбання основних засобів.  

4. Для отримання кредиту також необхідно забезпечити ліквідну заставу (обладнання, 

автотранспорт, нерухомість). Вартість застави повинна становити від 10% до 30% 

вартості кредиту. Решту частини застави покриває депозит від WNISEF. 

5. Погашення кредиту може здійснюватися за різними схемами (ануїтет, класична). 
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Для того, щоб отримати кредит необхідно: 

1. Бути зареєстрованою юридичною особою, відповідно до чинного законодавства 

України, або фізичною особою-підприємцем та здійснювати комерційну діяльність; 

2. Мати чітко прописану в офіційних документах соціальну (екологічну) мету своєї 

діяльності; 

3. Мати чітко прописаний механізм розподілу прибутку, де буде видно скільки відсотків 

прибутку спрямовується на соціальну мету. 

Механізм кредитування зображено на схемі: 
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 Кредитна ставка: 5-10% річних 
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місяців 

 Кількість працевлаштованих з 

вразливих груп населення; 

 Сума, перерахована на 
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проектів тощо. 
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Німецька Служба Старших Експертів SES 

 Веб-сайт: www.dzentrum.com.ua 

Німецька Служба Старших Експертів SES - фонд німецької економіки з міжнародного 

співробітництва - це провідна громадська організація Німеччини, яка об'єднує 

вийшовши на пенсію фахівців і керівних працівників, які надають консультативні послуги 

на громадських засадах. Починаючи з 1983 року ця некомерційна організація пропонує 

допомогу для самодопомоги по всьому світу, переважно в країнах, що розвиваються, і 

країнах з перехідною економікою, а також в самій Німеччині. 

Засновниками SES це головні об'єднання німецької економіки: Федеральний Союз 

Німецької Промисловості (BDI), Федеральне Об'єднання Німецьких Союзів 

Роботодавців (BDA), Німецька Торгово-промислова Палата (DIHK) і Центральне 

Об'єднання Союзів Німецьких Ремісників (ZDH). Діяльність SES за кордоном 

фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку 

(BMZ). 

Мета 

Метою фонду є 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. Підтримка може 

надаватись за допомогою допомоги Старших експертів, які для виконання цього 

завдання надають в розпорядження свій професійний досвід і, таким чином, 

продовжують брати активну участь у суспільному житті. Завдяки цьому, фонд 

одночасно служить ідеї взаєморозуміння між народами, допомоги країнам, що 

розвиваються, і країнам з перехідною економікою, а також залученню старшого 

покоління до суспільно-корисної діяльності. 

Старші експерти 

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 
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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. У 

базі даних SES зареєстровано понад 10.000 старших експертів, які вийшли на пенсію. 

Замовник. Запросити ses експерта 

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. 

Умови реалізації проекту 

У своїй роботі SES орієнтується на попит і потреби клієнта. Служба приймає заявку від 

замовника, перевіряє поставлені їм завдання і укладає окремі угоди з замовником і 

експертом. Діяльність експертів носить консультативний характер. Відповідальність за 

впровадження рекомендацій несе замовник. Одним з найважливіших умов роботи 

старших експертів є збереження прав третіх осіб на інтелектуальну власність. 

Фінансування 

Відповідно до принципів діяльності SES замовник повинен нести всі пов'язані з 

проектом витрати, в першу чергу витрати на місці проведення проекту. Однак, якщо 

замовники не можуть оплатити витрати на міжнародний переліт та адміністративні 

витрати SES, кошти можуть бути надані Федеральним міністерством економічного 

співробітництва і розвитку BMZ. 

SES в Україні 

З 1989 по 2013 рік в Україні було проведено 287 проектів SES , а також У 2014 році було 

реалізовано 3.131 проектів, з 1983 року старші експерти взяли участь у реалізації 

проектів в 161 країнах. 

З 2012 року офіційним представником SES в Східній Україні є Харківський німецький 

центр. 

Представники в Україні:  
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▪ Харківський німецький центр Дмитро Кольчик 

▪ 61072 Україна, м.Харків, 

▪ вул. 23 Августа 40 

▪ вул. Пушкінська, 57 

▪ Тел.: +38 057 345 22 95 

▪ Факс: +38 050 300 90 10 

▪ Електронна пошта: ses@dzentrum.com.ua 

▪ Інтернет: www.dzentrum.com.ua 
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Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) 

Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) - Центр международного 

частного предпринимательства (CIPE) укрепляет демократию во всем мире через 

развитие частного предпринимательства и рыночные реформы. CIPE – один из 

четырех главных институтов Национального фонда развития демократии (США) и 

некоммерческий филиал Торговой палаты США. За последние 25 лет, CIPE в 

сотрудничестве с лидерами делового сообщества, политиками и журналистами служит 

созданию институтов гражданского общества, без которых невозможна подлинная 

демократия. Основные направления деятельности CIPE включают борьбу с 

коррупцией, предпринимательские объединения, корпоративное и демократическое 

управление, доступ к информации, теневой сектор и имущественные права, а также 

программы для женщин и молодежи. Деятельность CIPE финансируется 

Национальным фондом развития демократии, Американским агентством 

международного развития, отделом развития частного сектора при посольстве США в 

Ираке и Инициативой США по ближневосточному партнерству. 

 Місія 

Зміцнення демократії через розвиток підприємництва та ринкові реформи в усьому світі. 

Методологія 

Зміцнення демократії через розвиток підприємництва та ринкові реформи в усьому світі. 

Завдання 

▪ Створення інститут, необхідних для формування і подальшого розвитку 

демократичних режимів, орієнтованих на ринок. 

▪ Розширення участі приватного сектора в демократичному процесі. 

▪ Зміцнення підтримки і розуміння свобод, прав і обов'язків, необхідних для 

існування демократії і ринку, серед представників влади, підприємців та 

громадськості. 

▪ Удосконалення управління завдяки посиленню прозорості і звітності, як в 

державному, так і в приватному секторі. 
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▪ Зміцнення прав зборів і право об'єднання в приватні, добровільні підприємницькі 

організації. 

▪ Розширення доступу до інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих 

ділових і державних рішень. 

Діяльність 

Діяльність CIPE ведеться за трьома напрямками, підлеглим основному завданню - 

залучити підприємців до активної підтримки ринкових реформ та демократичного 

державного управління. Ці напрямки включають: програму грантів на підтримку широкої 

мережі громадських організацій в країнах перехідного періоду, програми підвищення 

професійного рівня добровільних організацій та технічне сприяння на базі регіональних 

відділень CIPE. Унікальним в діяльності CIPE є його творчий, динамічний підхід до 

реалізації таких концепцій, як прозорість, підзвітність, справедливість і відповідальність 

в інституційній реформі, що допомагає закласти базу для побудови демократії на всіх 

рівнях суспільства. 

CIPE тісно співпрацює з підприємницькими об'єднаннями, науково-дослідними 

інститутами та іншими організаціями приватного сектора в країнах, де необхідні 

реформи, і є передумови для їх здійснення. Інституційний підхід до розвитку визнає, що 

зміни не відбудуться відразу, але зажадають довгострокових зусиль для того, щоб 

реформи увінчалися успіхом. 

Програма грантів 

Організаційна допомога, практичний досвід і фінансова підтримка складають основу 

програми грантів, яка покликана зміцнити місцеві підприємницькі організації і науково-

дослідні інститути в їх роботі над програмами розвитку. Чотири ступені програми грантів 

включають: 

▪ визначення вимог, формулювання головних завдань; 

▪ розробка плану дій (робочої програми); 

▪ контроль над виконанням; 

▪ комплексний аналіз результатів і подальший моніторинг. 

Гранти CIPE використовуються для розширення суспільно-політичного захисту і 

просування, бізнес-послуг, освітніх програм та інших завдань розвитку. Більшість 
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програм, що фінансуються грантами, включають такі компоненти, як діалог з 

громадськістю і владою , захист і просування інтересів бізнесу, що допомагає 

заручитися підтримкою політиків у справі реформ. Гранти використовуються в 

найрізноманітніших програмах - від масштабних проектів за участю національних 

бізнес-асоціацій та науково-дослідних інститутів до невеликих проектів, які спрямовані 

на роботу з місцевою громадськістю в різних районах країни. 

Всі грантоотримувачі мають постійне місце проживання (діяльності) у відповідних 

регіонах. Грант можуть отримати місцеві організації, в які входять місцеві фізичні або 

юридичні особи; така організація також повинна мати докладний план дій. 

Майже всі програми, що фінансуються CIPE, вимагають внесення зустрічних коштів на 

здійснення своїх проектів. Поряд з основними засобами фінансування, які надходять в 

CIPE з Національного фонду розвитку демократії та Агентства США з міжнародного 

розвитку, частина коштів CIPE привертає з приватних джерел та інших організацій, що 

дозволяє максимально використовувати можливості CIPE для зміцнення демократії та 

ринкових реформ. 

Історія  СІРЕ 

З 1992 року CIPE активно співпрацював в Україні з цілою низкою партнерів, серед яких 

були аналітичні центри, навчальні заклади та громадські організації. Їх робота була 

направлена на покращення законодавчого поля для підприємців, інтеграцію України у 

Світову Торгову Організацію та зменшення регуляторного впливу на бізнес. 

У 2010 році СІРЕ офіційно зареєстрував та відкрив представництво у Києві для роботи 

над новою програмою «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій в Україні» націленою на 

підвищення інституційної спроможності бізнес-об’єднань. За допомогою цієї програми 

бізнес-асоціації можуть ефективніше представляти та захищати інтереси своїх членів, 

більш ефективно управляти своїми організаціями за рахунок сучасних стратегій 

планування та організовувати спільні адвокасі-кампанії. 

У період з травня 2011 року по червень 2014 року було проведено чотири навчальні 

програми для лідерів підприємницьких об’єднань. Станом на 2014 рік, навчання 

пройшли 116 бізнес-об’єднань, які представляють малий та середній бізнес. 
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За результатами участі у програмах, спільних кампаніях адвокасі та результатами 

досліджень СІРЕ, українські бізнес-асоціації довели що, мають усі необхідні складові 

для активної та успішної коаліційної діяльності з метою покращення бізнес-клімату та 

запобіганні корупції 

Ще одним із напрямків діяльності СІРЕ у 2014-2015 рр. став проект реформування 

торгово-промислових палат та підсилення їх інституційної спроможності. Проект має на 

меті консолідацію зусиль малого та середнього бізнесу, торгово-промислових палат та 

органів місцевого самоврядування для покращення економічного середовища в Україні 

та полегшення умов ведення бізнесу. У першій сесії стратегічного планування, яка 

відбулась у жовтні 2014 року, участь взяли 19 представників регіональних торгово-

промислових палат та 13 представників центральної торгово-промислової палати 

України. На 2014 рік заплановано серію тренінгів, семінарів та робочих зустрічей для 

представників торгово-промислових палат та представників малого та середнього 

бізнесу, до участі у яких залучатимуться кращі міжнародні експерти. 

Іншим напрямком діяльності СІРЕ з жовтня 2014 року є впровадження проекту USAID 

«Підтримка невідкладних реформ для поліпшення бізнес-середовища в Україні», який 

націлений на подолання корупції, та підтримку економічних реформ, що дозволить 

полегшити умови ведення бізнесу, стимулювати розвиток підприємницької діяльності та 

підвищити рівень економічної спроможності України в цілому.  Одним із головних 

завдання проекту є створення основи для продуктивного діалогу та конструктивної 

співпраці між бізнес-асоціаціями, малим та середнім бізнесом та представниками влади 

для консолідації їх зусиль у впровадженні невідкладних реформ. 

Контакти 

▪ Телефон: +1-202-721-9200 

▪ e-mail: Eurasia@cipe.org 
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UNIDO 

 Веб-сайт: www.unido.org 

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) 

Основні функції 

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) створена у 1966 році 

згідно з резолюцією 2152 (ХХІ) ГА ООН як автономна організація в рамках ООН. 

8 квітня 1979 р. Конференція ООН по перетворенню ЮНІДО в спеціалізовану установу 

ООН, що відбулась у Відні, ухвалила Статут ЮНІДО. 21 червня 1985 р. цей документ 

отримав необхідну кількість ратифікацій. 

Остаточні організаційні засади функціонування ЮНІДО як спеціалізованої установи 

ООН були розроблені Генеральною конференцією ЮНІДО у грудні 1985 р. З 1 січня 

1986 року ЮНІДО набула статусу спеціалізованої установи ООН.  

Тематичні пріоритети 

Тематичними пріоритетами Організації є: скорочення бідності шляхом продуктивної 

діяльності; розвиток торговельних можливостей; енергетика та довкілля. 

Головними напрямками діяльності ЮНІДО є: 

▪ надання допомоги, у тому числі консультацій, країнам, що розвиваються та 

країнам з перехідною економікою з метою розбудови та модернізації 

промисловості, сприяння впровадженню промислових технологій, спрямованих 

на повне використання потенційних природних та людських ресурсів зазначених 

країн; 

▪ сприяння зміцненню співробітництва між промислово розвиненими країнами та 

країнами, що розвиваються і країнами з перехідною економікою, надання 

технічної та консультаційної допомоги, залучення інвестицій з метою реалізації 

конкретних проектів промислового розвитку; 
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▪ координація діяльності у рамках системи ООН у питаннях сприяння 

промисловому розвитку країн, що розвиваються, та країн з перехідною 

економікою. 

Структура 

Керівні органи ЮНІДО: 

▪ Генеральна конференція, яка визначає керівні принципи, затверджує бюджет, 

приймає конвенції та угоди; збирається 1 раз на 2 роки; 

▪ Рада з промислового розвитку (27 членів); збирається двічі на рік; 

▪ Комітет з програмних та бюджетних питань (27 членів); збирається двічі на рік. 

▪ Штаб-квартира ЮНІДО розташована у Відні. Головною адміністративною 

посадовою особою Організації є Генеральний директор, який обирається 

Генеральною конференцією за рекомендацією Ради з промислового розвитку та 

очолює Секретаріат цієї організації. 

▪ З грудня 2005 року цю посаду обіймає Канде К. Юмкелла (Сьєрра-Леоне). 

▪ Адміністративна й дослідницька діяльність ЮНІДО фінансується за рахунок 

регулярного бюджету Організації, що складається з обов'язкових внесків країн-

членів, а оперативна діяльність, зокрема надання технічної допомоги, - за рахунок 

оперативного бюджету Організації, що складається з добровільних внесків, в тому 

числі, до Фонду промислового розвитку ЮНІДО. 

Напрямки діяльності 

Головними напрямками діяльності ЮНІДО є: 

▪ надання допомоги країнам, що розвиваються та країнам з перехідною економікою 

з метою розбудови та модернізації промисловості, сприяння впровадженню 

промислових технологій, спрямованих на використання природних та людських 

ресурсів зазначених країн, надання відповідних консультацій; 

▪ сприяння зміцненню співробітництва між промислово розвиненими країнами, 

країнами, що розвиваються та країнами з перехідною економікою, надання 

технічної та консультаційної допомоги країнам, залучення інвестицій з метою 

реалізації проектів в сфері промислового розвитку; 
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▪ координація діяльності в рамках системи ООН у питаннях сприяння 

промисловому розвитку країн, що розвиваються, та країн з перехідною 

економікою. 

Співробітництво з Україною 

Україна є членом ЮНІДО з дня її заснування. Статут ЮНІДО, як спеціалізованої 

установи ООН, було підписано 12 грудня 1980 р. у Нью-Йорку і ратифіковано 20 травня 

1985 р. 

8 грудня 1995 р. було укладено Угоду про співробітництво в сфері промислового 

розвитку між Урядом України та ЮНІДО. Україна бере активну участь у засіданнях 

керівних органів ЮНІДО, а також міжнародних заходах, які проводяться під егідою 

Організації. Визнанням внеску України у посиленні ролі та реформуванні ЮНІДО стало 

обрання нашої держави в ході 13-ї сесії Генеральної конференції ЮНІДО в грудні 2009 

року до складу керівних органів ЮНІДО — Ради з промислового розвитку та до 

Програмно-бюджетного комітету Організації. 

За сприяння ЮНІДО в Україні було реалізовано низку проектів в сфері промислового 

розвитку, сталого управління водними ресурсами, поводження з відходами, 

екологічного оздоровлення промислово забруднених територій та ін. 

На стадії виконання знаходяться наступні проекти: 

1. Проект «Зміцнення Українського центру управління водою» було започатковано 

відповідно до запиту української сторони в 2007 році. Основним партнером виступає 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та 

Український центр управління водою, створений на базі Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України. Загальна вартість проекту 350 тис. 

дол. США. 

2. Проект «Започаткування та функціонування в Україні Національної програми чистого 

виробництва» реалізується з 2007 року відповідно до запиту української сторони на 

базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут». Перша підготовча фаза проекту була завершена в 2009 році. Наразі 

продовжується реалізація другої фази проекту, основна мета якої допомогти у 
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створенні Українського центру чистого виробництва. Загальна сума проекту складає 

600 тис. дол. США. 

3. Проект «Оцінка промислового забруднення з транскордонним впливом в басейні р. 

Західний Буг» реалізується ЮНІДО спільно з Українським центром управління водою 

та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. 

Основний донор проекту Польща, яка виділила 150 тис. дол. США на його 

реалізацію. 

4. Проект «Підвищення стандартів безпеки в харчовій промисловості» реалізується 

ЮНІДО спільно з Міністерством аграрної політики України з метою впровадження 

європейських стандартів в харчову промисловість України. На сьогодні виділено 

кошти в розмірі 150 тис. дол. США на першу підготовчу фазу проекту. 

Пройшли попереднє схвалення в рамках ЮНІДО та готуються до реалізації такі 

проекти: 

1. Створення Центру технологічного передбачення на базі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Проектна пропозиція 

пройшла схвалення в Секретаріаті ЮНІДО і була передана на розгляд угорській 

стороні, яка заявила про намір стати донором проекту. Загальна вартість проекту 

складає 100 тис. дол. США. 

2. Проект «Глобальне виявлення і оцінка забруднених територій», фінансується ЄС, є 

регіональним проектом щодо виявлення територій, забруднених внаслідок 

промислової токсичної діяльності, та оцінки заходів, які необхідно вжити з метою 

відновлення забруднених територій. Загальна вартість проекту становитиме 2 млн. 

дол. США. 

3. Проект «Екологічне управління та остаточне видалення поліхлорованих біфенілів», 

пройшов попереднє схвалення в рамках ЮНІДО і був переданий на розгляд 

Глобального екологічного фонду (ГЕФ) для отримання відповідного фінансування. 

Загальна сума проекту складає 30 550 000 дол. США, з яких 9 550 000 складатимуть 

гроші ГЕФ, а 21 000 000 дол. США – індикативне співфінансування. 

4. Проект щодо створення в Україні Національної мережі для здійснення 

енергоефективного та чистого виробництва схвалено ЮНІДО та основним донором 

проекту, яким виступає Швейцарська інституція SECO. Бюджет проекту складає 3740 

000 євро. Основним партнером з українського боку виступає Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут». 
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5. Пройшла процедуру схвалення ГЕФ (Глобальним екологічним фондом) проектна 

пропозиція ЮНІДО «Покращення енергоефективності та сприяння відновлюваним 

джерелам енергії в аграрній та харчовій промисловості та на малих і середніх 

підприємствах в Україні». Загальна сума проекту складає 17 700 000 дол.США. 

Реалізація проекту розпочнеться з другої половини 2011 р. 
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6.  

Європейський фонд підтримки демократії 

Веб-сайт: www.democracyendowment.eu 

Щоб подати заявку: www.democracyendowment.eu/support 

Європейський фонд підтримки демократії – нова незалежна організація, яка виділяє 

гранти на підтримку груп і активісті, котрі виступають за проведення демократичних 

змін. Європейський фонд підтримки демократії – спільна ініціатива європейський країн 

і інституцій ЄС, яка побудована на досвіді перехідного періоду країн ЄС і натхненна 

подіями Арабської Весни. 

Європейський Фонд підтримки демократії – міжнародний фонд, штаб-квартира якого 

знаходиться в Брюсселі. З серпня 2013 року ЄФПД приймає заявки на отримання 

допомоги в режимі он-лайн. Програма фонду постійно діюча.  

В першу чергу ЄФПД прагне надати підтримку групам і активістам, на які не 

поширюється підтримка уже існуючих інструментів підтримки ЄС чи інших програм, 

тобто – новим або незареєстрованим організаціям, неформальним платформам, 

групам молоді чи окремим активістам. Грантоотримувачі ЄФПД повинні наслідувати 

принципи відсутності насильства, а також міжнародні стандарти дотримання прав 

людини. 

Діяльність Фонду носить комплементарний характер по відношенню до інших 

донорських програм і поширюється на ті випадки, котрі по тій чи іншій причині не були 

захоплені вищезгаданими програмами.  

Основні принципи ЄФПД: 

1. Взаємодоповненість та совокупна вигода діяльності – Європейський Фонд підтримки 

демократії здійснює свою діяльність максимально ефективно і гнучко, з врахуванням 

ситуації, оперативної обстановки і потреб грантоотримувачів. Він буде проводити 

регулярні консультації з відповідними інститутами ЄС і іншими суб’єктами з метою 

уникнення дублювання роботи і забезпечення координації, взаємодоповненості і 
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сукупної вигоди діяльності інструментів ЄС і двосторонньої діяльності країн-членів 

ЄС. ЄФПД використовує досвід країн-членів ЄС, які пройшли через перехідний 

період. 

2. Європейський і незалежний – ЄФПД був створений для просування європейських 

цінностей свободи і демократії. Він є продуктом спільних зусиль країн-членів ЄС і 

інститутів ЄС. Європейський Фонд є незалежною організацією зі штаб-квартирою в 

Брюсселі. 

3. Культивування, а не експорт демократії і свободи – ЄФПД буде просувати розвиток 

«глибокої і стійкої демократії» в країнах і суспільствах перехідного періоду, які ведуть 

боротьбу за демократизацію, при цьому на початковому етапі увага приділяється в 

основному, хоч і не повністю, регіону Європейського сусідства. Демократія і свобода 

не можуть бути імпортовані чи нав’язані ззовні. Механізм змін, який забезпечить 

стабільний процес демократизації, який охопить всі елементи суспільства, може бути 

запущений тільки з середини. Європейський Фонд підтримки демократії готовий 

сприяти демократичним змінам в дусі солідарності і партнерства. 

4. Підтримка тих, хто позбавлений підтримки – ЄФПД буде допомагати: 

продемократичним організаціям громадянського суспільства, рухам і індивідуальним 

активістам, котрі виступають за демократію, незалежно від їх статуса і розміру. 

ЄФПД також надає підтримку молодим лідерам, незалежним ЗМІ і журналістам, при 

умові їх прихильності основним демократичним цінностям, дотриманню стандартів 

міжнародних прав людини і принципам відсутності насилля. Організація і активісти, 

які ведуть боротьбу за права жінок також можуть бути серед грантоотримувачів, і 

гендерний фактор буде врахований при прийнятті всіх рішень ЄФПД і дій, які 

фінансуються Фондом. 

Основні ознаки ЄФПД: 

1. Зазвичай ЄФПД отримує запити на підтримку в межах від 10 тис. до 150 тис. євро. 

Однак, у ЄФПД немає ніякого офіційно визначеного діапазону розміру підтримки. 

Аналогічно, тривалість ініціатив, які фінансуються ЄФПД також коливається. 

2.  Профільне фінансування і інституційна підтримки ЄФПД зазвичай передбачає 

покриття поточних витрат, особливо в наступних випадках: 

▪ Проміжне фінансування: заробітна плата, витрати на утримання офісу і інші 

аналогічні витрати, необхідні для проведення роботи, яка має безпосереднє 
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відношення до вище вказаних цілей, протягом обмеженого терміну, до тих пір, 

поки не зможуть підключитись інші донори. 

▪ Початкове фінансування: заробітна плата, витрати на підтримку офісу інші 

аналогічні витрати, необхідні для заснування організації і підтримки недавно 

створеної організації, або для сприяння в справі підвищення рівня її діяльності 

протягом обмеженого терміну 

3. ЄФПД може профінансувати ініціативи, які розроблені спільно з іншою організацією, 

якщо спільно фінансований проект вписується в рамки задач ЄФПД, тобто 

моловірогідно, що ЄФПД буде фінансувати ініціативу, яка уже отримала солідне 

фінансування із інших джерел. 

4.  Європейський Фонд підтримки демократії підтримує заявки на чотирьох мовах: 

арабській, англійській, французькій та російській. 

5.  Європейський Фонд підтримки демократії приймає заявки в будь який час, крайнього 

строку подачі заявки немає. 

6.  ЄФПД реагує на заявки про термінове надання допомоги і намагається дати 

остаточну відповідь заявникам протягом 12 тижнів. 
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Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ 

Веб-сайт: www.giz.de 

За дорученням Федерального Уряду Німеччини GIZ підтримує процес перетворень в 

Україні з 1993 року. Наразі GIZ працює приблизно у 20 населених пунктах України за 

дорученням чотирьох німецьких міністерств, Європейського Союзу (ЄС) та 

Британського департаменту міжнародного розвитку (DFID). В Україні GIZ налічує 

близько 150 місцевих та міжнародних фахівців. Близько 25 інтегрованих та 

реінтегрованих тимчасових фахівців надають підтримку органам державного 

управління, торговим палатам та середнім підприємствам. З 2009 року GIZ має постійне 

бюро в Україні. 

GIZ пропонує індивідуальні рішення для складних проблем. Організація є досвідченим 

постачальником послуг і надання допомоги уряду Німеччини в досягненні своїх цілей в 

галузі міжнародного співробітництва.  

Основні проекти та програми, які діють в Україні: 

1. Стала інфраструктура 

▪ Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях 

▪ Пілотний проект «Енергоефективна забудова» (BMUB) 

▪ Енергоефективність у громадах 

2. Безпека, відбудова та мир 

▪ Розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо 

переміщених осіб 

▪ Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо 

переміщених осіб 

▪ Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями 

3. Соціальний розвиток 

▪ Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій 

4. Держава та демократія 

▪ Інтегрований розвиток міст в Україні 

▪ Підтримка реформи децентралізації 
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▪ Консультаційний фонд для Уряду України з питань структурної та економічної 

політики 

▪ Підтримка реформи управління державними фінансами 

▪ Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова 

▪ Заходи з підтримки німецької меншини в Україні 

▪ Реформа управління на сході України 

5. Навколишнє середовище та клімат 

▪ Створення енергетичних агентств (BMUB) 

6. Економіка та зайнятість 

▪ Стипендіальна програма німецької економіки для України 

▪ Програма зеленої економіки 
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Європейська комісія в Україні 

Веб-сайт: www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm 

Веб-сайт: 

www.europa.eu/archives/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_uk.htm 

Європейська комісія в Україні має статус дипломатичної місії та офіційно представляє 

Європейський Союз в Україні.  

Головними завданнями в діяльності Представництва Європейської комісії в 

Україні є наступні: 

1. Сприяти політичним та економічним зв’язкам між Україною та Європейським Союзом 

шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими установами та підвищення 

поінформованості про Європейський Союз, його установи та програми; 

2. Відстежувати впровадження Угоди про партнерство та співробітництво між Україною 

та ЄС; 

3. Інформувати громадськість щодо розвитку Європейського Союзу, роз’яснювати та 

відстоювати окремі аспекти політики ЄС; 

4. Брати участь у впровадженні програм зовнішньої допомоги Європейського Союзу. 

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій 

України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в 

широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема 

на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й 

зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. 

Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і 

зростаючої підтримки бюджету. 

Європейська комісія в Україні має кілька програм та великих проектів. Конкурси від 

Європейської комісії оголошуються постійно. По різних програмах і проектах, сума, яку 

можна запитуватись різна – від 50 тис. до 500 тис. євро.  
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Діючими цікавими програмами та проектами на даний момент є: 

1. Програма ЄС «Creative Europe» - програма ЄС з бюджетом більше ніж 1,4 більйон 

євро. Це рамкова програма для підтримки культурних і творчих секторів Європи. 

Програма була започаткована на базі попередніх програм - Culture Programme and 

MEDIA programme.  «Creative Europe» - відкрита для творчих та культурних 

організацій з держав членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але мають 

угоду з Європейською Комісією.  

Основні цілі CREATIVE Europe є: 

▪ Допомога культурним і творчим секторам скористатися можливостями цифрового 

століття і глобалізації; 

▪ Допомога секторам у досягненні свого економічного потенціалу, сприяючи 

стійкому зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості; 

▪ Надати Європейській культурі і медіа-сектору доступ до нових міжнародних 

можливостей, ринків і аудиторій. 

2. Програма заходів задля підтримки реформи децентралізації та зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні. Програма із бюджетом 97 млн. євро співфінансується 

Євросоюзом (90 млн. євро), Німеччиною (6 млн. євро) і Польщею (1 млн. євро). Вона 

спрямована на зміцнення управління та відповідальності на локальному, 

регіональному та центральному рівнях задля кращого задоволення потреб 

населення. Додаткова підтримка у розмірі 10 млн. євро від Інструменту, що робить 

внесок у стабільність і мир, спрямована на відновлення управління, примирення і 

зміцнення миру на сході України, ураженому війною та переміщенням. 

В Україні найпоширенішими є наступні тематики оголошень: 

▪ Інтеграція 

▪ Дотримання прав та свобод людини 

▪ Гендерна рівність 

▪ Дотримання прав жінок 

▪ Працевлаштування та самозайнятість 

▪ Розвиток інфраструктури 

▪ Розвиток громад 

▪ Розвиток культури 
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▪ Свобода слова 

▪ Громадянське суспільство 

▪ Розвиток освіти 

▪ Підтримка громадської активності та демократичних перетворень 

▪ Боротьба з корупцією 

▪ Розвиток та підтримка демократії 

В основному подавати заявку на грант від Європейської комісії потрібно робити на 

англійській мові. До кожного конкурсу розробляють гайдлайн термінів. Для успішного 

отримання гранту від Європейської Комісії варто користуватись гайдлайном та всіма 

супутніми документами на англійській мові. Європейська комісія не робить офіційних 

перекладів на інші мови. 

Усі проекти, які подаються на гранти від Європейської комісії повинні мати мінімум 10% 

співфінансування. При рівних умовах, проект, у якого буде більше співфінансування 

мають вищі шанси отримати грант. 
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USAID: Агенство США з міжнародного розвитку 

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

Офіційні сайти оголошень USAID: www.grants.gov та www.fbo.gov 

Програми Агентства надають підтримку Україні передусім у таких сферах, як досконале 

врядування, економічний розвиток, зміцнення системи охорони здоров'я та надання 

гуманітарної допомоги. Починаючи з 1992 року, внесок USAID до справи економічного 

та соціального розвитку України складає близько 1,9 млрд. доларів США.  

Місія - спільно з партнерами, долати крайні форми бідності та сприяти розвитку стійких 

демократичних суспільств поряд з підвищенням безпеки й добробуту. 

Основні напрямки роботи: 

1. Демократія, права людини та врядування - Агентство сприяє вдосконаленню 

законодавчих процесів, вищому рівню підзвітності влади, активнішій участі громадян 

у законодавчій діяльності та зміцненню верховенства права на основі підвищення 

рівня підзвітності та  незалежності судів. USAID допомагає створити основу для 

децентралізації влади, підвищити рівень підзвітності органів місцевого 

самоврядування, а також здійснює програми протидії торгівлі людьми та допомоги 

потерпілим від цієї злочинної діяльності. 

Ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога у підвищенні здатності 

громадських організацій спостерігати за діями влади, захищати права людини та 

забезпечувати громадянам власний голос у процесі прийняття державних рішень. 

USAID сприяє вдосконаленню професійного рівня журналістів, етичних стандартів 

роботи ЗМІ та їх здатності відслідковувати дії влади. Програми Агентства у сфері 

політичних процесів підтримують проведення вільних і справедливих виборів. 

Поточні проекти:  

▪ Проект розвитку спроможності громадянського суспільства в України - 

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину 

«Єднання» (ІСАР «Єднання»): 11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року 

http://www.sbiz.club/
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▪ Створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспільства 

в Україні: 11 липня 2014 року - 10 липня 2019 року 

▪ Програма розбудови місцевого потенціалу (Корпус миру США): 18 липня 2013 

року – 30 вересня 2017 року 

2. Сільське господарство - Агентство сприяє впровадженню ефективної державної 

політики у сфері сільського господарства та майнових прав, отриманню українськими 

підприємствами доступу до міжнародних ринків, а також впровадженню механізмів 

фінансування для потреб малих і середніх с/г виробників. 

Поточні проекти:  

▪ Проект «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій». 

Період реалізації: 7 серпня 2016 року – 3 липня 2020 року 

▪ Проект «Кредитні ресурси для сільськогосподарських виробників». Період 

реалізації: 25 серпня 2016 року – 24 серпня 2020 року 

3. Охорона довкілля та протидія змін клімату - Програми Агентства у сфері енергетики 

сприяють покращенню енергоефективності економіки України та зниженню її 

залежності від імпорту енергоносіїв. 

Поточні проекти:  

▪ Ініціатива з протидії корупції та забезпечення фіскальної прозорості 

енергетичного сектору (проект «Прозора енергетика»). Період реалізації: 15 

червня 2016 року – 14 грудня 2018 року. 

4. Економічний розвиток - USAID надає допомогу Україні у побудові потужного 

фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними 

структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до 

міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян 

та інвестиційної спільноти. Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-

клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до 

розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в 

оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в 

Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:  
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▪ Інвестиції та кредитування бізнесу. Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 31 

грудня 2023 року 

▪ Лідерство в економічному врядуванні. Період реалізації: 19 грудня 2014 року – 18 

грудня 2019 року 

5. Охорона здоров’я - USAID надає технічну допомогу у розвитку системи охорони 

здоров'я, яка покращує якість послуг з протидії ВІЛ-інфекції, забезпечує людям, що 

живуть з ВІЛ/СНІД, доступ до лікування та піклування, а також зміцнює потенціал 

українських організацій до надання послуг у сфері ВІЛ. 

Поточні проекти: 

▪ Зміцнення систем охорони здоров'я для забезпечення сталої відповіді на 

епідемію ВІЛ/СНІД в Україні (Проект «ВІЛ-реформа у дії»). Період реалізації: 1 

жовтня 2013 року – 30 вересня 2018 року 

▪ Проект «Подолання мульти-резистентного туберкульозу в Україні». Період 

реалізації: 1 січня 2015 року - 30 вересня 2020 року 

6. Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період - Бюро USAID з допомоги у 

випадку надзвичайних ситуацій (OFDA), допомагає рятувати життя вимушених 

переселенців та інших вразливих категорій громадян, які потерпіли від конфлікту. 

Бюро ініціатив перехідного періоду (OTI), покликана сприяти усуненню можливих 

дестабілізуючих наслідків кризи на Сході України за рахунок підтримки заходів 

місцевої влади та громадянського суспільства з розміщення й інтеграції вимушених 

переселенців, а також надання достовірної інформації через місцеві ЗМІ. 
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Посольство Канади в Україні 

Веб-сайт: www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr 

З 1991 року Канада інвестувала значні зусилля та ресурси на підтримку демократичних 

перетворень, політичних і економічних реформ в Україні, а також її інтеграції в 

Євроатлантичні та міжнародні структури та організації. 

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 міцної громадянського інституційного та правового 

середовища для більш тісної інтеграції з Європою. 

Для того, щоб допомогти Україні уникнути повного економічного краху після "революції 

гідності", Канада прийняла комплексний підхід до економічної допомоги, яка підтримує 

стабілізації, реформи і зростання української економіки. З січня 2014 року Канада 

виділила понад $ 140 млн для двосторонньої допомоги в цілях розвитку та підтримки 

економічних реформ та економічного зростання в Україні.  

Основними напрямами грантових оголошень від Посольства Канади є: 

▪ 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 

http://www.sbiz.club/
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▪ 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 

Оголошення від Посольства Канади в Україні публікуються щорічно, орієнтовано в 

квітні-червні, на сайті Посольства Канади в Україні.  

Проекти, які подаються на конкурси від Посольства Канади в Україні повинні відповідати 

принципам орієнтованого на результати менеджменту. Тому проекти мають чітко 

відображати цілі проекту, очікувані результати та необхідні ресурси.  

Для отримання гранту апліканти повинні відповідати наступним базовим 

вимогам: 

▪ Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, 

наприклад: 

▪ Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація; 

▪ Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні; 

▪ Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та 

установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку; 

▪ Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка 

працює над місцевими проектами розвитку, та 

▪ Канадська неурядова та неприбуткова організація, що реалізує проекти з 

місцевого розвитку через місцевий офіс; 

▪ Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими 

державними органами; 

▪ Подати заповнену заявку на фінансування (разом з додатком) у формі, 

передбаченій Посольством Канади; 

▪ Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової 

аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи 

людей похилого віку 
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Як правило, максимальна сума гранту становить 50 тис. канадських доларів(еквівалент 

в українських гривнях, що залежить від коливань обмінного курсу). Внаслідок щорічної 

високої зацікавленості та великої кількості заяв на фінансування, слід відзначити, що 

гранти з максимальною сумою можуть бути ухвалені лише за надзвичайних обставин. 

Зазвичай, гранти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів.  

Усі проекти, які подаються на грант від Посольства Канади в Україні повинні мати 

спвфінансування, зазвичай у розмірі не менше як 10% від вартості проекту. Усі проекти 

подаються виключно англійською мовою у електронних та друкованих екземплярах.  

Для того, щоб розробити якісний проект, слід звернути увагу на критерії оцінки 

проектів: 

▪ Спроможність виконання проекту та технічні можливості апліканта; 

▪ Менеджмент, орієнтований на результат; 

▪ Інформування, розповсюдження інформації та медійна стратегія щодо публікації 

результатів проекту; 

▪ Залучення наскрізних тем гендерної рівності та сталого розвитку навколишнього 

середовища; 

▪ Досвід організації (успішне виконання проектів інших донорів, а у випадку 

отримання фінансування КФМІ в минулому – результати та надійність). 
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Гранти від Міністерства закордонних справ Естонії 

 Веб-сайт: www.estemb.kiev.ua/ukr 

Україна є пріоритетним партнером для розвитку співробітництва для Естонії вже 

протягом 15-ти років, протягом яких офіційна співпраця оцінюється у 3,7 мільйонів Євро. 

Протягом 3-х останніх років Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість 

мікрофінансування проектів для українських НУО або урядових / місцевих органів 

влади.   

Сума гранту може становити максимум 15 000 євро для покриття повної або часткової 

вартості проекту. 

Мета мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних 

країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також 

неурядових організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.  

Основними пріоритетами співпраці з Україною є: 

▪ становище жінок та забезпечення гендерної рівності; 

▪ поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної 

свідомості; 

▪ сприяти втіленню ICT solutions. 

Проекти повинні бути пов’язані з однією з наступних галузей: 

▪ освіта; 

▪ охорона здоров’я; 

▪ мир і стабільність; 

▪ розвиток демократії і верховенство закону; 

▪ економічний розвиток; 

▪ екологічно сприятливий розвиток; 

▪ інформування громадськості та глобальна освіта. 

Усі проектні пропозиції повинні надаватись англійською або естонською мовою до 

Посольства Естонії в Україні.  
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За рік Міністерством закордонних справ Естонії може бути профінансовано 2 або 3 

проекти 

Чому цікаво працювати з Міністерством закордонних справ Естонії: 

1. Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту 

2. Крайнього терміну подачі заявки немає 

3. Конкурс щорічний 

4. Брати участь у конкурсі можуть НУО та місцеві органи влади 

  

http://www.sbiz.club/


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

57 Малі проекти Посольства Королівства Нідерландів - Matra-Kap До змісту 

Малі проекти Посольства Королівства Нідерландів - 

Matra-Kap 

 Веб-сайт: www.ukraine.nlembassy.org 

В рамках програми «Матра / КАП» можуть бути профінансовані проекти, які сприяють 

процесу суспільних змін в даній країні (при цьому маються на увазі зміни, що зачіпають 

організацію громадян, громадські структури і внутрішні зв'язки в суспільстві в цілому), 

тобто тому всеосяжного процесу суспільних змін і перебудови держави, який протікає 

при перебудові нашого суспільства та має на меті побудову плюралістичного і 

демократичної правової держави. 

Нижче наведені деякі фактори і процеси, стимулювання яких сприяє процесу 

демократизації суспільних відносин: 

▪ зміцнення правової захищеності і гарантій прав особистості 

▪ підвищення ефективності системи участі громадськості в процесі  

▪ підвищення юридичної грамотності населення; 

▪ Виховання громадянської зрілості населення; 

▪ вміння захистити свої інтереси перед обличчям влади; 

▪ розвиток внутрішньої свободи людини; 

▪ становлення незалежності людини перед державою; 

▪ підтримка ініціативи знизу; 

▪ підтримка зусиль самих громадян за рішенням соціальних проблем в суспільстві; 

▪ підтримка первинної, низовий самоорганізації громадян; 

▪ розвиток місцевого самоврядування; 

▪ боротьба за відкритість, прозорість і доступність органів влади; 

▪ боротьба з утисками цивільних прав, забезпечення свободи слова; 

▪ Зміцнення сфери громадянського суспільства; 

▪ вдосконалення методів роботи організацій громадянського суспільства; 

▪ налагодження діалогу між владою і громадянином; 

▪ Стимулювання активної участі громадян в суспільному житті 
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Метою конкретного проекту може бути, наприклад, організація семінару, присвяченого 

таким проблемам, як права людини, вільні вибори, навколишнє середовище, 

інформування громадськості шляхом поширення брошур і проспектів, випуск 

періодичного видання, присвяченого тематиці процесу суспільних змін 

Сума фінансової підтримки, що надається проекту в рамках програми «Матра / КАП», 

становить максимум 25.000 нідерландських гульденів (11.345 євро). 

Однієї і тієї ж організації малий грант може бути виділений знову лише через кілька 

років. 

Посольством та Генеральним Консульством Нідерландів не фінансуються поточні 

видатки організації, такі, як орендна плата за приміщення, оплата праці персоналу 

проекту, а також витрати, пов'язані з поїздкою за кордон або прийомом іноземного 

фахівця. Ці витрати ініціатори проекту повинні брати на себе. 
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Гранти Посольства Федеративної Республіки Німеччини 

в Україні 

 Веб-сайт: www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html 

Поряд з внеском Німеччини у програми допомоги ЄС, МВФ і багатосторонніх донорів 

нею у 2015 року було надано майже 700 мільйонів євро у вигляді кредитів і грантів. В 

2016 році і в майбутні роки Федеральний уряд, як і раніше зберігатиме стосовно України 

свою активну позицію: у 2016 році Німеччина надав безповоротну допомогу в розмірі 

близько 200 мільйонів євро.  

Заходи підтримки з боку Німеччини згруповані у т. зв. «Плані дій щодо України», який 

координується Федеральним міністерством закордонних справ та в якому взаємодіють 

численні федеральні міністерства й організації-виконавці, такі як KfW (Кредитна 

Установа для Відбудови) чи GIZ (Товариство з міжнародного співробітництва), а також 

представники економіки і громадянського суспільства.  

Пріоритети німецько-українського співробітництва:  

▪ 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 

Провідним відомством, відповідальним у Німеччині за двосторонню співпрацю задля 

економічного розвитку, є Федеральне міністерство економічного співробітництва та 

розвитку. 

Пріоритетними напрямами цієї співпраці є: 

▪ децентралізація та зміцнення структур громадянського суспільства, 

▪ енергетика й енергоефективність 
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▪ сприяння сталій економічній політиці (зокрема, стосовно малого та середнього 

підприємництва). 

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. 

Мікро проекти – це проекти з коротким терміном реалізації (макс. 6 місяців), спрямовані 

на поліпшення базових потреб бідних і найбідніших верств населення та на 

забезпечення їхньої довгострокової дієвості. 

Посольство підтримує організації/ установи у здійсненні їхніх проектів шляхом надання 

часткового фінансування, за умови, що заявник не може сам реалізувати свій проект. 

Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника 

(також і нефінансової природи, наприклад, у формі виконання робіт або надання 

робочої сили чи приміщень). Можливе часткове фінансування третіми сторонами. 

Максимальна сума грантового сприяння становить, як правило, 8 000 євро. 
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Гранти від Посольства Швеції в Україні 

 Веб-сайт: www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Kyiv 

Співробітництво з Україною сфокусовано у трьох основних напрямках:  

1. економічна інтеграція з країнами ЄС та ринкова економіка 

2. демократичне врядування та права людини 

3. природні ресурси і навколишнє середовище. 

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 

В рамках даного напряму на даний час реалізовується вісім проектів загальною 

вартістю вище 15 млн. євро. 

3. Покращення стану природного середовища, зменшення негативного впливу на 

клімат та підвищення стійкості до впливів навколишнього середовища та 

кліматичних змін 

В рамках цього напряму в даний момент реалізовується пять проектів, загальною 

вартістю вище 20 млн. євро. 

Головними партнерами Посольства Швеції в Україні є: 

▪ українські державні інституції у запровадженні шведсько-українських проектів 

«Twinning» та проектів технічної допомоги; 
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▪ українські організації громадянського суспільства; 

▪ міжнародні недержавні організації, наприклад, «Національний демократичний 

інститут», «Фонд Східна Європа» і «Глобальний план дій»; 

▪ міжнародні міжурядові організації, зокрема Рада Європи і Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); 

▪ банки розвитку, зокрема ЄБРР, Світовий банк, Екологічна фінансова корпорація 

країн Північної Європи (NEFCO), Європейський інвестиційний банк, через які Sida 

надає гранти та технічну допомогу. 
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Гранти від Фінського Фонду Місцевого Співробітництва 

 Веб-сайт: www.www.finland.org.ua/public 

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва (LCF) – Фонд, яким управляє Посольство 

Фінляндії в Україні. 

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. 

Кожний окремий випадок має кваліфікуватися як офіційна допомога розвитку (ОДР) та 

відповідати офіційній політиці розвитку Фінляндії. 

Мета Фонду – підтримати сильні та активні громадські організації, що є важливою 

складовою дієвої демократії та відкритого суспільства. 

Пріоритетними темами для проектів, що фінансуються в Україні, є наступні: 

▪ 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. 

Фонд Місцевого Співробітництва Посольства у 2016 році склав 150 000 євро, кошти були 

розподілені між обраними заявниками. Як правило Фондом підтримується 3-5 пять 

проектів щороку. Бюджет запропонованого проекту не має перевищувати 50 000 євро, 

але не повинен бути менше, ніж 10 000 євро. 

Особливе значення має чітке визначення мети проектної заявки та очікувані результати 

(вплив).   

У випадку якщо бюджет проекту перевищує 20 000 євро, організація повинна провести 

незалежний аудит.  Відповідні кошти можна внести до бюджету проекту. 
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Посольство не підтримує проекти, що передбачають фінансування виключно за рахунок 

Фонду, тому в кожному проекті повинне бути співфінансування. 

Запропонований проект повинен мати потенціал для реальних, вимірних результатів. 

Запропоновані проекти розраховані повинні бути розраховані на один рік. 

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. 
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Монсанто Україна 

 Веб-сайт: www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/default.aspx 

«Монсанто» - це приватна компанія, яка зареєстрована на території США. Основною 

метою компанії є сталий розвиток сільського господарства.  

Основою діяльності «Монсанто» є дуже чіткий та принциповий кодекс поведінки. 

Компанія працює відповідно до справжньої системи цінностей, яка ґрунтується на 

сумлінності, повазі, етичній поведінці та чесності. 

Ключовою складовою втілення системи цінностей є значна та позитивна співпраця з  

громадами. 

Компанія здійснює масштабні освітні програми – зокрема, у сферах природничих наук 

та сільського господарства – для студентів у всьому світі, надає численні дослідницькі 

гранти для молодих науковців та співпрацює з органами державної влади, 

громадськими та правозахисними організаціями, щоб зробити розвиток сільського 

господарства більш сталим. 

Соціальна відповідальність є однією з частин роботи компанії. Це допомога в 

забезпеченні кращим насінням для поліпшення умов життя клієнтів, які важко 

працюють, щоб забезпечити більше продовольства для зростаючого населення, чи 

підтримка громад по всьому світу за допомогою фінансових ресурсів. 

Втілення соціальної відповідальності йде через основних два напрями:  

▪ інвестиції в майбутнє сільського господарства  - «Монсанто» віддана підтримці 

сталого розвитку та зростання сільськогосподарської галузі. Ця підтримка 

простягається від щоденних витрат більш ніж 4 мільйона доларів США на 

дослідження та розробки до надання аграрних і наукових стипендій та співпраці з 

молодіжними організаціями та навчальними закладами, щоб допомогти 

розвивати лідерство в науці та сільському господарстві. 
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Благодійність - Благодійні механізми компанії «Монсанто» підтримують організації та 

програми, метою яких є поліпшення життя людей шляхом подолання прогалини між 

їхніми потребами та їхніми ресурсами. 

В Україні працюють як глобальний Фонд «Монсанто», так і національна програма 

соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього». 

Протягом чотирьох років в рамках програми «Україна - житниця майбутнього» 

оголошується конкурс соціальних проектів. 

Місія програми – поліпшення життя людей у сільській місцевості шляхом згуртування 

громад, підвищення громадської свідомості та соціальної активності для вирішення 

місцевих проблем. 

Програма надає гранти для реалізації проектів за такими напрямами: 

▪ освітні програми для сільської місцевості, зокрема підтримка шкіл, бібліотек, 

наукових центрів, навчальних програм для фермерів; 

▪ програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому числі підтримка програм 

з покращення енергоефективності та доступу до чистої води, підтримка центрів 

для людей з особливими потребами, забезпечення інших місцевих потреб. 

Отримати фінансування від компанії «Монсанто Україна» можуть громадські об’єднання 

та благодійні організації. Максимальний розмір гранту – 200 000 грн. 

Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії 

«Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на термін до 6 місяців. До  

участі у конкурсі приймається одна заявка від кожної організації. 

Відбір пропозицій проектів здійснюється у два етапи. На першому етапі громадські 

організації подають коротку інформацію про проект українською мовою. Організації, які 

пройдуть попередній відбір, подадуть на другий етап більш детальну інформацію про 

проект та організацію англійською та українською мовами.  

Програма соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» була започаткована 

компанією «Монсанто Україна» у 2013 році для підтримки ініціатив сільських громад. З 

того часу переможцями стали 14 соціальних проектів для сільських громад 11 областей 

України.  
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Основні критерії відбору такі: 

1. планований вплив проекту, актуальність проблеми, на вирішення якої спрямований 

проект, планований конкретний і значущий результат 

Враховуються також такі аспекти: 

▪ наявність підтримки проекту на рівні місцевої територіальної громади; 

▪ комплексність у підході до розв’язання проблеми. 

2. економічна ефективність проекту, максимальна ефективність та прозорість у 

використанні коштів. 

3. фінансові та організаційні можливості здобувача, перспективи продовження 

діяльності після завершення пропонованого проекту  

Враховуються: 

▪ розмір власного внеску учасника, в тому числі нефінансового; 

▪ ступінь залучення до реалізації проекту бізнес‐структур, місцевих органів 

самоврядування тощо; 

▪ можливості подальшого розвитку проекту. 
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Європейська молодіжна фундація 

 Веб-сайт: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation 

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. 

Хто може подавати заявку? 

▪ Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7-и державах-членах; 

▪ Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7-и держав-членів; 

▪ Регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів; 

▪ Національні молодіжні НУО держав-членів; 

▪ Місцеві молодіжні НУО держав-членів. 

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. ЄМФ підтримує діяльність, дослідження, матеріали і 

документи, що відповідають цінностям Ради Європи і її роботі. 

Діяльність повинна, як правило, проводитися на базі однієї або кількох держав-членів 

ЄМФ. 

Проекти повинні бути спрямовані на: 

▪ зміцнення миру і співробітництва; 

▪ сприяння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю; 

▪ заохочення обміну інформацією; 

▪ стимул взаємодопомоги 

Що не підтримується? 

▪ Комерційні проекти; 

▪ Kонструювання або придбання обладнання або будівель; 

▪ Туристичну діяльність; 
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▪ Спортивні заходи; 

▪ Нормативні зустрічі; 

▪ Заходи в рамках шкільних або університетських програм; 

▪ Стипендії; 

▪ Заходи, що обмежуються професійною освітою. 

Існує чотири категорії грантів, доступних різним типам організацій: 

1. Міжнародні проекти (доступні для всіх, окрім місцевих НУО) - грант на міжнародну 

зустріч молодих людей або молодих лідерів, які роблять свій внесок в 

функціонування та розвиток с сфері молодіжної діяльності Ради Європи. 

2. Структурні гранти (не доступні для національних і місцевих НУО) - гранти на покриття 

адміністративних витрат. Існує 2 типи допомоги в рамках цього гранту: структурний 

грант на наступні 2 роки діяльності, на який можуть подавати заявку міжнародні 

неурядові молодіжні організації і міжнародні мережі молодіжних неурядових 

молодіжних організацій, а також одноразовий структурний грант, на який можуть 

подавати заявку регіональні мережі молодіжних організацій 

3. Пілотні проекти (недоступні для міжнародних НУО/мереж) - цей грант спрямовується 

на реалізацію пілотних проектів, що відповідають молодіжній тематиці та 

пріоритетам Ради Європи. Кожен проект повинен вирішувати певний соціальний 

виклик, існуючий на сьогодні в суспільстві, та нести зміни на місцевому рівні по таким 

пріоритетам:  

▪ Боротьба з мовою ворожнечі 

▪ Побудова стійких суспільств 

▪ Побудова мирних громад 

Подавати заявку на грант необхідно за 3 місяці до запланованої дати проведення 

проекту. 10 000 євро. Заявки на отримання гранту від українських громадських 

організацій повинні містити на початку опису надпис: “Special Call Ukraine”.  

4. Щорічні робочі плани (доступні лише для міжнародних НУО/мереж, можуть містити в 

собі також пілотні проекти) - грант розрахований на фінансування стратегічного 

річного плану діяльності молодіжної організації. Такий план повинен відповідати 

цінностям та пріоритетам Ради Європи. Максимальна сума гранту – 50 000 євро. 

Дедлайн подачі заявок: для плану на наступний рік – 1 квітня або 1 жовтня. 
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Апліканти спочатку повинні зареєструвати організацію в базі організацій, що 

співпрацюють з ЄMФ. Якщо реєстрація здійснена, аплікати повинні переконатися, що 

їхні аплікаційні форми є заповненими. 

Рішення щодо міжнародних проектів, робочих планів і структурних грантів приймаються 

у червні та грудні щороку. 

Щодо пілотних проектів, рішення приймаються кожні 2-3 місяці. Всі рішення знаходяться 

у вільному доступі на веб-сайті. Форми щодо прийняття грантів, що включають у себе 

набір умов для отримання коштів, надсилаються успішним аплікантам. 80% від суми 

гранту виплачується приблизно за 10 тижнів до початку діяльності. Опис діяльності і 

фінансовий звіт мають бути надіслані до Європейської молодіжної фундації протягом 

двох місяців після закінчення проекту. Решта 20% гранту виплачуються після отримання 

ЄMФ задовільного звіту. 

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

 

 

  

http://www.sbiz.club/
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply


 

 
Телефон для довідок: +38 (067) 555-77-90                                 Клуб Сталого Бізнесу: www.sbiz.club 

71 Глобальний інноваційний фонд – Global Innovation Found До змісту 

Глобальний інноваційний фонд – Global Innovation 

Found 

 Веб-сайт: www.globalinnovation.fund 

Global Innovation Found – це не комерційний інноваційний фонд, який фінансує проривні 

та інноваційні ідеї для поліпшення соціально-економічного життя в країнах з низькими 

доходами - в країнах, що розвиваються.  

Фонд підтримує проекти – рішення глобальних проблем в різних галузях, які 

можна поширювати у промислових масштабах, через громадські\благодійні 

сектора або поєднання двох секторів для того, щоб досягнути ширшого 

поширення. Подавати заявку на фінансування від GIF можуть: 

▪ Соціальні підприємства 

▪ Комерційні фірми 

▪ Некомерційні організації 

▪ Міжнародні організації 

▪ Дослідники 

▪ Урядові установи 

Що може бути визначене як «інноваційна ідея»? Це нові бізнес-моделі, політичні 

методи, технологічні рішення, ідеї щодо способів надання продуктів і послуг, які 

принесуть користь бідним країнам, що розвиваються. 

Фонд готовий вкладати в кошті в ідеї на ранній стадії розвитку, розуміючи, що для того, 

щоб більшість ідей запрацювало необхідно трохи часу. Основне, щоб апліканти довели, 

що ідеї матимуть соціальний ефект і точно стануть успішними.  

Global Innovation Found пропонує гнучкий вибір варіантів фінансування з урахуванням 

потреб автора ідеї. Крім фінансування GIF надає доступ до своєї глобальної мережі 

новаторів, експертів та спонсорів. 

Global Innovation Found пропонує такі типи фінансування: 

▪ Гранти 
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▪ Кредити 

▪ Інвестиції в акціонерний капітал 

Фонд очікує, що заявники самі будуть обирати тип фінансування, який їм найбільше 

підходить для втілення їхньої ідеї. Зазвичай комерційні компанії отримують 

фінансування у вигляді кредитів або інвестицій в акціонерний капітал. Для того, щоб 

отримати грантове фінансування необхідно довести фонду, чому саме таке 

фінансування підходить для цієї ідеї та яким чином дана інноваційна ідея матиме вплив 

на суспільство та яку соціальну користь вона принесе. Також важливо те, скільки людей 

зможуть реально отримати користь від ідеї. 

Мета фонду – підтримка та поширення інноваційних ідей, робота та користь яких вже 

доведена. Але є такі ідеї, користь яких очевидна, та зміни в розвитку відбудуться згодом.  

Фонд використовує багаторівневу модель фінансування і пропонує три етапи 

фінансування. Поетапне фінансування використовується з метою не фінансувати малі 

та середні організації, які не можуть вирости та стати більшими і поширити свою 

діяльність на мільйони людей. 

Цей підхід до фінансування в постановці також дозволяє Фонду управляти ризиками 

розумно. Це дає можливість ризикувати меншими сумами при підтримці пілотних 

проектів, та йти на більший ризик, вкладаючи більші суми в ідеї, які уже 

продемонстрували свою життєздатність та переконливі докази успіху. 

Стадія визначається тим , наскільки далеко нововведення в своєму розвитку і на якому 

рівні докази того, що проект має потенціал для досягнення успіху. Фонд очікує , що 

кандидати зможуть продемонструвати велику кількість доказів ефективності для того , 

щоб отримати більш високі обсяги фінансування з GIF . 

Тому GIF надає фінансування на проекти, які знаходяться на трьох різних стадіях 

розвитку: 

1. Пілотні (фінансування до 230 тис. дол. США) – на цьому етапі фонд надає 

фінансування (стартовий капітал) для підтримки запуску і польових випробувань 

інновацій. Цей етап може включати в себе первинне дослідження і розробку, 

впровадження нововведення цільових клієнтів, оцінки потреб користувачів і 

готовність платити, або документування соціальних результатів та витрат на 
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поширення інновацій. Також, для отримання фінансування на даному етапі команда 

повинна розробити чіткі показники успіху проекту. 

2. Перехідний (фінансування до 2,3 млн. дол. США) – на цьому етапі фонд підтримує 

інновації, які вже показали певний успіх в малих масштабах. Інноваційні команди 

повинні запропонувати відповідну стратегію, щоб відстежувати і ретельно оцінити 

соціальні наслідки, економічну ефективність, експлуатаційну можливість і / або 

комерційну життєздатність при необхідності. Для рішень, які потребуватимуть 

значних державних ресурсів для переходу в масштаб, цей етап зазвичай включає в 

себе ретельне тестування соціального впливу та економічної ефективності. Кошти 

також можуть бути використані для побудови шляху до стійкості. 

3. Розширення масштабів (фінансування до 15 млн. дол. США) - фонд підтримує 

розширення інновацій, які вже продемонстрували значний досвід соціального впливу 

і ефективності. Діяльність на цьому етапі може включати рішення оперативних 

завдань для розширення масштабів, роботу з партнерами, які будуть допомагати 

масштабувати проект за межами підтримки фонду (наприклад, інвестори, існуючі 

великі комерційні фірми, уряди країн і т.д.), адаптація та розширення інновацій в 

різних контекстах/регіонах, або оцінка способів управління економічною 

ефективністю. На даному етапі комерційні інновації повинні продемонструвати, що 

вони «вижили» на ринку, тобто доходи перевищують витрати. 
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Інноваційний Фонд ЮНІСЕФ 

 Веб-сайт: www.unicefinnovationfund.org 

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. 

Інноваційний фонд (ІФ) шукає рішення, які можуть позитивно вплинути на життя дітей з 

найбільш вразливих категорій. Інноваційні проекти можуть бути розроблені в одній з 

більш ніж 100 млн. галузей, таких, як швидке запобігання поширення епідемій, 

транспорт і доставка, фінанси, навчання, обробка персональних даних та інших 

суміжних галузях. 

На даний момент основні інвестиції фонду складають 11,1 млн. дол. США, з яких 

інвестовано лише 1,6 млн. Інвестиції повинні бути розподілені рівними частинами по 3,2 

млн. дол. США між трьома напрямками: 

1. Продукти для молоді - технології для молоді до 25 років, що сприяють навчанню або 

участі у громадському житті, нові технології можуть допомогти подолати бар'єри, які 

заважають молодим людям отримати доступ до інформації та послуг. В даний 

напрям інвестовано лише 1,1 млн. дол. США. 

2. Інфраструктура - рішення для збільшення доступу до інформації, зокрема до зв’язку, 

електроенергії, фінансування та ін. Інвестовано лише 307 тис. дол. США. 

3. Інформація в режимі реального часу - використання даних у реальному часі для 

прийняття рішень. Інвестовано лише 650 тис. дол. США. 

Innovation Found UNICEF інвестує лише в підприємства старт-апи, а не в нові проекти 

великих підприємств.  IF працює як венчурний фонд, який інвестує кошти з прямим 

входженням в статутний капітал. 

Заявки оцінюються за наступними критеріями: 

▪ Актуальність для дітей та молодих людей та потенційний вплив на їх доступ до 

інформації про можливості. 

http://www.sbiz.club/
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▪ Новизна проекту і його відповідність «принципам інноваційності» ЮНІСЕФ 

▪ Етап розвитку проекту 

▪ Наявність команди, її можливість реалізувати проект, компетенції ключового 

персоналу 

▪ Бюджет проекту та співфінансування 

Для більш точного розуміння принципів інноваційності ЮНІСЕФ надаємо текст в 

оригіналі (офіційний переклад тексту відсутній) 
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Данська рада у справах біженців 

 Веб-сайт: www.drc.dk 

Данська рада у справах біженців – приватна, незалежна організація, метою якої є захист 

та сприяння впровадженню довгострокових рішень для біженців та внутрішньо-

переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення на основі гуманітарних 

принципів та прав людини. 

Ключові галузі роботи ДРСБ: 

1. Захист: 

▪ адвокація прав переміщених осіб в конкретному контексті переміщення та прав 

інших груп населення, постраждалого від конфлікту; 

▪ ініціативи щодо захисту дітей;  

▪ допомога у наданні індивідуального захисту в залежності від уразливості;  

▪ мобілізація та навчання громад і матеріальна підтримка громадських ініціатив у 

галузі захисту, юридичної допомоги, прав на землю та власність;  

▪ попередження сексуального та гендерного насильства;  

▪ моніторинг та інформування про права. 

2. Фінансова підтримка – надання безумовної та нелімітованої фінансової підтримки 

3. Притулок і нехарчові предмети постачання – надання пакетів для забезпечення 

термінового притулку, термінові готівкові гранти, відновлення житла, розподіл 

нехарчових предметів постачання. 

4. Продовольча безпека – термінове надання харчових продуктів або карткові 

продуктові програми. 

5. Створення джерел доходів – гранти на відновлення бізнесу, підтримка малого 

підприємництва, бізнес-тренінги. 

6. Підходи до надання допомоги – грошові перекази, прямий розподіл предметів 

нефінансової допомоги. 

7. Гуманітарна діяльність, пов’язана з розумінням - Навчальні заходи та інформування 

постраждалого населення, особливо дітей, про небезпеку мін та як уникнути 

небезпечних ситуацій, пов’язаних з боєприпасами, що не вибухнули; проведення 

опитувань про ймовірні та підтверджені заміновані ділянки та райони з 
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боєприпасами, що не вибухнули; розвиток потенціалу існуючих організацій, що 

займаються розмінуванням, а також недержавних організацій. 

На даний момент в Україні ДРСБ працює в основному на східних територіях. Кілька разів 

на рік в рамках окремих галузей роботи, а саме «Створення джерел доходів», 

«Фінансова підтримка» та «Гуманітарна діяльність пов’язана з розумінням» 

оголошуються конкурси на отримання грантів.  

В основному Данська Рада з Питань Біженців надає гранти для можливості відновлення/ 

стабілізації джерела коштів для існування для ВПО і осіб, які постраждали від конфлікту 

в Україні, через надання благодійної допомоги для відновлення/розширення власного 

мікро-бізнесу.  

Сума фінансування, яку можна отримати становить від 250 до 3000 дол. США в 

українській валюті, за курсом, актуальним в день перерахування. 

Основні критерії відбору заявників: 

1. Життєздатність та реалістичність бізнес ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації; 

2. Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника; 

3. Актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї; 

Учасниками проекту як правило є внутрішньо переміщені особи з районів з 

нестабільною політичною і військовою ситуацією, які зареєстровані і проживають на 

території Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей, які постраждали від конфлікту в Україні. Усі заявки заповнюються 

в он-лайн формах українською мовою. 

Для того, щоб отримати грант, необхідно надати співфінансування. Розмір 

співфінансування в умовах не вказаний, але як правило таке співфінансування має бути 

не мнеш ніж 10% від вартості проекту. 

Також, в рамках окремих програм оголошуються конкурси для українських 

неприбуткових організацій для фінансування новаторських ідей, які сприяють 

зміцненню громадянського суспільства та правового захисту ВПО та населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту в Україні. До таких проектів відносять проекти з 

адвокації, ініціативи, які спрямовані на захист суспільних інтересів, та правовий захист 
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ВПО, проекти, які спрямовані на інтеграцію ВПО у громади, в яких вони проживають, 

інформаційні кампанії, що сприяють поліпшенню прав ВПО. 

Максимальна сума гранту для НУО становить 10 тис. дол. США (в гривнях по курсу на 

день перерахунку). 

Проекти повинні відповідати наступним критеріям: 

▪ Актуальність, задоволення виявлених потреб і проблем ВПО 

▪ Прагнення і можливість проекту привести до конкретних, вимірюваних 

результатів відповідно до мети програми 

▪ Орієнтованість на отримання короткострокових і довгострокових результатів. 

▪ Можливість реалізації проекту за короткий час 

▪ Чітке позначення факторів ризику пов’язаних з реалізацією проекту, управління 

ними 

▪ Затратно-ефективність бюджету 
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Програма ЄС - Creative Europe 

 Веб-сайт: www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe 

Програма ЄС «Creative Europe» - програма ЄС з бюджетом більше ніж 1,4 більйон євро. 

Це рамкова програма для підтримки культурних і творчих секторів Європи. Програма 

була започаткована на базі попередніх програм - Culture Programme and MEDIA 

programme.  «Creative Europe» - відкрита для творчих та культурних організацій з 

держав членів ЄС, а також держав, які не є членами ЄС, але мають угоду з 

Європейською Комісією.  

Основні цілі CREATIVE Europe є: 

▪ Допомога культурним і творчим секторам скористатися можливостями цифрового

століття і глобалізації;

▪ Допомога секторам у досягненні свого економічного потенціалу, сприяючи

стійкому зростанню, зайнятості та соціальній згуртованості;

▪ Надати Європейській культурі і медіа-сектору доступ до нових міжнародних

можливостей, ринків і аудиторій.

В культурному компоненті програми виділяється п’ять основних пріоритетів, на які 

можна подавати грантові заявки та в рамках яких оголошуються та будуть оголошувати 

конкурси: 

1. Європейські майданчики – це платформи для культурних операторів, які просувають

художників-початківців і Європейські напрямки в культурних і художніх роботах. В

рамках даного пріоритету може бути підтримана наступна діяльність:

▪ Сприяння мобільності і видимості авторів і художників - зокрема, організація

міжнародних експозицій

▪ Стимулююча справжній загальноєвропейський напрям розвитку культурної і

творчої діяльності, з метою полегшення доступу для інших національностей до

європейських культурних творів, через міжнародні гастролі, події, виставки і

фестивалі і т.д.

▪ Сприяння зростання аудиторії, забезпечуючи поширення Європейських цінностей

і різних культур

http://www.sbiz.club/
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2. Літературні переклади – в даному пріоритеті підтримуються ініціативи з перекладу

та популяризації літературних творів на різних ринках ЄС, з метою розширення

доступу до високоякісної європейської літератури. Підтримується наступна

діяльність:

▪ Переклад і видання «пакету» творів художньої літератури на прийнятних мовах

▪ Поширення «пакетних перекладів», включаючи електронні публікації та соціальні

медіа.

3. Європейські мережі – забезпечення підтримки європейських мереж, для допомоги

культурним і творчим секторам працювати на транснаціональному рівні  і зміцнення

їх конкурентоспроможності. Підтримується наступна діяльність:

▪ Діяльність спрямована на зміцнення культурних і творчих секторів шляхом

надання їм робочої сили з певними навичками та досвідом;

▪ Заходи, що сприяють культурній і творчій співпраці на міжнародному рівні і дають

можливість розширити свою кар'єру і вплив в Європі і за її межами;

▪ Діяльність, спрямована на зміцнення європейських культурних і творчих

організацій, а також міжнародних мереж, які можуть створювати нові професійні

можливості.

4. Проекти Європейського співробітництва - проекти транскордонного співробітництва

за участю культурних і творчих організацій з різних країн, які беруть участь в

програмі. В даному пріоритеті можуть бути підтримані проекти транскордонного

співробітництва між культурними і творчими організаціями в рамках ЄС і за його

межами. Проекти можуть охоплювати одну або кілька культурних і творчих секторів

і можуть бути міждисциплінарними.

Фінансування надається для двох типів проектів: 

Малі проекти співпраці (керівник проекту і принаймні два інших партнерів) 

Великомасштабні проекти співробітництва (керівник проекту і принаймні п'ять інших 

партнерів) 

Максимальна тривалість для всіх проектів становить 48 місяців. 

Це нова Європейська програма, основною метою якої є, в першу чергу, розвиток 

культурних зав’язків між країнами Європейського Союзу і країнами партнерства, які 

мають велику кількість інструментів для підтримки культури і мистецтва. Основне – це 
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можливість перетворення просто культурних об’єктів, традицій, народних ремесл і 

іншого в частину економічного потенціалу території. В рамках даної програми можна 

розвивати музейні комплекси, отримати підтримку для народних колективів і народних 

ремесл, розвивати і створювати музеї під відкритим небом, наприклад, безпосередньо 

в селах.  

Нещодавно проводився набір проектів співпраці, тобто одна або більше країн-учасників 

програми могли подавати спільний проект. Кількість партнерів однієї заявки не 

обмежена, є лише мінімальні вимоги – мінімум два партнери з різних країн повинні 

подавати заявку. 

Дана програма  це хороший інструмент, для того щоб оцінити себе та спробувати 

підтримати наших культурних операторів, народних умільців, колективи в тому, щоб 

вони могли виробляти продукт, який буде коштувати серйозних грошей, і ці гроші будуть 

приходити на наші території і будуть сприяти їхньому розвитку.  

Бюджет програми становить: на малі проекти до 200 тис. євро та на великі до 600 тис. 

євро. Закупочні та ремонтні компоненти можуть складати до 50% вартості проекту. 

Розмір фінансового вкладу апліканта повинен бути не менш ніж 10% вартості проекту. 
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COSME 

 Веб-сайт: www.ec.europa.eu/easme/en/cosme 

Програма ЄС з підтримки малого і середнього бізнесу. 

Пряме посилання на портал програми  COSME 

Бюджет – 2,3 млрд. євро. на 2014-2020 рр. 

Програма COSME спрямована на підтримку таких напрямків: 

▪ Ширший доступ до фінансування малих і середніх підприємств 

▪ Доступ до ринків для малих і середніх підприємств 

▪ Підприємництво 

▪ Більш сприятливі умови для створення і зростання бізнесу 

Повну інформацію про всі доступні конкурси в рамках програми COSME та можливість 

подачі заявки Ви можете знайти на Порталі виконавчого агентства з МСП, яке упрявляє 

програмою від імені Європейської комісії, а також на порталі Європейської комісії. 

Рішення єврокомісії щодо фінансування та імплементації програми, а також робоча 

програма на 2017 рік доступна на порталі єврокомісії в розділі документів. 

Учасниками програми можуть бути: 

▪ Український малий та середній бізнес 

▪ Громадські організації 

▪ Установи 

▪ Агентства регіонального розвитку 

▪ Освітні заклади 

▪ Будь які українські бізнес-асоціації 

▪ Профспілки 

▪ Кластери 

▪ Органи державної влади 

Партнерів для участі у програмі можна знайти в таких службах: 

http://www.sbiz.club/
http://www.ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20283
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1. Партнерська служба Cordis Partner Service представляє собою одну з найбільших 

баз даних профілів партнерів. 

2. Інструмент пошуку партнерів Ideal-ist 

Для участі у конкурсах програми COSME потрібно:  

1. Зайти на сайт https://ec.europa.eu/easme/en/cosme та обрати потрібний конкурс. І 

2. Уточнити чи не минув кінцевий термін подачі заявки та чи ваша організація 

відповідає критеріям конкурсу. 

3. Вивчити умови конкурсу вичитати опис та завантажити форми для заповнення, які 

мають бути нижче під описом конкурсу.  

4. При виникненні додаткових запитань, в Україні діють партнери консорціуму European 

Enterprise network (EEN) до яких можна звернутись за консультацією. 

Пріоритетами мережі EEN є: 

1. інтернаціоналізація МСП – пошук партнерів в 65 країнах світу 

2. комерціалізація інновацій – трансфер технологій, пошук інвестора/партнера 

закордоном для виведення на ринок нової технологічної продукції чи послуг, захист 

прав інтелектуальної власності. 

Члени консорціуму EEN  в Україні, через яких можна брати участь в EEN та 

надавати заявки: 

▪ Міністерство економічного розвитку та торгівлі; 

▪ Міністерство зовнішніх справ України (Представництво України при ЄС); 

▪ Інститут фізики НАН України; 

▪ Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та розвитку»; 

▪ Торгово-промислова палата України; 

▪ Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка; 

▪ ВГО «Споживач» (бізнес-асоціація з головним офісом у Дніпропетровську); 

▪ Нова Міжнародна Корпорація (високотехнологічна українська компанія).  

http://www.sbiz.club/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
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Horizon 2020 

 Веб-сайт: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

Програма Horizon 2020 - найбільша програма Європейського Союзу, спрямована 

на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Бюджет – 80 млрд. євро. на 

2014-2020 рр.  

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 

Передова наука Індустріальне лідерство 

 Європейська рада з досліджень (ERC) 

 Технології близького та далекого 

майбутнього 

 Діяльність за програмою фонду Марії 

Склодовської-Кюрі (MSCA) 

 Дослідницька інфрамструктура 

(включаючи програмку інфораструктуру) 

 Лідерство у забезпеченні  та 

створенні промислових технологій 

(LEIT) 

 Доступ до ризикового фінансування 

 Інновації у малому та середньому 

бізнесі (МСБ)  

Соціальні виклики 

 Здоров’я, демографічні зміни та добробут 

 Продовольча безпеха, стале сільське та лісове господарство, дослідження 

внутрішніх водних ресурсів і біоекономіки 

 Безпечна, чиста та ефективна енергетика 

 Розумний, зелений та інтегрований транспорт 

 Кліматичні дії, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів і 

сировини 

 Інклюзивні, інноваційні та реферальні спільноти 

 Убезпечені спільноти 

http://www.sbiz.club/
http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
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Повну інформацію про всі доступні конкурси в рамках програми Horizon 2020 Ви 

можете знайти на Participant Portal в розділі "Funding Opportunities" (Можливості 

отримання фінансування). А також за прямим посиланням - Конкурси програми Horizon 

2020. Усі робочі програми з конкурсами на 2017 рік розміщені тут. 

Проекти програми поділяються на декілька типів: 

▪ Гранти на дослідження і розробки (RIA) 

▪ Гранти на інновації (IA) 

▪ Акції підтримки і координації (CSA) 

▪ Акції співфінансування (ERA-NET)  

▪ Спільна європейська програма (EJP) 

▪ Проекти типу MSCA (Marie Sklodowska-Curie actions) 

▪ Гранти Європейської дослідницької ради (ERC) 

▪ SME-інструмент – для підтримки конкретних заходів МСП на трьох етапах 

▪ Передкомерційне сприяння (PCP) – задоволення потреб державного сектору 

▪ Державні закупівлі інноваційних рішень (PPI) – перший покупець інноваційних 

рішень 

▪ Нагороди – підтримка двох категорій нагород (визнання і стимулювання) 

Учасниками програми можуть бути: 

▪ будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС, в асоційованій країні, 

або створена за законодавством ЄС; 

▪ будь-яка міжнародна організація з участю ЄС; 

▪ будь-яка юридична особа, заснована в третій країні. 

Для зручного користування програмою, на порталі розміщений онлайн посібник. 

Партнерів для участі у програмі можна знайти в таких службах: 

1. Партнерська служба Cordis Partner Service представляє собою одну з найбільших 

баз даних профілів партнерів. 

2. Інструмент пошуку партнерів Ideal-ist 

Мережу національних контактних пунктів (нкп) програми  ви можете знайти тут або 

завантажити. 

http://www.sbiz.club/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://goo.gl/fjMpY1
https://goo.gl/fjMpY1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://h2020.com.ua/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%BA%D0%BF-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/
https://burshtynleda-my.sharepoint.com/personal/m_skorokhoda_n-s_club/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=RmOsYRHBVid6AhSrC%2b8rdsi5CGTLYukOneTlplrh85U%3d&docid=1a32ab3d2a46f4f0ba2f1c07e35289f25&rev=1
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Корисні джерела 

Грантові програми: 

1. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – найбільший фінансовий 

інвестор в Україні, надає допомогу в розвитку підприємницької діяльності. Середній 

розмір інвестицій ЄБРР становить 25 млн євро. 

2. Horizon 2020 - програма ЄС з досліджень та інновацій. Загальний бюджет приблизно 

70 млрд. євро.  

3. Корпус Миру США - це волонтерська програма уряду Сполучених Штатів Америки та 

однойменне  урядове агентство. 

4. Програма Польша-Білорусь-Україна - Програми транскордонного співробітництва 

фінансуються з коштів Європейського Союзу в рамках Європейського Фінансового 

Інструменту Сусідства (ENPI). 

5. Програма Україна-Румунія - Фінансування ЄС  для цієї програми –  60 млн євро. 

6. UNIDO - Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) – 

спеціалізоване агентство ООН. Тематичні пріорітети України - енергетика та 

навколишнє середовище. 

7. Western NIS - фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, що інвестує у 

підприємства малого та середнього бізнесу в Україні. 

8. Міжнародний Фонд Відродження – одна з найбільших благодійних фундацій в 

Україні. Місія – розвивати відкрите суспільство в Україні на основі демократичних 

цінностей. 

9. Фонд імені Гайнріха Бьолля – пріорітети : сприяння демократії та зміцнення 

громадянського суспільства, політична освіта для громадян, раціональне 

використання енергії та захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, 

захист прав людини. 

10. Фонд Конрада Аденауера - Фонд організовує круглі столи, конференції, подіумні 

дискусії та лекції з метою ґрунтовного обговорення та політичного аналізу суспільно 

важливих тем та тренінги. 

11.  НЕФКО - це міжнародна фінансова організація, діяльність якої пов'язана з 

фінансуванням практичних заходів, що сприяють зеленому росту. 

http://www.sbiz.club/
http://www.ebrd.com/ru/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/uk/
http://www.reee.org.ua/
http://www.wnisef.org/ua/
http://www.irf.ua/
http://ua.boell.org/uk/categories/foundation
http://www.kas.de/ukraine/ukr/
http://www.nefco.org/o-nefko?language=ru
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12. Фонд ім. Фрідріха Еберта - поділяє цінності соціальної демократії і бере активну 

участь у поширенні політики свободи, солідарності та соціальної справедливості в 

усьому світі. 

13. Фонд Східна Європа (ФСЄ)— благодійна неприбуткова українська організація. Місія 

фонду - сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи 

ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. 

14. Агенство США з міжнародного розвитку  USAID - спільно з партнерами, долає крайні 

форми бідності та сприяє розвитку стійких демократичних суспільств поряд з 

підвищенням безпеки й добробуту. 

15. Карітас України - входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних 

організацій у світі та Європі. Метою Карітасу України є розробка та впровадження 

національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш 

потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи 

віросповідання. 

16. Український жіночий фонд - міжнародна благодійна організація, яка надає фінансову, 

інформаційну і консультативну допомогу організаціям громадянського суспільства 

(ОГС) з України, Молдови і Білорусі. 

17. Данська рада у справах біженців (ДРБ) - недержавна, неприбуткова гуманітарна 

організація. Діяльність ДРБ базується виключно на гуманітарних принципах і 

пріоритетності прав людини. 

18. 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. 

Інформаційні ресурси для пошуку джерел фінансування/можливості для 

навчання 

1. Вебінар «Гранти 2017» - http://platforma-msb.org/grants2017  

2. Клуб Сталого Бізнесу - http://sbiz.club/ 

3. Національна платформа МСБ - http://platforma-msb.org/ 

4. MasterClub – http://master.n-s.club/  

5. Громадський Простір – http://www.prostir.ua/ 

6. FundsforNGOs - https://www2.fundsforngos.org/ 

http://www.sbiz.club/
http://fes.kiev.ua/n/cms/1/
http://www.eef.org.ua/ua/pro-fond/misiya-ta-bachennya.html
https://www.usaid.gov/uk
http://www.caritas-ua.org/index.php/uk/
http://www.uwf.org.ua/about/us
https://drc.dk/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
http://platforma-msb.org/grants2017
http://sbiz.club/
http://platforma-msb.org/
http://master.n-s.club/
http://www.prostir.ua/
https://www2.fundsforngos.org/
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7. Радник - http://www.radnyk.org/?lang=uk 

8. UNDP - http://www.undp.org/ 

9. Neighbourhood Info Centre - http://www.enpi-info.eu/index.php 

10. Велика Ідея - https://biggggidea.com/ 

11. Unistudy - http://unistudy.org.ua/ 

12. Scientific Social Community - https://www.science-community.org/uk/ 

13. ГУРТ - http://www.gurt.org.ua/ 

14. Можливості - http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/ 

http://www.sbiz.club/
http://www.radnyk.org/?lang=uk
http://www.undp.org/
http://www.enpi-info.eu/index.php
https://biggggidea.com/
http://unistudy.org.ua/
https://www.science-community.org/uk/
http://www.gurt.org.ua/
http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/

