




БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
•  5-денну навчальну подорож
•  Покриття витрат на подорож, проживання та харчування
•  Можливість отримати натхнення від моделей та ідей 
креативних хабів в інших країнах
•  Можливість покращити ваші навички та знання задля 
створення успішного креативного хабу у себе в країні
•  Нові зв’язки та партнерства з менеджерами/експерта-
ми креативних хабів ЄС

НАВЧАЛЬНІ ПОДОРОЖІ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ КРЕАТИВНИХ ХАБІВ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
House of Europe: British Council

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
13 Листопада 2019 o 15.00

СУТЬ ПРОГРАМИ
Менеджерів креативних хабів (на рівні прийняття рішень) 
з усієї України Представників організацій із сектору  креа-
тивних індустрій або університетів, що мають на меті ство-
рення креативного хабу у їх структурі. Залежно від фокусу 
майбутніх навчальних подорожей учасниками також мо-
жуть бути представники місцевих органів влади.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Отримання можливостей для обміну контактами та за-
початкування партнерських стосунків між менеджерами 
хабів України та ЄС
•  Сприяння та зміцнення зв’язків між менеджерами ха-
бів України та ЄС
•  Розвитку потенціалу креативних хабів та громад в Україні
•  Отримання покращених послуг для розвитку бізнесу та 
іншої важливої підтримки, створюючи більш сприятливе 
середовище для розвитку креативного бізнесу і сталості

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/20

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Підтвердження, що вам виповнилося щонайменше 18 років
Гарний рівень знань англійської мови (щоб підтвердити рі-
вень володіння мовою заявники мають записати коротке 
мотиваційне відео англійською)
Ваше професійне CV
Заохочуємо людей з інвалідністю подавати свої заявки.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
House of Europe: British Council

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Розглядатимуть лише індивідуальні заявки; групові за-
явки не будуть брати до уваги
•  Заявник може подати лише одну заявку в рамках одно-
го конкурсу навчальних подорожей
•  Заявники, чию грантову заявку було відхилено, мають 
право брати участь  в наступних конкурсах навчальних 
подорожей
•  Ви не можете отримати грант на навчальні подорожі 
від House of Europe двічі
•  Проте, ви можете подавати заявки на інші можливості 
від House of Europe.



НАВЧАЛЬНІ ПОДОРОЖІ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
5-денну навчальну подорож.Покриття витрат на подорож, 
проживання та харчування
Можливість отримати натхнення від прикладів (моделі та 
ідеї) соціального підприємництва в інших країнах
Можливість покращити ваші навички та знання, потрібні для 
створення успішного соціального підприємства у себе в країні
Нові зв’язки та партнерства з європейськими соціальними 
підприємцями та спеціалістами цієї сфери

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

House of Europe: British Council

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
14 лютого 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Соціальне підприємництво стрімко розвивається в країнах 
Європи, порушуючи питання безробіття, соціального захи-
сту та інклюзивності. Британська Рада у рамках нової про-
грами ЄС House of Europe організовує дев’ять навчальних 
поїздок для соціальних підприємців до різних європейських 
країн. Поїздки відбудуться впродовж 2019 - 2022 років. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
• Розширення зв’язків, посилення співпраці та забезпе-
чення можливості для нетворкінгу та формування нових 
партнерств між українськими та європейськими соціаль-
ними підприємцями (та соціальними підприємствами)
• Підвищення сталого міжрегіонального та міжнародного 
обміну, заохочення  мобільності та взаєморозуміння серед 
соціальних підприємців (та соціальних підприємств)
• Підвищення спроможності соціальних підприємств та 
умінь соціальних підприємців в Українї завдяки досягнен-
ню двох попередніх цілей.  

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://selab.chasopys.ua/

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Підтвердження, що ви є резидентом України і вам випов-
нилося щонайменше 18 років
Бути причетним до соціального підприємства, яке функ-
ціонує в Україні щонайменше два роки
Ваше професійне CV
Мотиваційний лист

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
House of Europe: British Council

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Розглядатимуть лише індивідуальні заявки; групові заявки 
не будуть брати до уваги
• Заявник може подати лише одну заявку в рамках одного 
конкурсу навчальних подорожей
• Заявники, чию грантову заявку було відхилено, мають 
право брати участь  в наступних конкурсах навчальних по-
дорожей
• Ви не можете отримати грант на навчальні подорожі від 
House of Europe двічі, проте, ви можете подавати заявки на 
інші можливості від House of Europe.



ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ  
GIZ GMBH. «FIT FOR PARTNERSHIP WITH GERMANY»

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Не вказано

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Федеральне міністерство економіки та енергетики (BMWi)
GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit)

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Відповідно до календарю подій Програми

СУТЬ ПРОГРАМИ
Грантова програма передбачає стажування представників 
підприємств у Німеччині з метою підвищення рівня квалі-
фікації.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Грантова програма покриває витрати на: 
•  змістовну частину Програми; 
•  консультації з професійних і побутових питань; 
•  оплату житла та частково харчування під час семінарів; 
•  відшкодування витрат, пов’язаних з поїздками Німеччи-
ною в обмежених кількостях в рамках програми семінару; 
•  оплату страховки.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://ukraine.managerprogramm.de

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Цільовою групою для стажування у Німеччині є молоді 
керівники середньої та вищої ланки підприємств з екс-
портно-імпортним потенціалом.
Заповнення анкети  та проходження співбесіди.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на GIZ GmbH

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Інформація про підприємство
•  Лист рекомендація керівника підприємства 



ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
В залежності від країни перебування від 570 євро до 
1500 євро в місяць.

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейська Комісія -  
Erasmus for Young Entrepreneurs

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Програма починається с 2020 року.
Максимальний термін перебування 6 місяців.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Європейська програма обміну для підприємців допомагає 
надати європейцям-підприємцям навички, необхідні для 
започаткування та / або успішного ведення малого бізнесу 
в Європі. 
Нові підприємці збирають та обмінюються знаннями та 
бізнес-ідеями з досвідченим підприємцем, з яким вони за-
лишаються та співпрацюють протягом періоду від 1 до 6 
місяців. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Оплата квитків до країн ЄС, де буде відбуватися обмін.  
Частково оплата проживання та харчування.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Фізична особа підприємець, що веде діяльність протягом 
3 років.
Фізична особа підприємець, що тільки зареєструвала 
власну справу.
Знання англійської мови рівень В2. 
Проходження співбесіди.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладається на представництво програми в Україні.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Резюме та стислий бізнес план на англійській мові.



ПОЛІТИЧНА ДОПОМОГА «ENERGY-SHIFTS»

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Не вказано

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Energy-SHIFTS 
Європейський союз

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
31 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Політична допомога «Energy-SHIFTS» створена для того, 
щоб забезпечити розробникам політики та громадянським 
суб’єктам, які працюють над енергетичною політикою, 
прямий доступ до дослідників з усіх соціальних та гума-
нітарних наук (SSH). З січня 2020 року схема підключить 
20 обраних працівників політики до передових наукових 
досліджень, які дозволять їм краще вирішувати стратегічні 
питання, з якими вони стикаються у своїй щоденній роботі.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
• Доступ до поглибленої експертизи, яка має безпосереднє 
значення для поточних енергетичних проблем, над якими 
ви працюєте
• Індивідуальна програма зустрічей з відповідними експер-
тами, що пропонує можливість побудувати унікальну осо-
бисту мережу відповідних контактів у галузі соціальних та 
гуманітарних наук
• Здатний краще оцінити або продемонструвати соціальний 
вплив роботи енергетичної політики
• Підключення до престижної групи однолітків із спільними 
інтересами щодо поліпшення розробки політики в галузі 
енергетичної політики
• Доступ до подій Energy-SHIFTS, майстер-класів, конферен-
цій та дебатів для громадян.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://energy-shifts.eu

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Програма шукає високомотивованих «енергетичних праців-
ників», тобто людей, які активно приймають, застосовують, 
впливають або розуміють енергетичну політику. Сюди можна 
віднести обраних чиновників та осіб у їх колективах, держав-
них службовців, працівників Європейської комісії та суб’єктів 
громадянського суспільства (аналітичні центри, НУО, торгові 
асоціації та пропагандистські організації). Кандидати мають 
базуватися в ЄС або країні, що відповідає вимогам Горизонту 
2020 . Стипендія вимагає, щоб науковці мали змогу взаємоді-
яти з дослідниками як мінімум через дві зустрічі віч-на-віч і дві 
віртуальні зустрічі.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• Ваші причини звернення до стипендії, включаючи вказів-
ку того, як знання, отримані від участі, можуть застосовува-
тися для впливу на державну політику
• Енергетичні теми та питання, які ви хочете вивчити через 
спілкування
• Ранні вказівки вашого розкладу, включаючи майбутні по-
дії, які стосуються вашого питання, та доступність для зу-
стрічей дослідників
• Коротка біографія.



HOUSE OF EUROPE ОГОЛОШУЄ НАБІР 
ДЛЯ УЧАСТІ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАММАХ

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
12 млн евро

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейський Союз

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
16 жовтня 2019 року House of Europe запустив 
перші 11 конкурсів заявок на гранти та програми. 
Протягом наступних трьох років ми відкриємо їх 
значно більше — наступна хвиля конкурсів стар-
тує в січні 2020 року.

СУТЬ ПРОГРАМИ
House of Europe нова програма, що фінансується Європей-
ським Союзом, створена з метою підтримки професійного 
та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в 
країнах ЄС. 
Програма фокусується на культурі та креативному секто-
рі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та 
роботі з молоддю.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Програма фокусується на культурі та креативному сек-
торі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа 
та роботі з молоддю.
фінансує стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, 
резиденції та інші форми професійного обміну.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://houseofeurope.grantplatform.com/

УМОВИ ОТРИМАННЯ
По кожному гранту спеціальні умови отримання .

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Привила та умови використання коштів покладено на коор-
динатора в Україні.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявник подає заявку на сайті.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
EASME-COSME-WEGATE@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/
participant-register



ПРОГРАМА «ЄВРОПЕЙЦІ ЗАРАДИ МИРУ» ДЛЯ ПРОСУВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ОБМІНУ ДЛЯ МОЛОДІ

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
За умовами програми

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Stiftung  EVZ

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
20 січня 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Ми підтримуємо проекти, з якими молоді люди в їхньому 
середовищі хочуть внести зміни. Як молоді люди можуть 
посилити свою соціальну участь на місцях? Як ви формує-
те ефективні зміни у своїх районах та товариствах?
У центрі уваги зустрічей - спільна робота над проектом 
у найрізноманітніших сферах, таких як історико-політич-
на освіта, права людини, навколишнє середовище та інші 
питання, які рухають молодь до Європи та зміцнюють ні-
мецько-українську співпрацю.
Ви також можете вибрати засоби масової інформації, му-
зичні чи інші творчі форми, такі як театральні проекти, 
фільми або веб-сайти, програми та зустрічі в мережі. Ми 
хочемо підтримати зустрічі молоді з різним професійним 
та професійним досвідом, наприклад, молодих художни-
ків, студентів, спортсменів чи ІТ-спеціалістів.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Буде надана підтримка витрат на персонал, витрат на про-
їзд, проживання та проживання та обладнання для підго-
товки та представлення результатів.
•  Обсяг підтримки базується на кількості учасників з Німеч-
чини та України та запланованих заходах. Бажано власне 
або сторонне фінансування, але це не умова фінансування.
• Зустрічі німецько-українських молодіжних груп можуть 
відбуватися в Німеччині та / або Україні. Зустрічі слід про-
водити протягом періоду не менше п’яти днів на зустріч (дні 
прильоту та від’їзду вважаються півдня).

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.stiftung-evz.de

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Заявники можуть бути фізичними чи юридичними особами. 
Бенефіціарами можуть бути лише юридичні особи, такі як на-
вчальні заклади, школи, університети, асоціації та асоціації з 
Німеччини та України. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Привила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Подається опис проекту та бюджет проекту.



МІЖНАРОДНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ В ГАЛУЗІ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА – ВИРУШАЙТЕ ДО ЄВРОПИ ТА АЗІЇ 
ЗА ПІДТРИМКИ UHBDP

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
В залежності від вартості виставки у світі.

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Канадський проект міжнародної технічної допомоги 
UHBDP

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий в залежності від дати проведення 
виставок у світі.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Відкриває нові можливості для українських аграріїв та за-
прошує виробників і переробників фруктів, ягід, овочів 
взяти участь у бізнес-турах на міжнародні спеціалізовані 
виставки для галузі плодоовочівництва. 
Скористайтесь унікальною можливістю представити свою 
компанію на найбільших виставках продукції харчової про-
мисловості. Дізнавайтеся про останні тенденції плодоово-
чевого світу, встановлюйте ділові контакти з іноземними 
партнерами та відкривайте нові ринки збуту. Відправляй-
теся в бізнес-тур до в Європи та Азії назустріч новим мож-
ливостям, а ми все організуємо та оплатимо частину ваших 
витрат. Вам лишається тільки подати заявку та вирушати в 
подорож розвивати свій бізнес!

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Канадський проект UHBDP покриває своїм учасникам ча-
стину витрат, пов’язаних із загальною вартістю участі у 
бізнес-подорожі (вхідний квиток на виставку, авіа-квитки,  
страхування, трансфери і проживання).

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://uhbdp.org

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Компанія має працювати в аграрному бізнесі. Має на 
меті виходити на нові ринки або залучати нові технології.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Слідкувати за світовими виставками на протязі року. Пода-
ча завки на сайті. 



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
www.grant.ccc-tck.org.ua

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

House of Europe: British Council

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
14 лютого 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Грантова програма  для перекладів.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Фінансуються переклади
1. Професійна література, що стосується секторів Дому Європи:

•  Культура та креативні індустрії
•  Освіта
•  Охорона здоров’я
•  Медіа
•  Соціальне підприємництво
•  Робота з молоддю

2. Художня література, включаючи прозу, поезію та драму. 
Пріоритет буде надаватися сучасній літературі.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
До 4 000 евро.
Весь виробничий цикл від перекладу до готової книги,  
включаючи дизайн книги та рекламу
Можливість брати участь у семінарах з перекладу та підви-
щення кваліфікації Дому Європи

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Видавництва або інші видавничі організації (включаючи 
приватних підприємців / ФОП), зареєстровані в Україні 
чи ЄС в тандемі з перекладачами

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
House of Europe: British Council

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Супровідні документи щодо правового статусу Вашого 
видавництва / організації
•  Копія договору між видавцем і перекладачем
•  Копія договору між видавцем і власником прав
•  План бюджету
•  Резюме всіх ключових учасників, що беруть участь у за-
пропонованому проекті з перекладу та публікаціїЗаявники 
повинні бути зареєстрованими юридичними особами (в 
Україні: ТОВ / неурядова організація / фізична особа-підпри-
ємець; в ЄС: юридична особа, що не отримує прибутку).
Комерційні видавництва ЄС не мають права подавати заявки.
Ваша організація може подати заявку лише на один грант 
на переклад протягом одного конкурсу. Якщо не вдало-
ся отримати грант, Ваша організація може подати заявку 
знову на наступний конкурс. Ваша організація може бути 
підтримана грантом на переклад від Дому Європи декіль-
ка разів. Більше того, Ваша організація має право подати 
заявку на інші можливості  Дому Європи.
Переклади книг, які вже завершені на момент подання 
заявки, не є прийнятними.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ПЕРЕКЛАДІВ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://lap.drc.ngo/form/sme

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ВПО ТА ОСІБ,  
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Данська Рада у справах Біженців.
Швейцарська агенція розвитку та співробітництва.
Департамент Міжнародного Розвитку Великобританії 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
30 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Головна ціль програми: створення нових робочих місць для 
ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, через інвести-
ційний вклад в розширення існуючого бізнесу.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Програма передбачає створення принаймні 250 нових ро-
бочих місць для ВПО (внутрішньо переміщених осіб) та осіб, 
які постраждали від конфлікту в Україні, а також стабіліза-
цію їх життя та досягненні довгострокових рішень шляхом 
працевлаштування та отримання доходів.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Сума грантової підтримки від 2 000 до 10 000 доларів 
США.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
У конкурсі можуть прийняти участь суб’єкти малого та 
середнього бізнесу Донецької, Луганської та Запорізької 
області. Діючий рентабельний бізнес, який планує роз-
ширення. Детальний бізнес-план з особливою увагою на 
створення та підтримання нових робочих місць для ВПО 
та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні. Інвес-
тування з боку заявника в плановане розширення свого 
бізнесу не менше 50% від суми гранту. Створення одного 
та більше робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали 
від конфлікту в Україні, укладення з новими працівника-
ми трудових договорів на термін не менше 12 місяців. 
Сумарна річна заробітна плата всіх працевлаштованих 
на нові робочі місця осіб повинна перевищувати суму от-
риманого гранту.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Встановлює Данська Рада у справах Біженців.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Організаційна форма бізнесу.
•  Індивідуальний податковий номер.
•  Назва підприємства.
•  Електронна адреса та телефон.



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
knowhowukraine@ebrd.com.

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
EU4Business

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Малий та середній бізнес є каталізатором економіки ба-
гатьох країн. Найчастіша проблема, з якою стикається 
велика кількість власників бізнесу – спроба самостійно 
вирішити ті питання, що потребують професійного зо-
внішнього втручання.
З урахуванням цього було розроблено програму ЄБРР для 
малого та середнього бізнесу, що дозволяє залучати дос-
відчених консультантів задля виявлення потреб та роз-
витку Вашого бізнесу. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Напрямки консалтингу: 
Інформаційні технології, системи якості, стратегія, екс-
портний консалтинг, маркетинг, організаційне консуль-
тування, операційна ефективність, інженерні рішення, 
енергоефективність, управління фінансами. БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

На ці консалтингові проекти й спрямовані гранти (без-
поворотна фінансова допомога) у розмірі 50% від чистої 
вартості (без ПДВ).

УМОВИ ОТРИМАННЯ
•  Більше 2-х років на ринку
•  Більше 50% компанії належить громадянам України
•  Від 10 до 250 співробітників у штаті компанії
•  Потенціал для розвитку
•  Гарна ділова репутація власників
•  Потреба у залученні консультанта (у першу чергу, по не-
знайомим компанії напрямкам)

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Європейський банк реконструкції та розвитку

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Анкета-заявка за підписом директора компанії;
•  Статут компанії (або паспорту для ФОП);
•  Витяг з державного реєстру компаній;
•  Фінансові звіти (Форми-1 та Форма-2) за останні 2 роки

ЄБРР: ПРОГРАМА КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ  
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-
grants/?c=ready-to-apply

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Visegrad Fund

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Жовтень 2019 — лютий 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Міжнародна донорська організація, створена у 2000 році 
урядами країн Вишеградської групи - Чехією, Угорщи-
ною, Польщею та Словаччиною з метою сприяння регі-
ональній співпраці в регіоні Вишеградської області (V4), 
а також між регіоном V4 та іншими країнами, особли-
во у регіонах Західних Балкан та Східного партнерства. 
Фонд робить це, виділяючи 8 мільйонів євро за рахунок 
грантів, стипендій та резиденцій художників, що нада-
ються щорічно за рахунок рівних внесків усіх країн V4. 
Інші країни-донори (Канада, Німеччина, Нідерланди, 
Південна Корея, Швеція, Швейцарія, США) надали ще 10 
мільйонів євро за допомогою різних грантових схем, які 
керуються Фондом з 2012 року.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Культура та спільна ідентичність
•  Освіта та нарощування потенціалу
•  Інновації, НДДКР, Підприємництво
•  Демократичні цінності та засоби масової інформації
•  Державна політика та інституційне партнерство
•  Регіональний розвиток, довкілля та туризм
•  Соціальний розвиток

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Не може перевищувати 100 тис евро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Консорціум організацій, з яких 3 та більше базуються в різ-
них країнах Вишеграду.
Усі типи неурядових організацій, організацій громадян-
ського суспільства (ОГС); муніципалітети та органи міс-
цевого самоврядування; школи, вищі навчальні заклади; 
науково-дослідні та наукові органи та державні установи 
можуть бути провідними партнерами (заявниками) та 
партнерами в консорціумах.
Ринкові суб’єкти, наприклад: приватні підприємці, компанії 
- особливо суб’єкти, що займаються інноваціями та старта-
пами, - також мають юридичну особу, але тільки якщо їхній 
проект у Вишеграді має некомерційний характер.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами Фонду

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява на грант подається в онлайн формі на сайті гран-
тодавця.

МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД ПРИЙМАЄ 
ЗАЯВКИ НА ПРОГРАМУ СТРАТЕГІЧНИХ ГРАНТІВ НА 2019 РІК



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-
netherlands/ukraine/and-the-netherlands/human-rights

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Фонду з прав людини до 2020 року

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Листопад 2019 року 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Права людини є наріжним каменем зовнішньої політики 
Нідерландів . Нідерланди прагнуть захищати та просувати 
права людини в усьому світі. Тому Фонд з прав людини до-
помагає організаціям громадянського суспільства, які пра-
цюють у цій справі по всьому світу.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Сприяння свободі засобів масової інформації та свободі 
Інтернету
•  Підтримка роботи правозахисників
•  Боротьба з дискримінацією та насильством щодо жінок 
•  Сприяння свободі віросповідання та віри
•  Бізнес та права людини

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
•  від 1 до 2 міліонів гривень 
•  до 3,500 млн. гривень у випадку проектів партнерства / 
консорціуму з субсидія ми однієї або декількох НУО (з осо-
бливим акцентом на НУО в регіонах та малих громадах)
•  Максимальна тривалість проекту: 24 місяці

УМОВИ ОТРИМАННЯ
•  Заявники Неурядові Українські Організації мають бути 
зареєстрованими відповідно до законодавства України
•  Мати адекватний досвід, перевірений потенціал управ-
ління та досвід у вибраних пріоритетних сферах
•  Діяльність НУО має бути більше року

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та звіти згідно програми 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Проектну пропозицію слід подати у стандартній фор-
мі формту MS Word. На кожне запитання потрібно від-
повідати суворо відповідно до необхідного максимуму 
слів. Розмір шрифту не може бути меншим, ніж Verdana. 
Будь-яка концептуальна записка, що не відповідає цим 
основним технічним вимогам, буде дискваліфікована без 
оцінки.

УРЯД НІДЕРЛАНДІВ ФОНДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  НА  2020 РІК.



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://creativeeurope.in.ua/programs/1

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
27 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Цей конкурс підтримує проведення транснаціональних 
проектів співпраці у секторі культурних та креативних ін-
дустрій протягом максимум чотирьох років.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
А. сприяти транснаціональній мобільності митців та ме-
неджерів з метою надання їм можливості співпраці на 
міжнародному рівні та інтернаціоналізації своєї кар’єри.
B. Посилити розвиток аудиторії шляхом полегшення їх 
доступу до європейських культурних та креативних робіт, 
матеріальної та нематеріальної культурної спадщини та 
розширення доступу до культурних робіт для дітей, моло-
дих людей, людей з обмеженими можливостями та мало 
представлених груп.
C. Сприяти зміцненню потенціалу за допомогою інновацій-
них підходів до створення, розробки та випробування нових 
та інноваційних моделей отримання доходів, менеджменту 
та маркетингу для секторів культури. Зокрема щодо більш 
активного використання цифрових технологій, та розвитку 
нових навичок для професіоналів у галузі культури:
C1 Діджиталізація
C2 Нові бізнес-моделі
C3 Навчання
D. Підвищення міжкультурного діалогу, сприяння спіль-
ним цінностям ЄС та взаєморозуміння. Сприяння соціаль-
ній інтеграції мігрантів та біженців через культуру.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
МАЛОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ
•  Щонайдовше 48 місяців
• Щонайменше 3 партнера з 3-х країн «Креативної Європи»
•  Максимум 60% від загального кошторису проекта
•  До 200 000 євро на проект.

ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ПРОЕКТИ
•  Щонайдовше 48 місяців;
•  Принаймні 6 партнерів з 6-ти країн «Креативної Європи»;
•  Максимум 50% від загального кошторису проекта
•  До 2 млн. євро на проект.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Організації, які працюють у секторі культури та креативних 
індустрій, а саме: танець, театр, література, перформативне 
мистецтво, музика, візуальні мистецтва, спадщина, архітек-
тура, дизайн, цирк, фестивалі, ремесло, мода та інші.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  ЛОГІН ЄС 
•  Аутентифікація
•  Реєстрація організації (PIC-номери)
•  Профіль організації 

ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 
(ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»)



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

COSME
Європейський союз 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
25 листопада 2019року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Загальна мета грантового конкурсу – сприяти сталому розвит-
ку туризму і розширенню можливостей МСП в сфері туризму 
за допомогою транснаціонального співробітництва і передачі 
знань.
Конкретна мета  конкурсу – розробка та впровадження транс-
національних і міжсекторальних схем підтримки для створен-
ня потенціалу для стійкого зростання МСП в секторі туризму.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
• посилити транснаціональну співпрацю державних та 
приватних зацікавлених сторін (включаючи малі та се-
редні підприємства) у сфері сталого розвитку туризму
•  збільшити конкурентоспроможність малих та середніх 
підприємств, які займаються сферою туризму,  за раху-
нок підвищення їх потенціалу та використання інновацій-
них стійких рішень
•  підвищити інновації у сфері туризму шляхом передачі 
знань та міжгалузевої співпраці
•  посилити транснаціональну співпрацю між МСП в сфері 
туризму, а також між МСП та інкубаторами, акселерато-
рами та освітніми організаціями
•  надати нові ринкові можливості для малого та серед-
нього бізнесу і стартапів у туристичному секторі.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
5 000 000 євро на 5-7 проектів від консорціумів
Максимально 1 000 000 євро на 1 проект 1-го консорціуму.
Покриття бюджету грантового конкурсу:
75 % – Єврокомісія, 25 % – члени консорціуму.
Строк фінансування та дії гранту: 25-36 місяців

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Консорціум повинен складатись не менше як з 5, і не більше як 
з 10 учасників, що представляють не менше як 5 країн-учасни-
ків Програми ЄС COSME. Організації приватного сектору повин-
ні бути створені належним чином та зареєстровані відповід-
но до національного законодавства. Заявники повинні бути 
юридичними особами, що утворюють консорціум, а саме:
•  некомерційні організації (приватні чи державні)
•  неурядові організації
• органи державної влади та їхні мережі чи асоціації на євро-
пейських, міжнародних, національних, регіональних рівнях та 
на місцевому рівні, або організації, що діють від імені органу 
державної влади, відповідального за діяльність Асоціації сфери 
туризму, економічних справ, промисловості, підтримки бізнесу
•  міжнародні організації
• приватні та прибуткові організації, що здійснюють діяльність 
у сфері туризму та підтримки бізнесу
•  торгово-промислові палати

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Шаблон бюджету
•  Опис шаблону дій
•  Шаблон експерта з туризму
•  Шаблон менеджера проекту
•  Опис шаблону попередніх проектів

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС COSME: СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://warm.if.ua/grants

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Платформа «Тепле місто»

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Малі Ґранти» — ґрантова програма, створена платфор-
мою «Тепле Місто» для активізації та посилення низо-
винних ініціатив, громадських організацій та середовищ, 
що втілюють власні соціальні проекти в Івано-Франків-
ську задля підвищення якості життя в місті.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Соціальні  екологічні проекти які пов’язанні з розвитком 
міста. 

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
80 000 грн.
На проект 20 000 грн.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проекти мають бути некомерційними і аполітичними, та 
спрямованими на громаду і підвищення якості її життя 
•  заявником проекту є неприбуткова (громадська) органі-
зація або ініціативна група, яка складається з принаймні 
двох осіб
•  автори проекту повинні мати попередній досвід громад-
ської діяльності або волонтерства у будь-якому форматі 
• автори проекту повинні бути готові забезпечити власний 
внесок або співфінансування проекту на рівні не менше як 
10% від загального бюджету проекту
•  проекти мають бути реалізовані в Івано-Франківську 
•  одна організація або ініціативна група може подати не 
більше, ніж одну заявку на кожну хвилю проектів
•  проектні заявки мають бути поданими з дотриманням 
оголошеного терміну та містити усю запитувану інформацію 
•  автори проектів на етапі подачі заявки повинні подбати 
про дозволи чи погодження, необхідні для реалізації проекту.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заповнюється заява на сайті платформи.

ДРУГИЙ КОНКУРС «МІСЬКІ ҐРАНТИ» 
ВІД ПЛАТФОРМИ «ТЕПЛЕ МІСТО»



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://www.monsantofund.org

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Фонд BAYER

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
З  01  січня по квітень 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Фонд Bayer працює на те, щоб суттєво та суттєво покра-
щити життя людей, будучи інноваційним лідером благо-
дійництва, надаючи стійку допомогу потребам громад. 
Фонд Байєра був заснований як Фонд Монсанто в 1964 
році.
З розвитком науки зростають і зусилля Байєрського фон-
ду щодо покращення життя людей, надаючи ресурси для 
задоволення їх потреб.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Харчування - 55% нашого фінансування підтримується 
на боротьбу з недоїданням та зменшенням голоду.
Освіта - підтримується 25% нашого фінансування для 
просування STEM-освіти.
Розвиток громади - підтримується 20% нашого фінансу-
вання для забезпечення розвитку молоді та доступу до 
основних потреб.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Від 25 000 дол.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Пропозиція повинна:
•  Пояснити потребу / проблему
• Описати стратегію (проект) для вирішення проблеми та 
уточніть очікувані (відчутні та реалістичні) результати 
стратегії
•  Продемонструйте, що організація має можливість реа-
лізувати стратегію
•  Надайте інформацію про використання запитуваних коштів.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та заповнення заяви з описом організації і про-
ектом.

ГРАНТИ ФОНДУ BAYER



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.ses-bonn.de

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Служба старших експертів (SES)

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Постійно діючий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Провідна німецька організація, що направляє фахівців і ке-
рівних працівників, які перебувають на пенсії або роблять 
перерву в трудовій діяльності, на проекти в інші країни на 
громадських засадах. З 1983 року ми сприяємо розвитку ком-
петенцій по всьому світу, в усіх секторах і галузях економіки.
В даний час більш 12.500 експертів з усіх галузей народ-
ного господарства готові надати свої знання і досвід на 
службу SES. З 1983 року ми реалізували більше 50.000 
благодійних проектів за участю наших експертів в більш 
ніж 160 країнах, близько третини з них в Німеччині.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
SES направляє фахівців і керівних працівників, які пере-
бувають на пенсії або роблять перерву в трудовій діяльно-
сті в рамках служби Weltdienst 30+ на благодійні проекти. 
Професійні знання експертів SES допомагають нарощу-
вання компетенцій співробітників на місцях - у всіх галу-
зях і секторах економіки:
•  ремісничі та технічні спеціальності
•  торгівля і збут
•  освіту і професійне навчання
•  охорону здоров’я і соціальне забезпечення
•  управління і наука
Ноу-хау для
•  малих і середніх підприємств
•  органів комунального управління
•  палат і економічних об’єднань
•  соціальних і медичних установ
•  шкільних і професійних освітніх установ

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Допомога у фінансуванні проектів
Обробка проекту, додаткові витрати, міжнародні дорожні ви-
трати: в кожному окремому випадку SES перевіряє можливість 
часткового або повного фінансування з коштів Федерального 
міністерства економічного співробітництва і розвитку (BMZ).
Витрати на місці реалізації проекту: ці витрати несе замов-
ник. При виникненні труднощів з фінансуванням в окремих 
випадках можлива фінансова підтримка.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Підтримують малі і середні підприємства, органи комунально-
го управління, палати і економічні об’єднання, соціальні та ме-
дичні установи, а також шкільні і професійні освітні установи.
МСП сфері ремісничого виробництва, у сфері промисловості в 
області збирання, техобслуговування та експлуатації облад-
нання, в професійній підготовці фахівців, в питаннях маркетин-
гу і збуту, організації, управління персоналом або сертифікації.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та заповнення заяви з описом організації та 
проблемою, чим може допомогти програма експертної під-
тримки.

ЗАПРОШЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ІЗ СЛУЖБИ 
СТАРШИХ ЕКСПЕРТІВ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.pum.nl

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

PUM Netherlands Senior Experts

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Постійно діючий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Менеджери з Нідерландів на підприємствах країн, що розви-
ваються – некомерційна програма передачі ефективних тех-
нологій та досвіду підприємництва. PUM об’єднає більше 3000 
досвідчених експертів з різних галузей виробництва, сільського 
господарства, торгівлі, послуг, логістики, фінансів та управлін-
ня, які допомагають підприємствам у 65 країнах світу. Пра-
цюючи спільно з місцевими керівниками, експерт Програми 
аналізує стан справ і проблеми підприємства чи організації, 
розробляє шляхи їхнього вирішення, допомагає знайти потріб-
не обладнання, покращити технологію.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  менеджмент підприємства
•  технологічне вдосконалення та оптимізація виробництва
•  фінансова діяльність
•  комерційна діяльність, нові ринки збуту та постачання, 
маркетинг
•  нові технології

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Українське підприємство оплачує лише проживання і хар-
чування експерта під час його роботи в Україні, забезпечує 
його відповідним робочим місцем і, при потребі, перекла-
дачем, що не вимагає значних витрат. За бажанням замов-
ника експерт може працювати на підприємстві від 8 днів 
до 1 - 2 місяців. Після перебування в Україні експерт може 
підготувати ділову поїздку керівників підприємства до Ні-
дерландів для пошуку ділових партнерів, ознайомлення із 
сучасними технологіями, переговорів із питань закупівлі 
обладнання чи матеріалів, або збуту продукції. PUM забез-
печує допомогу в отриманні візи, розробляє програму пе-
ребування в Нідерландах, домовляється про ділові зустрічі 
та супроводжує під час поїздок і переговорів.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
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 мультинаціо-
нальна компанія
•  Підприємство погоджується оплатити проживання і харчу-
вання експерта
•  Затрати на виконання проекту повинні відповідати отрима-
ному ефектові
• Підприємство не має достатньо коштів для оплати роботи 
іноземних консультантів.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та заповнення заяви з описом організації та 
проблемою , чим може допомогти програма експертної під-
тримки.

ДОСВІДЧЕНІ ЕКСПЕРТИ З НІДЕРЛАНДІВ (PUM)



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.eda.admin.ch

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC)

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються протягом року. 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє 
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва адміні-
струє ряд невеликих проектів, які в першу чергу призначені 
для підтримки неурядових організацій.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
• Охорона здоров’я
• Верховенство права, юстиція
• Місцеве врядування і децентралізація
• Сприяння розвитку торгівлі; розвиток малих і середніх під-
приємств (МСП)
• Стале використання енерго- та водних ресурсів, екологія
• Соціальні послуги
• Заходи у сфері культури

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
На один проект від 100 тис грн.до 250 тис грн. 

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проект, який подається на розгляд, має залучати місце-
ві ініціативи та враховувати потреби спільноти і питання 
рівноправної участі, а також вивчати та просувати нові 
ідеї і підходи області.
Кандидати повинні бути зареєстрованими українськими 
неурядовими організаціями з відповідною організаційною 
структурою та мати підтверджену спроможність в управ-
лінні фінансовими ресурсами.
У виняткових випадках можуть також бути розглянуті про-
позиції від комерційних, урядових та міжнародних орга-
нізацій.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Витрати мають бути спрямовані головним чином на ді-
яльність: придбання обладнання, а також ознайомлю-
вальні поїздки, стипендії та благодійні заходи  не будуть 
підтримуватися.
Тривалість проекту може становити максимально 12 мі-
сяців: проектна діяльність та підсумкова звітність мають 
бути завершені протягом цього часу.
Фонд малих грантів може підтримати неурядову органі-
зацію лише один раз.

ГРАНТИ ВІД ШВЕЙЦАРСЬКОЇ АГЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
oliesnikova@ifes.org

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
13 листопада 2019 року 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Підтримка місцевих організацій громадянського суспіль-
ства та жіночих груп у проведенні заходів, спрямованих 
на підтримку жіночого лідерства та розбудову потенці-
алу, включаючи  ініціативу чоловіків-союзників, вико-
ристовуючи методологію IFES MALE («Альянс рівноправ-
ного партнерства чоловіків та жінок»)

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Цей конкурс оголошено в рамках реалізації проекту «За-
безпечення ефективної участі громадян у впроваджені 
реформ для ґендерної рівності», що фінансується урядом 
Канади. Він має на меті підтримку інклюзивних та ґен-
дерно збалансованих громадянських і політичних проце-
сів у Україні.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
588 000 гривень.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
•  Заявки на конкурс можуть подавати українські неурядо-
ві організації з усталеною системою фінансового менедж-
менту та звітності, які не пов’язані з політичними партіями 
й не ведуть політичної діяльності.
•  Учасники конкурсу мають продемонструвати обізнаність 
у зазначеній тематиці та досвід успішного впровадження 
схожих проектів.
•  Пропозиції можуть подавати національні НУО з власною 
всеукраїнською мережею або коаліцією українських неуря-
дових організацій, однак лише одна організація повинна 
бути визначена як провідна організація.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та умови використання коштів встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
1. Технічна пропозиція (план моніторингу діяльності) 
2. Моніторинговий план
3. Бюджет. 

ГРАНТ: ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО/ІНІЦІАТИВА «АЛЬЯНС 
РІВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК»



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
Embassy.kyiv@mfa.ee

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Міністерства закордонних справ Естонії

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
•  Україна є пріоритетним партнером для розвитку спів-
робітництва для Естонії вже протягом 15-ти років, протя-
гом яких офіційна співпраця оцінюється у 3,7 мільйонів 
Євро.
•  Протягом 3-х останніх років Міністерство закордонних 
справ Естонії надає можливість мікрофінансування про-
ектів для українських НУО або урядових / місцевих орга-
нів влади.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  освіта
•  охорона здоров’я
•  мир і стабільність
•  розвиток демократії і верховенство закону
•  економічний розвиток
•  екологічно сприятливий розвиток
•  інформування громадськості та глобальна освіта.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
15 тис евро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
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

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• Усі проектні пропозиції повинні надаватись англій-
ською або естонською мовою до
•  Посольства Естонії в Україні.

ГРАНТИ ВІД МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
knowhowukraine@ebrd.com

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
EU4Business

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Кредитну лінію ЄБРР-EU4Business, яка складається з кредит-
ного/ лізингового фінансування та гранту (кешбек – повер-
нення частини вартості) за кошти ЄС, було створено ЄС та 
ЄБРР. Ця ініціатива покликана надати підтримку МСП Украї-
ни та підприємцям на шляху узгодження їхньої господарської 
діяльності з Директивами ЄС, допомагаючи їм скористатися 
новими ринковими можливостями завдяки інвестиціям у 
модернізацію їхніх виробничих процесів і послуг.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Підхід призначений для компаній, що прагнуть придбати 
стандартне обладнання інвестиційною вартістю до 300 
000 євро. Обладнення вибирається за переліком прийня-
тих технологій, що затверджено програмою. Після успіш-
ного завершення проекту та відповідного підтвердження 
інвестори отримують грант у розмірі 10%.
•  Сільськогосподарське обладнання
•  Будівельне обладнання
•  Будівельна техніка
•  Обладнання харчової промисловості
•  Системи опалення/ охолодження
•  Допоміжне промислове обладнання
•  Медичне обладнання
•  Переробне обладнання
•  Відновлювальна енергетика
•  Транспортні засоби

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
60 млн. евро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
•  Кількість працівників МСП: менше, ніж 250 чоловік 
•  Річний оборот МСП: еквівалент не більше 50 млн євро
•  Валюта річного балансу МСП: еквівалент не більше 43 млн 
євро.
•  Заявники повинні відповідати звичайним критеріям фі-
нансової оцінки фінансових установ-партнерів

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Європейський банк реконструкції та розвитку

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Анкета-заявка за підписом директора компанії
•  Статут компанії (або паспорту для ФОП)
•  Витяг з державного реєстру компаній
•  Фінансові звіти (Форми-1 та Форма-2) за останні 2 роки

КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР-EU4BUSINESS.  
СТАНДАРТНИЙ ПІДХІД



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
EU4Business

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Кредитну лінію ЄБРР-EU4Business, яка складається з кре-
дитного/ лізингового фінансування та гранту (кешбек – 
повернення частини вартості) за кошти ЄС, було створено 
ЄС та ЄБРР.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Комплексні проекти можуть фінансуватися коштами одно-
го чи декількох кредитів сукупною вартістю до 3 млн євро 
на компанію. Інвестиційні проекти повинні покращувати 
конкурентоспроможність компанії на будь-якому ринку. 
Після успішного завершення комплексні кредити отриму-
ють грант (кешбек) до 15%.
•  Закупівля нової техніки, виробничого обладнання, тех-
нологічних ліній;
•  Закупівля нових котлів, систем охолодження, теплових 
насосів;
•  Переоснащення та будівництво виробничих споруд;
•  Комплексне переоснащення та будівництво технологіч-
них ліній та споруд;
•  Переоснащення та будівництво об’єктів зберігання, хо-
лодних приміщень, складів, з внутрішніми засобами тран-
спортування.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
60 млн. евро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Кількість працівників МСП: менше, ніж 250 чоловік 
•  Річний оборот МСП: еквівалент не більше 50 млн євро
•  Валюта річного балансу МСП: еквівалент не більше 43 
млн євро.
•  Заявники повинні відповідати звичайним критеріям фі-
нансової оцінки фінансових установ-партнерів. 
•  Проект має відповідати критерієм відповідних Дирек-
тив ЄС у сфері захисту довкілля, техніки безпеки та якості і 
безпеки продукції, як зазначено у Пріоритетному переліку 
Директив ЄС.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Європейський банк реконструкції та розвитку

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Загальна інформація про компанію. 
• Перелік усіх власників (фізичних та юридичних осіб), 
частка яких у компанії становить 25% або більше

КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР-EU4BUSINESS.  
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД 



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.iqenergy24.com 

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
E5P
Швецький уряд

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 10 вересня 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Програма IQ energy це Фінансовий Інструмент для спри-
яння удосконаленням у сфері енергоефективності в жит-
ловому секторі України у відповідності до європейських 
стандартів. В рамках цієї програми ЄБРР співпрацює з 
фінансовими установами в Україні які надають кредити 
на фінансування зазначених заходів у сфері енергоефек-
тивності.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Заявник може придбати обладнання та матеріали, які 
відповідають критеріям такого фінансування. Технології 
та матеріали, які включені до Каталогу Технологій. Крім 
фінансування, проект надає своїм учасникам консульта-
ційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого 
обладнання та технологій.
Інвестиції в прийнятні технології та матеріали можуть від-
повідати вимогам на заохочувальні платежі-компенсації 
(гранти) у розмірі 35% суми інвестицій для фізичних осіб.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
15 млн. евро. Індивідуальний позичальник може 
отримати компенсацію (грант) до 3 000 євро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Позичальником за програмою IQ energy може бути будь-
яка фізична особа, що має доступ до житлового приміщен-
ня на території України та бажає здійснити заходи з підви-
щення його енергоефективності. 
Програмою IQ energy не встановлюється жодних обме-
жень за віком, статтю, расовою належністю, релігійними 
переконаннями, родом занять або іншими подібними оз-
наками для заявників на отримання кредиту.
Позичальники за програмою IQ energy мають право отри-
мати грант IQ energy як винагороду за успішну реалізацію 
проекту енергоефективності, якщо ними були виконані 
грантові умови.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Комерційні банки партнери

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• Реєстрація в Системі управління грантами програми IQ 
energy. 
• Заповнення та подання Форми запиту на здійснення 
верифікації.

IQ ENERGY



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
info.ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
30 квітня 2020 року 

СУТЬ ПРОГРАМИ
Проект енергетичної безпеки (ESP) працює з Урядом Укра-
їни, приватним сектором та громадянським суспільством 
для підвищення енергетичної безпеки України, трансфор-
мації енергетичного сектору країни у сучасний, орієнтова-
ний на ринок та інтегрований з ЄС фактор зростання.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Підтримка Уряду України в інтеграції до європейських 
енергетичних ринків шляхом допомоги ключовим дер-
жавним органам та регулятору у виконанні вимог енерге-
тичного законодавства ЄС, включаючи Третій енергетич-
ний пакет.
Зміцнення енергетичної безпеки України завдяки рефор-
муванню конкурентних ринків шляхом відокремлення 
функцій передачі та розподілу від генерації, а також ви-
робництва і постачання в секторах природного газу та 
електричної енергії.
Створення конкурентних ринків електричної енергії, при-
родного газу та теплової енергії;
Збільшення постачання енергії в Україні шляхом сприян-
ня інвестиціям у сектор енергетики завдяки активній уча-
сті приватного капіталу та більшення виробництва віднов-
люваної енергії.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Від 10 000 до 300 000 доларів США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Організація чи установа мають бути юридично зареє-
стровані та правомочні за законодавством України.
• Гранти повинні сприяти загальній цілі USAID Проекту 
енергетичної безпеки та бути прив’язаними до однієї чи 
більше конкретних цілей ESP
•  Виконання основних видів грантової діяльності повинно 
відбуватися в Україні
•  Грантова діяльність повинна бути орієнтованою на ре-
зультат або на ефективність, підкреслюючи досягнення 
результатів, що є відповідними та технічно можливими, 
повинна містити результати, які можна перевірити та ви-
міряти з використанням показників, що перевіряються.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами та умовами USAID

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявка:
•  загальна інформація про організацію
•  контакта інформація
•  назва проекту
•  рекомендаціїї
•  цілі проекту

ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
info@eefund.org.ua, pr@eefund.org.ua

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Фонд енергоефективності України

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 31 грудня 2023 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Підняти Україну до європейського рівня енергетичної 
ефективності шляхом зменшення рівня енергоспоживан-
ня та викидів СО2 у житловому секторі, та як наслідок -  
зменшення негативного пливу на екологію та пом’якшен-
ня наслідків зміни клімату.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Енергоефективність та енергозбереження. 

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Пакет A - “Легкий”, складається з відносно недорогих 
заходів енергоефективності з високим рівнем окупнос-
ті інвестицій. Перш за все це - модернізація інженер-
них систем будинку.
Пакет Б - “Комплексний”, включає в себе всі заходи 
Пакету А, якщо вони не були впроваджені раніше, а та-
кож теплоізоляцію будівельних конструкцій: стін, даху, 
горища, підвалу. 
Фонд енергоефективності компенсує ОСББ від 40% до 
50-70% від загальної суми витрат на заходи з енергое-
фективності.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Програма фонду розрахована для ОСББ (Об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку)

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Фонд енергоефективності України

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ОСББ ухвалює рішення про проведення попереднього 
енергоаудиту.
Аудитор складає енергосертифікат будівлі та заповнює 
рекомендаційний звіт. ОСББ заповнює Заявку на участь в 
програмі «Енергодім» та готує супровідні документи. Ця ж 
заявка є заявкою на відшкодування витрат за попередній 
енергоаудит.

ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.startup-energy-transition.com

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Start Up Energy Transition

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До  15 січня 2020 р. 23:59

СУТЬ ПРОГРАМИ
Провідна міжнародна платформа, що підтримує інновації 
в енергетичному переході. SET реалізується з переконан-
ням, що стійкі енергетичні рішення та пом’якшення змі-
ни клімату безпосередньо пов’язані з мостом між вина-
хідливими бізнес-моделями та політичною волею. Наша 
ініціатива працює з Німецьким енергетичним агентством 
(dena) у співпраці зі Всесвітньою радою з питань енерге-
тики (WEC), яка об’єднує стартапів, міжнародних венчур-
них капіталістів та інвесторів та партнерів у державному 
секторі. Як глобальна платформа, ми пов’язуємо однодум-
ців з різних галузей, щоб сприяти інноваціям та зробити 
глобальний енергетичний перехід успішним

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Поновлювані джерела енергії та матеріали
•  Цифрові енергетичні системи
•  Рішення з енергоефективності
•  Розумна мобільність.
У кожній категорії трьох найперспективніших заявників 
буде запропоновано викладати свої ідеї на щорічному са-
міті Глобальної інноваційної платформи SET Tech Festival 
у Берліні 24 березня 2020 року.Переможці отримаю от гро-
шову винагороду

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
10 000 євро та інші привілегії.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Національні та міжнародні компанії, які сприяють успіху 
переходу енергії своїми продуктами, можуть подати за-
явку на нагороду «Start Up Energy Transition Award» («SET 
Award»).
Кандидати можуть претендувати лише на одну категорію. Усі 
наступні заявки на інші категорії будуть дискваліфіковані. Це 
стосується і Спеціального призу: Доступ до якості та SDG-7.
Стартап повинен бути заснований не більше десяти років 
тому. Іншими словами, дата заснування не може переви-
щувати 2009 року.
Заявка, включаючи будь-які додані документи, повинна 
бути англійською мовою.
Стартап повинен бути в змозі представити функціонуючий 
прототип. Крім того, заявник повинен бути в змозі предста-
вити законодавчу базу, доказ концепції або клієнта та / або 
промислового / корпоративного / інституційного партнера.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявник повинен заповнити всю форму. Частково за-
повнені заявки не приймаються. Опис компанії та проекту.

КОНКУРС ВІД  START UP ENERGY TRANSITION AWARD

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
finland.trustfund.propopsals@gmail.com

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

Міністерство закордонних справ Фінляндії

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 2021 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Ціль Трастового фонду - сприяти співпраці між Фінляндією 
та Україною та визначити можливості надання консульта-
ційних послуг та інвестицій для проектів у сферах енерго-
ефективності, відновлюваних джерел енергії, виробництва 
енергії з відходів та створення інтелектуальних енергетич-
них систем.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів
• Інтеграція відновлюваних джерел енергії та виробництва 
енергії з відходів в енергосистеми при забезпеченні ста-
більності національної системи
• Використання цих джерел енергії у виробництві електро-
енергії, а також у секторах опалення та охолодження
• Збільшення частки електроенергії, виробленої з віднов-
люваних джерел та відходів
• Ефективні логістичні заходи для біоенергетики, утиліза-
ція відпрацьованого палива
• Створення нового національного інструменту фінансуван-
ня для залучення інвестицій у відновлювану енергетику
2. Виробництво електроенергії та тепла
3. Мережі централізованого теплопостачання
• Енергоефективність у будівлях, промисловості
4. ІТ-рішення та розподільчі мережі.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Загальна вартість – 6 млн євро.  
Вартість проекту – 150 тис євро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Фінансування демонстраційних проектів може надавати-
ся як грантове фінансування українським підприємствам 
з наданням переваги МСП (малим та середнім підприєм-
ствам) для державних та приватних проектів.
• Як правило, потрібний власний внесок власників про-
екту, проте технічна допомога, наприклад, консалтинг та 
програмне забезпечення, може бути підтримано із по-
криттям до 100% вартості.
•  Закупівлі повинні бути прив’язані до фінської частки, що 
означає, що кожен проект повинен мати інтерес у Фінлян-
дії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. Рівень 
фінської частки становить щонайменше 30% від загальної 
вартості проекту. Вибраними консультантами є, головним 
чином, компанії, зареєстровані у Фінляндії.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Комітет  з оцінки та моніторингу Трастового фонду

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Контактні дані Заявника
•  Опис запропонованого Проекту
•  Фінансова інформація
•  Інформація про партнерів

ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51307.
html

ГРАНТОДАВЕЦЬ 

USELF III EBRD

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються з 30 жовтня 2019 року.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Допомогти Україні досягти поставленої мети в 11% (вклю-
чаючи близько 6% частки великих гідроелектростанцій) 
валового кінцевого споживання електроенергії з віднов-
люваних джерел енергії до 2020 року, як визначено в На-
ціональному плані дій з відновлюваної енергії, затвердже-
ному в Жовтень 2014 р. Незважаючи на значне зростання 
відновлюваної енергії за останні роки, проникнення від-
новлюваної енергії, крім великої гідроенергетики, залиша-
ється низьким, приблизно на 3% від річного виробництва.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Програма фінансувати розвиток та фінансування активів, 
що генерують відновлювані джерела енергії, та сприятиме 
зменшенню викидів CO2.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
200 000 000 євро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Цей об’єкт буде доступний для приватних розробників, як 
місцевих, так і міжнародних, що розробляють проекти ге-
нерації відновлюваної енергії в Україні.
Для кожного підпроекту консультант проводитиме спеці-
альну ретельну перевірку та розробляє Нетехнічний під-
сумок (НТС), План залучення зацікавлених сторін (СЕП) та 
План екологічних та соціальних дій (ESAP) відповідно до 
результатів ESDD. Сторінка PSD Рамки містить короткий 
підсумок кожного підпроекту та посилання на ключові 
проектні документи, опубліковані на веб-сайті USELF для 
полегшення розкриття інформації та громадських кон-
сультацій.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами та умовами  банку.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Крім основних документів Нетехнічний підсумок (НТС), 
План залучення зацікавлених сторін (СЕП) та План еколо-
гічних та соціальних дій (ESAP)

UKRAINE SUSTAINABLE ENERGY LENDING FACILITY III

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ



АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The Minor Foundation

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 31 грудня 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
The Minor Foundation приймає заявки про наміри з усьо-
го світу для фінансування комунікаційних проектів, що 
пом’якшують антропогенні фактори зміни клімату.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Усі проекти повинні зосереджуватися на комунікації. Фі-
нансується заходи, що мають  вплив на громадську думки 
та посилення політичної підтримки для скорочення вики-
дів парникових газів. БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ

Вказується заявником під час подачі заяви.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Юридичні та фізичні особи, громадські організації.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Відбувається через подання звітів грантодавцю.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Необхідною умовою є заповнення анкети на сайті з корот-
ким описом проекту.

ПРОГРАМА ВІД MINOR FOUNDATION З ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 



ФІНАНСУВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ ВІД NEFCO 

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
info@nefco.fi

ГРАНТОДАВЕЦЬ 
NEFCO

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
NEFCO фінансує проекти зеленого зростання та пов’язані 
з кліматом у всьому світі. Наші варіанти фінансування 
включають позики, гранти, фінансування власного ка-
піталу та кредити покупців, залежно від обсягу та місця 
проекту. Поєднуючи різні доступні нам джерела фінансу-
вання, ми використовуємо та робимо проекти здійснен-
ними та доступними.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  енергоефективність в громадських будівлях
•  вуличне освітлення
•  центральне опалення
•  вода та стічні води
•  поводження з твердими відходами

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Кредитні програми від 500000 тис до 5 млн евро. 
Програма передбачає грантову допомогу, пільгові 
позики та дотації. 

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Муніципалітети та комунальні підприємства.
Проекти мають відповідати екологічним стандартам та 
сприяти досягненню цілей сталого розвитку. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
NEFCO

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Назва компанії, рік заснування, основні акціонери, кіль-
кість працівників, основні напрямки бізнесу, інша важли-
ва інформація. Опис проекту.



ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ З ПИТАНЬ КЛІМАТУ ТА  ЧИСТОЇ 
ЕНЕРГІЇ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://pfan.net/contact-us/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The Private Financing Advisory Network 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Консультативна мережа з приватного фінансування - це 
глобальна мережа експертів із фінансування клімату та 
чистої енергії, яка має на меті подолати розрив між під-
приємцями, які розробляють проекти з питань клімату та 
чистої енергії, та інвесторами приватного сектору.
PFAN досягає цього шляхом:
•  надання безкоштовного бізнес-коучингу для проектів, 
збільшення шансів на залучення інвестицій
•  зростаючий потенціал для інвесторів.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Сільське господарство (також агробізнес та переробка)
•  Екосистемні послуги
•  Лісове господарство
•  Міський розвиток
•  Здоров’я
•  Енергія та доступ до енергії
•  Вода
•  Відходи
•  Мікрофінансування / -страхування

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Для ВСІХ проектів інвестиційний запит повинен 
становити від 1 до 50 млн. Дол. США. 

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Щоб мати право на підтримку PFAN, проект або бізнес-за-
явники повинні надати переваги адаптації до зміни клі-
мату або запропонувати чи використовувати чисті енер-
гетичні технології, продукти чи послуги.
PFAN - це нейтральна технологія, що означає, що вони не від-
дають перевагу будь-якій технології перед будь-якою іншою.
Пропозиції повинні демонструвати, що проект є комерцій-
но та технічно життєздатним і не потребує мінімального 
або лише мінімального грантового фінансування.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та звіти згідно програми PFAN

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Назва проекту, загальна інформація про компанію. 
Країна похождення проекту



PARTNERING FOR GREEN GROWTH 
AND THE GLOBAL GOALS 2030

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
PYM.KIO@formin.fi
https://finlandabroad.fi

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Фонд партнерства P4G

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Р4G ініціатива, розпочата в 2018 році, з амбіцією стати 
провідним світовим форумом для розвитку конкретних 
державно-приватних партнерств в масштабах для досяг-
нення ЦРД та Паризької кліматичної угоди.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Продовольча безпека та стійке землеробство 
•  Вода та каналізація
•  Чиста енергія
•  Сталі міста та громади
•  Відповідальне споживання та виробництво

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
•  Фінансування проекту на першій стадії до 100 тис.дол., 
грантодавець забезпечує 70 відсотків.
•  На другому етапі заявник може подати проект до 1млн 
дол., грантодавець забезпечує 50 відсотків.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Заявник має подати унікальний проект,який відповідає 
критеріям фінансування.
Проект має бути у стартовій або у масштабній стадії роз-
витку.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на  P4G.  
Звітність та інші показники ефективності.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Після проходження критеріїв придатності проекту запов-
нити та відправити заяву з описом проекту.



VOLVO ENVIRONMENT PRIZE 2020

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://www.environment-prize.com/the-prize/the-prize/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Volvo

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
10 січня 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Номінації відкриті для премії Volvo Environment Prize 
2020, яка присуджується за видатні нововведення або 
наукові відкриття, які в широкому розумінні належать до 
екологічних сфер.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Обсяг дисциплін та видів діяльності, для яких можна ви-
значити номінації, широкий і включає всі дисципліни, що 
мають відношення до навколишнього середовища. Дослі-
дження номінантів має ґрунтуватися на наукових підста-
вах, але повинно чітко показувати вплив поза конкретною 
дисципліною.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
145 000 євро або 167 000 доларів США.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Науковий комітет розглядає номінації та представляє звіт 
до журі міжнародного призу. Журі рекомендує одного або 
кількох переможців Раді Фонду премії Volvo Environment 
Prize, яка потім приймає офіційне рішення. Рішення оп-
рилюднюється в жовтні, а приз вручається в листопаді 
кожного року на церемонії, що проводиться в Стокгольмі

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Привила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• Короткий мотиваційний лист
• Детальний опис досліджень, проведених кандидатом, і 
те, як вони доповнюють свої знання навколо екологіч-
них наук. Слід підкреслити основні досягнення та їх важ-
ливість. Слід також робити акцент на вплив досліджень 
поза конкретною дисципліною, наприклад, вплив на роз-
робку політики, вплив на стійкість та / або внесок у зміну 
поведінки.
• Резюме кандидата + список опублікованих робіт / поси-
лань та посилання, якщо вони є.
• Довідковий лист. Максимум 3 листи, написані кимось, 
окрім номінатора.
Номінації подаються англійською мовою.



ІНСТИТУТ ФРАНЦІЇ ТА ФОНД SUEZ ОГОЛОШУЮТЬ ПРО 
ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КРАЇН, 
ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.fondation-suez.com/en/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
ФОНД  SUEZ
Інститут Франції

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
17 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Премія «Доступ до основних послуг» (доступ до води, 
санітарії та послуг з поводження з відходами) та премія 
«Соціальне підприємництво» (підприємницький підхід 
для розвитку соціального та екологічного прогресу).

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Доступ до основних послуг ( вода , каналізація та відходи) 
для населення, що перебуває в неблагополучному середо-
вищі в країнах, що розвиваються.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
50 000 євро

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Фонд підтримує проекти, запропоновані ініціаторами 
проектів з асоціативним правовим статусом та які були 
законодавчо створені щонайменше за рік до дати подан-
ня заявки на проект.
Фонд не підтримує проекти, розроблені окремими людь-
ми.
Фонд надає великого значення тому, як передаються дії 
на місці втручання, і надає пріоритет заявникам, які ма-
ють місцеві підрозділи або повідомляють про дуже тісне 
партнерство з місцевою структурою.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заявник подає заявку на сайті.



ГРАНТОВИЙ КОНКУРС COSME: «АКСЕЛЕРАЦІЯ ТА 
МАСШТАБУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У ІНДУСТРІЇ 
МОДИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ ТА ЦИРКУЛЯРНОСТІ»

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://ec.europa.eu

ГРАНТОДАВЕЦЬ
COSME
Європейський союз 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
17.12.2019, 17:00:00 (за брюссельським часом)

СУТЬ ПРОГРАМИ
Підвищення конкурентоспроможності та покращення 
екологічних показників європейської індустрії моди шля-
хом нарощування потенціалу та підтримки малого біз-
несу (МСП, дизайнерів та стартапів) у секторі, щоб вони 
стали більш ресурсозберігаючими та змогли перетвори-
ти свою бізнес-модель на більш циркулярну.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Визначення основних перешкод для того, щоб сектор 
став більш ресурсозберігаючим та циркулярним
•  Визначення рішень, які вже доступні для малого та середньо-
го бізнесу, стартапів, виробників, що працюють в індустрії моди, 
щоб поліпшити ресурсозбереження / циркулярність галузі
•  Розробка та тестування моделей для підтримки компа-
ній для обміну знаннями та досвідом з метою підвищення 
ефективності використання ресурсів
•  Збільшити інвестиції в ресурсозберігаючі рішення для 
індустрії моди
•  Фінансова підтримка МСП для подолання перешкод у 
використанні ресурсозберігаючих рішень для виробни-
цтва та послуг.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
3,500,000 євро на 4 проекти від консорціумів.
Максимально 875,000.00 євро на 1 проект 1-го консорціуму
Покриття бюджету грантового конкурсу:
75 % – Єврокомісія, 25 % – члени консорціуму
Строк фінансування та дії гранту: 24-36 місяців

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Консорціум повинен складатись не менше як з чотирьох юри-
дичних осіб, що представляють не менше як три різні краї-
ни-члени ЄС та / або країни-учасниці Програми COSME. При-
наймні один член консорціуму повинен бути організацією, яка 
працює у більш ніж двох державах-членах ЄС. Заявники, що 
утворюють консорціум, повинні бути юридичними особами:
•  некомерційні організації (приватні чи державні)
•  органи державної влади (національні, регіональні, місцеві)
•  університети, навчальні заклади, науково-дослідні центри
•  міжнародні організації
•  неурядові організації
• Європейські «парасолькові» організації
• організації підтримки бізнесу
• постачальники ресурсозберігаючих рішень
• центри переробки
• суб’єкти, що отримують прибуток
• постачальники фінансових рішень.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• ЛОГІН ЄС 
• Аутентифікація
• Реєстрація організації (PIC-номери)
• Профіль організації 



THE CONSERVATION LEADERSHIP PROGRAMME 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ГРАНТІВ НА 2020 РІК.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://www.conservationleadershipprogramme.org

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The Conservation Leadership Programme

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До  25  листопада 2020 р. 23:59

СУТЬ ПРОГРАМИ
Програма лідерства в галузі охорони природи тепер 
запрошує заявки на свою премію «Природа охорони 
майбутнього 2020» для підтримки проектів у країнах з 
низьким і середнім рівнем доходу. Програма лідерства в 
охороні природи (CLP) - це програма навчання та розбу-
дови потенціалу, яка орієнтована на осіб із країн, що роз-
виваються, які на початку своєї кар’єри  та демонструють 
лідерський потенціал.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Проект повинен зосередити увагу на глобально важливих 
для збереження біорізноманіття видів, що перебувають 
під загрозою. Вони вважають вид підданим ризику, якщо 
його Червоним списком МСОП визначить як глобально за-
грозливий (CR, EN, VU) або недостатні дані (DD) АБО, якщо 
є інформація, яка передбачає необхідність термінових за-
ходів щодо збереження.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
15 000 євро та інші привілегії.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проект повинен бути не менше трьох місяців і не більше 
одного року.
Загальний запит на фінансування від CLP не повинен пе-
ревищувати 15 000 доларів США, а фінансування CLP по-
винно покривати не менше 50% від загального бюджету 
проекту 
Опис проекту 
Проект повинен бути для нової роботи, а не для продов-
ження поточного встановленого проекту.
Кандидати повинні продемонструвати, що запропонова-
ний проект виходить за межі академічних досліджень, що 
проводяться для будь-якого ступеня члена команди.
Проекти, що включають лабораторні аналізи, повинні об-
ґрунтовувати, чому ця робота є критичною та нагальною 
для збереження.
Пропозиція повинна бути написана самими заявниками.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заповнення заяви з описом організації і проектом.



ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ПРОГРАМА HORIZON 2020

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://h2020.com.ua

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Horizon 2020 від ЄС

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Весна 2020 року.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Найбільша програма Європейського Союзу, спрямована
на фінансування досліджень та інноваційних розробок.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  Здоров’я, демографічні зміни та добробут
•  продовольча безпека 
•  стале сільське та лісове господарство
•  дослідження внутрішніх водних ресурсів і біоекономіка
•  безпечна, чиста та ефективна енергетика
•  розумний, зелений та інтегрований транспорт
•  кліматичні дії, навколишнє середовище, ефективність  
•  використання ресурсів і сировини;
•  інклюзивні, інноваційні та реферальні спільноти

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
80 млрд евро 

УМОВИ ОТРИМАННЯ
•  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

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Регулюються грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та подача заявки.
В самій заявці потрібно відповісти на 10 сторінках на такі 
загальні питання:
•  Проблема
•  Рішення
•  Соціальний та економічний вплив рішення
•  Бізнес-модель
•  План виходу на ринок
•  Фінансування проекту
•  Питання інтелектуальної власності та юридичні аспекти
•  Реалізація, що зроблено, що буде зроблено
•  Робочий план — куди і як будуть витрачені кошти, які 
очікувані результати та етапи в разі отримання коштів
•  Команда та партнери. Досягнення команди, меморанду-
ми чи листи від зацікавлених клієнтів
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ПРОЄКТ ЄВРОСОЮЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОРИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
data/eic/screen/home

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Європейська рада інновацій  
Європейська комісія 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 13.05.2020.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Створена для підтримки інноваторів, підприємців, неве-
ликих компаній та вчених з яскравими ідеями та бажан-
ням вийти на міжнародний рівень.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Фінансуються проривні технології та інновації від почат-
кового етапу (розробки інноваційного продукту) до його 
комерціалізації, виведення на ринок шляхом запрова-
дження у серійне виробництво.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
2  млрд евро
Проєкт об’єднує у собі частину інструментів програми 
«Горизонту 2020», а також передбачає нові підходи та фі-
нансові інструменти. Передбачені 3 таких інструменти:
•  Pathfinder – гранти на передові дослідження нових тех-
нологій. Загальний бюджет становить близько 660 млн 
євро на 2019-2020 роки
•  Accelerator funding – фінансування інноваційних старта-
пів. Загальний бюджет становить понад 1,3 млрд євро на 
2019-2020 роки
•  Зосередження на приватних інвестиціях (VC, Invest EU)

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Представники бізнесу, стартапи, науково-дослідницькі 
установи,що мають проект, який кардинально відрізня-
ються від існуючих продуктів, послуг або бізнес-моделей 
для інвесторів мають високий ризик - високий прибуток,
мають потенціал для збільшення масштабів на міжна-
родному рівні.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Регулюються грантодавцем. 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та подача заявки.
•  Заповнення форми заявки 
•  Проблема
•  Рішення
•  Соціальний та економічний вплив рішення
•  Бізнес-модель
•  План виходу на ринок
•  Фінансування проекту
•  Питання інтелектуальної власності та юридичні аспекти
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

GCE ФОНДУ ГЕЙТСА “ІННОВАЦІЇ 
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я”

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://gcgh.grandchallenges.org

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Bill and Melinda Gates foundation

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 13 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
В даний час Фонд Білла і Мелінда Гейтс приймає пропо-
зиції щодо проведення 24-го раунду Гранд Викликів на 
тему «Інновації для поліпшення впливу на здоров’я»

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Фонд шукає інноваційні рішення у галузі охорони здо-
ров’я. Моделювання та аналітика для тестування, вияв-
лення та рекомендації більш ефективних підходів до за-
провадження  у громадах.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Нагороди в розмірі 100 000 доларів США призначаються 
на І фазі. У нагороджених І фази може бути одна можли-
вість подати заявку на подальше подання другого етапу у 
розмірі до 1 000 000 доларів США

УМОВИ ОТРИМАННЯ
GCE відкритий як для іноземних, так і для вітчизняних ор-
ганізацій , включаючи некомерційні організації, некомер-
ційні компанії, міжнародні організації, державні установи 
та академічні установи.
Може використовуватися різними кампаніями в галузі 
охорони здоров’я за межами кампанії, в якій інновації 
спочатку осмислюються або перевіряються, наприклад, 
для імунізації (кір, жовта лихоманка, менінгіт тощо), за-
недбаних тропічних захворювань (трахома, онхоцеркоз, 
шистосомоз тощо), харчування (вітамін А, дегельмінтиза-
ція), малярія (поширення сітки в ліжку, сезонна хіміопро-
філактика малярії) та поліомієліт.
Може використовуватися в різних країнах з низьким і се-
реднім рівнем доходу за межами країни, в якій інновація 
спочатку осмислюється або перевіряється.
Може бути розроблено, протестовано та проаналізовано 
як «найкраща практика». Може застосовуватися в краї-
нах з низьким і середнім рівнем доходу.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Згідно правил та вимог Фонду.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
•  Назва організації
•  Назва проекту з детальним описом
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ФІНАНСУВАННЯ ВІД УРЯДУ ФІНЛЯНДІЇ 

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
PYM.KIO@formin.fi
https://finlandabroad.fi

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Посольство Фінляндії 

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Кінець 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Посольство Фінляндії оголошує звернення щодо подання 
заявок на проекти, що фінансуються з Фонду місцевого 
співробітництва у 2019 році.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Розробка інноваційного та неформального середовища 
навчання для дітей та молоді, яким загрожує соціальне 
відчуження

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Сума на один грант не має бути більша за 50 тис євро і 
менша за 20 тис євро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Неурядові  організації та науково-дослідницькі установи.
Основна мета проекту, діяльність та очікувані результати 
повинні бути чітко сформульовані.
Завдання проекту повинні бути реалістичними. Потрібні 
відповідні показники для вимірювання результатів.
Витрати повинні бути чітко оцінені та реалістичні.
Очікувані довгострокові ефекти проекту повинні бути по-
яснені.
У проекті слід враховувати гендерні та інші види рівності 
та всеосяжності.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Посольство Фінляндії 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
1 етап Заявники повинні заповнити Application form.
2 етап З кандидатами, обраними для другого туру, Посоль-
ство зв’яжеться окремо для обговорення проектних про-
позицій більше детально.
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МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА EUREKA

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
projects@eurekanetwork.org

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Європейський Союз

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Прийом заявок відбувається протягом року з 
урахуванням обраного проекту.

СУТЬ ПРОГРАМИ
Основною метою «EUREKA» є підвищення рівня конку-
рентоспроможності Європи, сприяючи інноваційному під-
приємництву між малими та великими підприємствами, 
науково-дослідними інститутами та університетами. Ця 
програма  не тільки ефективніше концентрує існуючий по-
тенціал експертів, знань, дослідницьких потужностей та 
фінансових ресурсів, а й  створює додаткові робочі місця 
для малих та великих  компаній, тим самим підтримуючи 
інтернаціоналізацію бізнесу з інноваційними ідеями.
«EUREKA» - провідна відкрита платформа для міжнародно-
го співробітництва в сфері інновацій. До цих пір залишаєть-
ся єдиною ініціативою такого роду, яка дотримується прин-
ципу «знизу вгору» - забезпечення того, щоб будь-який 
науково-дослідний проект з хорошим бізнес-планом отри-
мав підтримку, на яку він заслуговує, незалежно від його 
технологічного характеру або типу залучених організацій. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
•  inf - інформаційні технології
•  com - зв’язок
•  ene - енергетика
•  bio - медицина та біотехнології
•  tra - транспорт
•  mat - нові матеріали
•  rob - роботи та промислова автоматизація
•  las - лазери
•  env - екологія

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Сума на один грант від 10 тис до 400 тис евро.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Ви повинні мати можливість відповісти « ТАК»  на всі наступ-
ні питання щодо вашої ідеї проекту:
•  Чи представляє моя ідея проекту співпрацю у формі кон-
кретного проекту?
•  Чи передбачений результат продуктом, процесом чи по-
слугою?
•  Чи буде передбачений результат мати цивільну / невійсько-
ву мету?
•  Чи передбачає моя ідея проекту учасників щонайменше 
двох незалежних юридичних осіб, коли одна організація ство-
рена в  країні Еврика,  а інша створена в іншій країні Еврики?
Заяву подають: малі та середні підприємства неурядові  орга-
нізації та науково-дослідницькі установи.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами та вимогами програми.  
Координує проект партнер в країні учасниці.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Заява заповнюється  та подається на сайті.
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ПРОГРАМА EVROSTAR

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
PYM.KIO@formin.fi
https://finlandabroad.fi

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Європейський Союз
EUREKA

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
13 лютого 2020 р. - 20:00 Брюссельський час

СУТЬ ПРОГРАМИ
Спільна програма між EUREKA та Framework Program сти-
мулює та підтримує міжнародні та амбіційні R&D проекти, 
які виконуються ринково орієнтовними малими та середні-
ми підприємствами (МСП) з високим потенціалом зростан-
ня. Базуючись на координації національних R&D програм 
та схем, Eurostars впроваджує спільну Європейську Про-
граму для МСП та їх партнерів, що виконують досліджен-
ня, а також звужує прогалину між ринково орієнтовним 
EUREKA-механізмом та дослідницько-орієнтовною Рамко-
вою Програмою. Україна не є учасником EUROSTARS, але 
може брати обмежену участь у програмі на запрошення 
одного з учасників консорціуму проекту

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Програма фінансує спільні інноваційні проекти, що ма-
ють можливість бути комерційно вигідними. 

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Eurostars підтримується 861 млн евро національного фі-
нансування від своїх країн. Крім того, він підтримується 
287 мільйонів євро коштів ЄС, на загальну суму 1,14 мі-
льярда євро.
Eurostars застосовує децентралізовану процедуру фінансу-
вання; учасники не отримують фінансування безпосередньо 
від Секретаріату EUREKA або ЄС. Усе фінансування учасників 
затверджених проектів управляється відповідним органом 
фінансування та відповідно до їх національних правил та 
процедур фінансування. Ці правила та процедури залежать 
від країн-членів, які беруть участь у проекті.
Партнерам проекту настійно рекомендується зв’язатися з 
вашими національними координаторами проектів (NPC) 
та переглянути інших  Eurostars у вашій країні .

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Заявники Eurostars повинні подати проект, який розробля-
тиме нові продукти, процеси чи послуги. Будь-який про-
ект повинен мати на увазі ринок і комерціалізацію. Отже, 
часові рамки проекту  - це правило прийнятності. Проект 
повинен бути завершений протягом 36 місяців або менше, 
а впровадження на ринок (або початок клінічних випробу-
вань проектів наук про життя) планується відбутися протя-
гом 24 місяців після завершення.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами та вимогами програми.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Перший крок -  зв’язатися з нашими  національними коорди-
наторами проектів. Вони допоможуть вам підготувати заявку 
або навіть знайти партнера по проекту. Завантажте  вказівки 
щодо заповнення заявки,  щоб переглянути огляд онлайн-ан-
кети та інформацію про те, як заповнити різні розділи
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ГРАНТИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ШЛЯХОМ 
ЗАЛУЧЕННЯ  КОЛЕКТИВНОГО  ІНТЕЛЕКТУ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.nesta.org.uk/project/collective-intelli-
gence-grants/call-ideas/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Nesta, Wellcome Trust, Фонд Cloudera.

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
 16 листопада 2019 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Програма створена інноваційними фондами для вирішення 
соціальних проблем за допомогою ІТ-інновацій .

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Створення доказів щодо додаткової вартості викори-
стання колективного інтелекту проти інших підходів до 
вирішення соціальних проблем. Тестування ефективних 
шляхів, за допомогою яких колективний інтелект може 
зменшити упередженість у розумінні та прийнятті рішень
Тестування різних стратегій прискорення колективної 
пам’яті та навчання. Тестування різних способів, яким 
благодійні організації та організації державного сектору 
можуть скористатися розподіленою колективною інфор-
мацією.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
На один проект 30 тис фунтів

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Організації, що базуються в Великобританії та в інших 
країнах.
Неохідні практичні експерименти, які збільшать доказову 
базу щодо застосування колективного інтелекту для ви-
рішення соціальних проблем.
Скористайтеся цифровими технологіями / методами
Продемонструйте, що вони вирішують соціальну пробле-
му та має суспільну користь.
Складаються юридично зареєстрованими організаціями, 
зареєстрованими у відповідному органі чи регуляторі в 
країні проживання.
Щоб мати право на отримання цього фінансування, про-
позиції повинні мати чітке збіг між науковими дослі-
дженнями, охороною здоров’я та громадськістю.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Здійснюється грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Фаза 1 - Пропозиції: подайте свою ідею
Фаза 2 - Короткий список: відеодзвінок з персоналом Nesta 
для подальшого розвитку вашої ідеї
Фаза 3 - Остаточні пропозиції
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THE GLOBAL INNOVATION FUND GRANTS: ПІДТРИМКА 
ІНІЦІАТИВ ГЛОБАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.globalinnovation.fund

ГРАНТОДАВЕЦЬ
The Global Innovation Fund

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Глобальний інноваційний фонд - це незалежна глобальна 
некомерційна організація, яка інвестує в соціальні інновації, 
спрямовані на покращення життя та можливостей мільйо-
нів людей у світі, що розвивається. 

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
В GIF ми інвестуємо в низку інновацій, що мають великий 
потенціал для соціального впливу у великих масштабах. 
Ми визначаємо «інновації» в широкому розумінні, щоб 
включати нові бізнес-моделі, політичні практики, тех-
нології, поведінкові уявлення або способи надання про-
дуктів та послуг, що приносять користь бідним у країнах, 
що розвиваються - будь-яке рішення, яке може вирішити 
важливу проблему розвитку ефективніше, ніж існуючі 
підходи.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Від 50 000 долларів до 15 млн долларів

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Проекти мають на меті довгострокові цілі у розмірі 10 років.
Ймовірність того, що нововведення стане успішним через 
10  років.
GIF прагне підтримати інновації на ранній стадії, які розши-
ряться, щоб принести користь мільйонам людей

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За умовами програми 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Спочатку ви заповнюєте онлайн-анкету із загальною ін-
формацією про ваш запит на фінансування.
По-друге, ви завантажуєте короткий опис свого нововве-
дення, який буде надано після заповнення онлайн-форми.
Це включає коротку онлайн-форму та документ (2-4 сто-
рінки) або слайди (8-12 слайдів, наприклад, у Powerpoint). 
Кандидати також можуть надіслати відео (максимум 8 
хвилин) як додаткове доповнення до заявки. Наразі ми 
можемо приймати матеріали заявки лише англійською 
мовою.
Мета первинної заявки полягає в тому, щоб заявники про-
демонстрували, наскільки їх інновації добре підходять до 
Глобального інноваційного фонду.  
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2021 ГРАНТОВА ПРОГРАМА 
ВІД  ROLEX ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВ.

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://www.rolex.org/rolex-awards/about

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Rolex

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
До 15 квітня 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Протягом більше ніж чотирьох десятиліть, завдяки наго-
родам Rolex for Enterprise, Rolex підтримував виняткових 
людей, які мають сміливість та переконаність приймати 
основні виклики; чоловіки та жінки, які мають дух підпри-
ємливості, ініціюють надзвичайні проекти, які роблять світ 
кращим.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
• наука та охорони здоров’я
• прикладні технології
• культурна спадщина
• навколишня середа

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
20 000 швейцарських франків.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Претенденти на нагороди Rolex можуть подати заявку на 
будь-яку особу будь-якої національності старше 18 років, 
яка розробляє інноваційні проекти з метою покращення 
знань людства та покращення якості життя на планеті.
Будь ласка, зверніть увагу, що:
• Заявка має бути заповнена англійською мовою
• Кандидатам дозволяється заповнювати лише одну заявку
• Кандидатом повинна бути особа, яка відіграє провідну 
роль у проекті чи організації
• Нагороди «Ролекс» 2021 року для Enterprise не нада-
ють стипендій для академічних досліджень
• Кандидати мають максимум два тижні, щоб заповнити 
попередню заявку після створення облікового запису

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Покладено на організатора програми.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Реєстрація та заповнення заяви з описом організації і 
проектом.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://unicefinnovationfund.org/#/submit

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Фонд ЮНІСЕФ

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Фонд ЮНІСЕФ є новоствореним, нетематичним, об’єднаним 
фондом, який був спеціально розроблений для фінансуван-
ня інноваційних проектів так званих open-source техноло-
гій, які знаходяться на ранній стадії розробки та можуть 
принести користь дітям.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Інноваційні проекти можуть бути розроблені в одній з 
більш ніж 100 млн. галузей, таких, як швидке запобіган-
ня поширення епідемій, транспорт і доставка, фінанси, 
навчання, обробка персональних даних та інших суміж-
них галузях.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
11,1 млн дол. США.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Innovation Found UNICEF інвестує лише в підприємства 
стартапи, а не в нові проекти великих підприємств. IF 
працює як венчурний фонд, який інвестує кошти з пря-
мим входженням в статутний капітал.
Актуальність для дітей та молодих людей та потенційний 
вплив на їх доступ до інформації про можливості.
Новизна проекту і його відповідність «принципам інно-
ваційності» ЮНІСЕФ
Наявність команди, її можливість реалізувати проект, 
компетенції ключового персоналу

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
• Проектна документація 
• Проектна пропозиція 
• Бюджет проекту
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ФОНД «ПОСІВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ» WANNABIZ 
ПРОПОНУЄ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
http://wannabiz.com.ua/for-startups/

ГРАНТОДАВЕЦЬ
WannaBiz

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Довготривалий

СУТЬ ПРОГРАМИ
Заснована в 2012 році трьома молодими ІТ-підприємцями в 
Одесі, WannaBiz стала одним з найактивніших стартапних 
інкубаторів в Україні. Засновники були спрямовані на мету 
формувати та розвивати екосистему ІТ-підприємництва в 
Україні. За перші 3 роки WannaBiz підняв 11 стартапів за 
допомогою програми прискорення, 7 з них залучили інвес-
тиції, 6 проектів досягли наступного раунду фінансування. 
У вересні 2015 року WannaBiz перетворився на насіннєвий 
фонд, практично припинивши свою інкубаційну діяльність.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
Підтримка стартапів у сфері реклами, цифрового марке-
тингу, мобільних технологій, B2B SaaS.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
50 тис дол. США.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
Глобальні проекти з участю членів команди з США, ЄС або 
великої Британії 
• команда, розробка, продажі чи підтримка розташовані в 
Україні
• регулярний місячний дохід (MRR) не менше 10 тис дол.
• сфери рекламних технологій та SaaS.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
Правила та умови використання коштів  встановлюються 
грантодавцем

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
Для отримання інвестицій необхідно заповнити контактну 
форму та долучити файл презентації проекту. Ми нама-
гаємось відповісти на всі листи, але, будь ласка, спочатку 
порівняйте вашу компанію з нашими інвестиційними кри-
теріями, щоб переконатися, що ми справді є ідеальним.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

THOUGHT FOR FOOD (TFF) CHALLENGE 2019-2020

АДРЕСА ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ 
https://tffdigitallabs.org/#learn-more

ГРАНТОДАВЕЦЬ
Thought For Food (TFF) Challenge 2019-2020

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Заявки приймаються до 24 січня 2020 року

СУТЬ ПРОГРАМИ
Кандидатам пропонується подати свої заявки на Thought 
For Food (TFF) Challenge 2019-2020, що є щорічним при-
зовим змаганням, що створює успішні, соціально відпові-
дальні стартапи з питань харчування та сільського госпо-
дарства у всіх куточках світу.

ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
TFF Challenge закликає нове покоління виробників змін 
з усіх куточків світу створити проривні рішення для стій-
ких та інклюзивних систем харчування. Вони шукають 
місцево важливі рішення, які вирішують широкий спектр 
нагальних проблем у всіх частинах ланцюга харчової 
цінності від виробництва до розподілу до споживання та 
відходів.

БЮДЖЕТ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ
Фіналісти отримають поїздку на оплату витрат до п’яти 
(5) членів команди (“Поїздка”) до місця розташування 
Академії TFF та саміту TFF
Приз включає в себе: (а) авіарейси в економ-класі з місця 
проживання фіналістів до місця розташування Академії 
TFF та саміту TFF, (b) проживання в готелі на час існуван-
ня Академії TFF та саміту TFF, (c) туди і назад транспорт 
до аеропорту та (г) харчування під час TFF
Грошова винагорода.

УМОВИ ОТРИМАННЯ
• Виклик є відкритим для осіб віком від 18 до 40 років під 
час вступу (кожен - «учасник, що має право на участь»).
• Для участі в командах повинні бути щонайменше 2 та не 
більше 5 учасників, які мають право на участь.
• Команди можуть складатися з правомочних учасників з 
тих самих чи різних дисциплін, громад, країн, університе-
тів тощо.
• Лише один запис на команду.
• Співробітники, продавці та підрядники Фонду та донори 
Фонду або їх філії не мають права вступати або вигравати.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ
За правилами та умовами  програми 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
На сайті організатора конкорсу
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