
ПЕРЕЛІК 
грантових програм та конкурсів 

 
"Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії" 

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові 
організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд 
підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові 
громадянського суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це 
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову підтримку 
унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку 
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується на 
спроможності організацій вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на 
певну сферу чи громаду. Починаючи з липня 1996 року, близько 800 проектів 
від українських недержавних неприбуткових організацій одержали фінансову 
підтримку Фонду сприяння демократії. Грантові заявки приймаються на 
конкурс протягом року. 

Головні вимоги до проектів  
Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації 
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.  

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, 
бути призначеними або обраними на державні посади.  

Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 
доларів США, середні суми грантів становлять від 5,000 до 15,000 доларів 
США  

Американські та іноземні організації, а також громадяни інших країн не 
можуть претендувати на отримання фінансування за даною програмою.  

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та 
українською.  

Крім даного конкурсу, Посольство США проводить регіональні та 
тематичні конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись 
від даного конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих 
ЗМІ.  

Тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були 
витрачені до початку або після завершення терміну проекту, не підлягають 
відшкодуванню  

Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує 
кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим. 

 
ukrainian.ukraine.usembassy.gov/  

Малі, Стандартні та Стратегічні гранти 
Міжнародного Вишеградського Фонду 

Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією, 
заснованою 9 червня 2000 року у Братиславі урядами країн Вишеградської 
четвірки (Чехія, Болгарія, Польща. Словаччина). 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/
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Мета: сприяти розвитку співпраці між країнами Вишеградської четвірки 
та їх сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та освітніх 
проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. 

Пріоритетні напрями діяльності: 
Культура. 
Дослідження. 
Освіта. 
Програми обміну. 
Транскордонна співпраця. 
Туризм. 
Види фінансової підтримки: 
Грантова підтримка. Навчальні програми. Проживання митців. 
Перевага надається організаціям громадського суспільства (далі - ОГС), 

муніципальним службам, місцевим органам влади,) приватним компаніям, 
школам, університетам, окремим студентам та митцям. 

Програмні напрями конкурсів: 
1. Малі гранти 
Розмір фінансової підтримки до €4 000 
Період реалізації проекту до 6 місяців 
Термін подання заявки: 1 березня, 1 червня, 1 вересня та 1 грудня 
2. Стандартні гранти 
Розмір фінансової підтримки більше €4 000 
Період реалізації проекту 12 місяців 
Термін подання заявки: 15 березня та 15 вересня 
3. Вишеградська стратегічна програма 
Розмір фінансової підтримки від €50 000 до €200 000 
Період реалізації проекту 3 роки 
Термін подання заявки: 15 лютого та 15 травня 
4. Вишеградський грант на університетське навчання 
Загальний бюджет: €100 000 Термін подання заявки: 15 лютого 
5. Вишеградська стипендіальна програма 
Розмір фінансової підтримки: €2 500/1 семестр Термін подання заявки  

31 грудня 
Вимоги до аплікантів: 
Проекти мають відповідати принаймні одному з пріоритетів діяльності 

Фонду. Фондом фінансується 50% від загального бюджету проекту, інші  
50% фінансуються із додаткових джерел. Партнерство для української ОГС із 
2 ОГС із країн Вишеградської четвірки. 

Додаткова інформація: 
Мова - англійська. 
Аплікаційну форму заявки розміщено на веб-сторінці Фонду у розділі 

"Гранти" http://visegradfund.org/grants/standard_grants/ 
Заявку надсилають електронною поштою та дві тверді копії поштою. 
 

Програма Європейского культурного фонду 
Мета діяльності: підтримка європейського культурного обміну і 

співробітництва між країнами Європи у сфері культури. 

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
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Сфера діяльності та види підтримки:  
Підтримка надається проектам, спрямованим на створення художніх і 

медіа робіт, а також проектам міжнародного співробітництва арт-менеджерів. 
Фонд дає гранти на проекти: 
що носять міжнародний та міжкультурний характер;  
представляють собою змішання і об'єднання жанрів;  
націлені на включення до культурного життя груп населення, які 

традиційно мають обмежений доступ і стоять осторонь від культурних заходів;  
сприяють обміну досвідом та поширенню знань, навичок та інформації, 

невідомих до того в регіоні проведення заходу; 
що представляють собою творче рішення політичних питань;  
а також на експериментальні проекти. 
Довгострокові проекти, програми, конкурси  
Для того щоб досягти своїх цілей, Фонд ініціює, розвиває і веде проектну 

та програмну діяльність, як сам, так і у співпраці з іншими європейськими 
організаціями. Як діючий Фонд, він не тільки підтримує зовнішні проекти 
своїми грантовими програмами, але також бере до уваги нові програми, які 
підходять до обох його функцій: видача грантів та діяльність з ним. 

Хто може отримати грант: гранти присуджуються неурядовим, 
некомерційним організаціям, які демонструють реальні докази співпраці, 
щонайменше, трьох партнерів з різних Європейських країн.  

Географія діяльності: Центральна та Східна Європа, Середземномор'я. 
Середній обсяг гранту, терміни:  
Фонд видає гранти розміром до 30 000 євро. Середній розмір грантів -  

10 000 - 15 000 євро. Фонд фінансує не більше 80% вартості проекту. 
Організатором міжнародного проекту повинен виступати європейський 
партнер.  

Щороку існує три терміни подачі заявок:  
15 січня для проектів на травень-червень,  
15 березня для проектів серпня - грудня,  
15 вересня для січня-квітня.  
Гранти надаються на покриття наступних категорій витрат: 
Витрати на транспорт; 
Віза;  
Організація зустрічей в рамках проекту;  
Житло та харчування для учасників;  
Гонорари для артистів, перекладачів; 
Оренда приміщення та обладнання;  
Створення необхідних додаткових зручностей для реалізації проекту. 
Оформлення заявки: Заявка повинна містити переконливі аргументи, 

чому ваш проект може бути підтриманий Європейським культурним фондом. 
Форму заявки, яку ви знайдете на сайті http://www.eurocult.org/, слід заповнити 
англійською або французькою мовою. Далі необхідно зареєструватися на сайті і 
викласти вашу заявку на сайті, прикріпивши її до реєстраційної форми. 

Центральний офіс 
Адрес: Jan van Goyenkade 5 
1075 HN Amsterdam 

http://www.eurocult.org/
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The Netherlands 
Телефон: +31 (0)20 573 38 68 Факс: +31 (0)20 675 22 31 
E-mail: eurocult@eurocult.org 

 
 

Благодійний фонд «Розвиток України» 
Програма "i 3 - IДЕЯ. IМПУЛЬС. IННОВАЦIЯ" 

Місія Фонду полягає у створенні фундаменту для успішного й стійкого 
розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, 
здоров'я нації, розвиток української культури. 

Ми підтримуємо вітчизняних митців і надаємо гідні умови для 
просування української культури на міжнародній арені та творчої 
самореалізації та гарантуємо чесність, взаємоповагу, зручність співпраці. 

Головні принципи: 
професіоналізм і прозорість у  підході до реалізації та управління 

культурними проектами; 
конкурсний підхід до визначення переможців; 
відкритість і прозорість усіх процедур проведення конкурсу та 

визначення переможців; 
спрямованість на кінцевий результат. 
Приймаються пропозиції проектів у таких сферах культури: 
Візуальне мистецтво; 
Література; 
Театр; 
Музейна справа; 
Кіно; 
а також міждисциплінарні проекти, що поєднують ці царини. 
Типи грантів: 
Гранти на професійні подорожі для індивідуальних культурних 

операторів або інституцій; 
Індивідуальні гранти на створення мистецьких робіт і подій у царині 

культури; 
Інституційні гранти на вироблення культурного продукту. 
Розміри грантів: 
Максимальний розмір гранту для організації становить 160 000 грн. 
Максимальний розмір індивідуального гранту на створення культурного 

продукту – 80 000 грн. 
Максимальний розмір гранту на професійну подорож – 16 000 грн. 
Грантові заявки приймаються на постійній основі. 
Заявки, що надійшли до: 
15 серпня 
15 листопада 
15 лютого 
15 травня 
розглядатимуться на найближчому засіданні Експертної ради. Відповідно, 
1 вересня 
1 грудня 

mailto:eurocult@eurocult.org
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1 березня 
1 червня 
Головне завдання для всіх запропонованих проектів – створення 

культурного продукту. Це може бути твір мистецтва, фестиваль, театральна 
постановка, літературне читання, дискусія, публікація, майстер-клас та будь-
який інший культурний артефакт. 

Заявки на гранти на професійні подорожі розглядаються Експертною 
радою на постійній основі, рішення приймається впродовж 8 тижнів з моменту 
подання заявки. 

Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 9 (дев’яти) місяців з 
моменту підписання Договору про надання гранту. 

Контакти: 
04070, Київ, Україна 
вул. Іллінська, 8  
Тел.: +38 (044) 502 52 14 
Факс: +38 (044) 502 52 15  
E-mail: azabolotnaya@fdu.org.ua 
E-mail: dnakonechna@fdu.org.ua 
Більш детальна інформація розміщена на сайті: 
http://www.i3grants.org/uk/pages/about 
 
 

Проект розвитку фінансового сектору – FINREP-II 
FMI 

Проект розвитку фінансового сектору FINREP-II допомагає Україні 
створити прозору, стійку фінансову систему та відновити суспільну довіру до 
фінансових ринків шляхом надання широкого спектру фінансових послуг з 
метою зниження ризику; зміцнення нагляду/регулювання з метою підвищення 
прозорості фінансових ринків, а також покращення обізнаності громадян у 
сфері фінансових послуг і прав, що надасть можливість приймати більш 
раціональні фінансові рішення. Проект має три основні завдання: 1) посилення 
нагляду/регулювання фінансового сектору, 2) розвиток фінансового ринку та 
ринку деривативів, 3) підвищення фінансової грамотності населення в цілому. 

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

Лідерство в економічному врядуванні (LEG/LEV) 
Фонд Східна Європа (EEF) у партнерстві з Інститутом економічних 

досліджень та політичних консультацій (IER), CASE Україна, та 
Київським економічним інститутом Київської школи економіки (KEI) 

Метою заходів в рамках проекту Лідерство в економічному врядуванні є 
поліпшення сприятливого для бізнесу середовища з залученням місцевих 
організацій, які мають визнаний рівень технічного розвитку та кваліфікацію, та 
зміцення інституційних можливостей таких організацій з метою визначення 
необхідних коректив у стратегії та мотивування до конкретних інституційних 
реформ. Ця діяльність має три цілі: 1) визначення правових, регулятивних та 
адміністративних заходів на поліпшення бізнес-середовища для українських 

http://www.i3grants.org/uk/pages/about
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
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малих та середніх підприємств; 2) надання підтримки центральному уряду та 
місцевим адміністраціям у розробці, просуванні та впровадженні ефективних 
реформ на підтримку малих та середніх підприємств; та 3) координація з та 
підтримка зацікавлених сторін у бізнес-середовищі в питаннях відстоювання 
економічно обгрунтованих та фінансово відповідальних реформ. 

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

Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP) 
International resources group Ltd. (IRG) 

Метою проекту є зменшення та пом’якшення впливу викидів парникових 
газів в Україні, які є наслідком неналежного використання джерел енергії і, 
таким чином, забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та економічне 
зростання. 

В рамках проекту 1) підтримуватиметься удосконалення нормативно-
правового середовища на забезпечення низьковуглецевого розвитку; 2) 
підтримуватимуться інвестиції у низьковуглецеві технології та засоби 
виробництва; 3) надаватиметься навчання з метою підвищення спроможностей 
та поінформованості; 4) підтримуватиметься спроможність Уряду України в 
реалізації стратегій низьковуглецевого розвитку. 

 
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine.  
 
 
Проект «Системи вдосконаленого доступу до медичних препаратів та 

послуг» (SIAPS) 
Management Systems for Health 

Проект сприяє органам влади України у розширенні доступу до медичних 
препаратів і діагностичних послуг з лікування ВІЛ/СНІД та туберкульозу у 
державних закладах охорони здоров'я для тих громадян (у т.ч. 
малозабезпечених), що потребують такого лікування. До його завдань належать 
забезпечення стабільної наявності препаратів та належної результативності 
лікування на основі більш досконалої роботи інформаційних систем, розбудова 
інституційного та кадрового потенціалу до зміцнення механізмів постачання 
препаратів для лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІД, а також зміцнення 
стратегічних засад, структур і систем, що мають забезпечити якість, 
безпечність та належне використання препаратів для лікування туберкульозу і 
ВІЛ/СНІД. 

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

Проект «АгроІнвест» 
Chemonics International Inc. 

Завдання цього проекту, який розрахований на п’ять років – сприяти 
швидшому та більш широкомасштабному відновленню економіки України, а 
також допомогти їй зробити свій внесок до забезпечення світової продовольчої 
безпеки за рахунок підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського 

http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
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виробництва та розширення кола с/г виробників. Зокрема, проект «АгроІнвест» 
має сприяти кращій обізнаності господарів земельних ділянок та с/г виробників 
на селі з їхніми правами як землевласників, ухваленню законодавчої бази 
земельної реформи, зростанню обсягів сільськогосподарського кредитування 
малих та середніх виробників, створенню оптових та регіональних ринків, а 
також зміцненню потенціалу галузевих об'єднань та асоціацій виробників. 

 
www.agroinvest.org.ua/ukr,  
www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine. 
 
 

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів 
влади 

Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість 
мікрофінансування проектів для українських НУО або урядових / місцевих 
органів влади на суму до 15 000 євро для покриття повної або часткової 
вартості проекту. 

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та 
гуманітарної допомоги Естонії.  

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби 
в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних 
установ, а також неурядових організацій і фондів, що діють в громадських 
інтересах.  

Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей -  
1 освіта  
2 охорона здоров'я  
3 мир і стабільність  
4 розвиток демократії і верховенство закону  
5 економічний розвиток  
6 екологічно сприятливий розвиток  
7 інформування громадськості та глобальна освіта  
І відповідати загальним цілям розвитку співпраці –  
становище жінок та забезпечення гендерної рівності  
поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної 

свідомості  
сприяти втіленню ICT solutions  
Хто може подавати пропозиції?  
1 урядові або місцеві органи влади  
2 НУО  
Максимальна сума гранту становить 15 000 євро.  
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або 

англійською мовою до Посольства Естонії в Україні.  
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат 

проекту.  
Крайнього терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути 

профінансовані 2 або 3 проекти.  

http://www.agroinvest.org.ua/ukr
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
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Якщо у вас є питання, що стосуються процедури подачі заявок або ж 
подання документів, будь ласка, зв'яжіться з Посольством Естонії в Києві.  

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

Конкурс малих грантів 2015 
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві запрошує взяти 

участь у сьомому Конкурсі малих грантів 2015. 
Запрошують до участі громадські (неприбуткові) організації та 

ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і 
невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку 
громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в 
демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на 
державному рівнях.  

Проекти, які будуть підтримані в 2015 році, мають бути в рамках 
наступних тематичних пріоритетів:  

Громадська активність у розвитку міста  
Партисипативна урбаністика (participatory urbanism): сприяння участі 

громадян в управлінні містом та прийнятті рішень на місцевому рівні;  
Розвиток та консолідація місцевих спільнот (community building): 

різноманітні культурні та соціальні проекти, які підсилюють місцеву 
ідентичність, зв'язок із спільнотою, та спонукають до спільних дій;  

Інноваційні практики в сфері менеджменту міста;  
Гендерні підходи до вивчення міста.  
Історія  
Орієнтовані на широку аудиторію проекти у напрямках: публічна, усна 

історія, історія повсякдення;  
Репрезентація історії в медіа: дослідження і практика в Україні;  
Історія феміністичних/протестних/лгбт рухів та спільнот.  
Гендер, фемінізм та ЛГБТ  
Популяризація гендерної тематики (включно з темами фемінізму, ЛГБТ) 

у мас-культурі та популярному дискурсі;  
Формування позитивної видимості ЛГБТ-питань у суспільному дискурсі;  
Феміністичні ініціативи, які відкрито артикулюють феміністичні цінності 

в різних сферах суспільного життя;  
Боротьба зі зміною клімату  
Просвітницькі проекти та організація спільної роботи представників 

місцевої влади і НГО, спрямовані на практичне запобігання зміні клімату у 
сфері:  

зеленої енергетики,  
зменшення викидів СО2,  
переходу на кліматично дружню транспортну інфраструктуру.  
підготовка до міжнародного переговорного процесу щодо підписання 

Пост-Кіотської угоди.  
Енергоефективність та енергозбереження  

mailto:Embassy.Kyiv@mfa.ee
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Участь громадянського суспільства у роботі з владою та просвітницькі 
заходи у питаннях:  

енергоефективності і енергозбереження в житлових та суспільних 
будівлях,  

прозорого та ефективного використанн зеленого тарифу,  
доступної відновлювальної енергетики,  
Посилення взаємодії та підвищення професійного рівня організацій, що 

працюють над питаннями зеленої енергетики, створення проектів з поширення 
найкращих практик. 

Кінцевий термін прийому заявок 30 березня 2015 року. Європейський 
Фонд розвитку українського села 

 
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2407050. 
 

Європейський фонд розвитку українського села 
Місія Фонду 
Створення всебічних умов /сприяння/ для соціально-економічного 

розвитку села шляхом надання необхідних фінансових ресурсів у вигляді 
пільгових банківських кредитів та грантів суб’єктам господарської діяльності 
/окрім аграрного виробництва/ на цілі, що є предметом діяльності Фонду 

Фінансування діяльності Фонду здійснюватиметься за рахунок залучення 
коштів неурядових організацій, зокрема місцевого самоврядування, сільських 
громад, громадських об’єднань, бізнес-структур, а також міжнародних 
організацій. 

Мета Фонду 
Соціально-економічне відродження сільської місцевості України як одна 

з передумов її успішного просування до Європейського співтовариства. 
Основні завдання Фонду: 
Підвищення рівня життя сільського населення, подолання бідності 

сільських мешканців через створення сприятливого середовища для зростання 
їх добробуту, покращення доступу до соціально необхідних послуг, поступове 
наближення умов їх життя до рівня економічно-розвинутих країн, забезпечення 
конкурентноздатності сільських територій та повної реалізації їх економічного 
потенціалу, розбудова громадянського суспільства. 

Загалом - соціальне відродження сільської місцевості, подолання бідності 
селян, поступове наближення умов життя до рівня економічно розвинутих 
країн. 

Напрями діяльності Фонду 
Формування соціальної інфраструктури сільських територій, допомога 

закладам освіти та охорони здоров’я, розвиток підприємництва та підвищення 
зайнятості сільських жителів на основі ефективного використання природо-
ресурсного потенціалу села, підвищення ролі сільських громад у вирішенні 
проблем соціально-економічного розвитку їх населених пунктів, а саме: 

розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості; 
будівництво, модернізація та обладнання водопровідних станцій 

(водозабір, зберігання, підготовка води), а також водопровідних мереж та 
патрубків; 

http://www.civicua.org/news/view.html?q=2407050
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будівництво, модернізація та обладнання загального водовідведення та 
очищення комунальних стоків у сільській місцевості; 

будівництво, модернізація та оновлення доріг, що лежать у сільській та 
заміській місцевості; 

розвиток мереж газопостачання в регіонах, де немає інших джерел 
забезпечення енергоносіями; 

охорона навколишнього середовища на селі; 
будівництво та обладнання складських майданчиків для сільських 

відходів, їх сортування та повторне використання; 
охорона здоров’я у сільській місцевості, у тому числі будівництво, 

модернізація, обладнання місцевих закладів охорони здоров’я; 
освітня діяльність у сільській місцевості, у тому числі будівництво, 

модернізація, обладнання сільських загальноосвітніх шкіл, аграрних технікумів, 
коледжів, інших освітніх закладів; 

забезпечення інформаційного розвитку суспільства у сільській місцевості 
шляхом полегшення доступу мешканців сільської місцевості до мережі 
Інтернет (місцеві комп’ютерні та Інтернет осередки); 

підтримка публікацій, організація та проведення заходів щодо 
розповсюдження та поглиблення знань про Європейський Союз та 
євроінтеграцію, у тому числі знань у сфері села та сільського господарства; 

розвиток культури та виховання у сільській місцевості шляхом 
матеріальної підтримки громадсько-професійної діяльності, пропаганди 
суспільної інтеграції; 

суспільно-економічний розвиток місцевих громад, що полегшує 
інтеграційні процеси з Європейським Союзом та суспільно-економічну 
співпрацю з вітчизняними та закордонними партнерами; 

будівництво, модернізація, обладнання об’єктів культурно-побутового та 
спортивно-оздоровчого призначення; 

розвиток малого та середнього підприємництва у сільській місцевості, не 
пов’язаного з сільським господарством, з метою створення нових робочих 
місць; 

виробництво біологічного палива та біологічного етанолу (рідкого 
екологічного палива), а також теплової та електричної енергії з 
відновлювальних джерел сільськогосподарського походження (продукти 
сільського господарства та біомаса); 

розвиток та підтримка сільського туризму, що збільшує туристичну та 
інвестиційну привабливість сільської місцевості; 

збереження та відбудова культурної та історичної спадщини у сільській 
місцевості. 

Адреса: 
Європейський фонд розвитку українського села 
вул. Саксаганського 53/80, оф.807, м. Київ, 01033, Україна 
тел: +38/044/287-65-66, 284-32-38 
e-mail: agroconf@agroconf.org 
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela. 
 
 

http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
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ФУНДАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 

PAUCI 
Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ була заснована у квітні 

2005 року. Вона є правонаступником Польсько-Американсько-Української 
Ініціативи про Співпрацю — ПАУСІ, унікальної тристоронньої програми. З 
1999 року ПАУСІ спрямовувала свою діяльність на передачу Україні успішного 
досвіду Польщі в переході до ринкової економіки та побудови демократичного 
громадянського суспільства. 

Місією Фундації ПАУСІ є розвиток спроможності України інтегруватись 
до європейських та євроатлантичних структур через запровадження 
європейського та, зокрема, польського досвіду в Україні, а також інтенсивний 
транскордонний обмін знаннями та досвідом у ключових сферах, що впливають 
на розвиток людського капіталу та формування громадянського суспільства. 
Діяльність Фундації також спрямована на залучення України до активної 
підтримки демократичних процесів в сусідніх державах — Білорусі, Молдові, 
Росії та інших країнах пострадянського простору. 

 
Ключові напрямки діяльності ПАУСІ: 
Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України 
Реформування місцевого самоврядування/ державної служби 
Енергоефективність/енергозбереження 
Залучення бізнесу до розвитку місцевих громад 
Активізація участі молоді у громадському житті країни. 
 
http://www.pauci.org/ua.  
 
 

Фонд «Монсанто» 
Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», 

яке працює заради значного та значимого поліпшення життя людей та 
зміцнення громад в усьому світі. 

Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за 
межами США за такими напрямами:  

надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в 
аграрних громадах навколо світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, 
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та академічних 
програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми; 

забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки неурядових 
організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки, санітарії, доступу 
до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб. 

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів 
США. Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю 
компанії «Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на період до 
12 місяців. Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення 
нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними 
стандартами.  

http://www.pauci.org/ua
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Фонд приймає міжнародні заявки протягом двох періодів щорічно. 
Перший період триває з 1 січня до 28 лютого, другий – з 1 липня до 31 серпня. 

 
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-

fund.aspx. 
 
 
 

http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
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