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ГРАНТОВА ПРОГРАМА “ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: 
СВІТ РЯТУЄ УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ”

• HTTPS://EDNANNIA.UA/181-CONTESTS/12363-GRANTOVA-PROGRAMA-LYUDI-DLYA-LYUDEJ-
SVIT-RYATUE-UKRAJINSKI-GROMADI

https://ednannia.ua/181-contests/12363-grantova-programa-lyudi-dlya-lyudej-svit-ryatue-ukrajinski-gromadi


Відповідно пріоритетні напрямки фінансування:
•Відновлення критичної соціальної інфраструктури/забезпечення обладнанням, що сприятиме покращенню якості життя людей в 
громадах, або громад в цілому, що постраждали від воєнних дій. Це може бути допомога лікарням, комунальним закладам у вигляді
ремонту чи закупівлі устаткування.
•Посилення продовольчої та економічної безпеки для груп людей/громад, щоб:

- запобігти голоду;
- створити можливості зайнятості для людей/груп людей, які стоять перед ризиком опинитися за межею бідності та без засобів до 

існування;
•Діяльність або рішення, спрямовані на стале підвищення якості життя

- мешканців громади
- вимушено переселених осіб в інші громади
- конкретних вразливих груп людей (діти, багатодітні родини, діти-сироти, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші), які

вимушено переселилися в громади.
•Евакуація з громад, що перебувають під загрозою окупації (у випадках, де оперативно не спрацьовують забезпечені державними та 
місцевими органами влади можливості).
•Адресна допомога людям або групам людей. Перевага надаватиметься проєктам адресної підтримки людей/груп людей, якщо (а) ця
допомога сприятиме не лише короткостроковому вирішенню проблем, а й закладе основи значущого, сталого покращення на тривалий час 
(б) до вирішення проблеми, на що спрямовуватиметься запитувана адресна допомога, долучатимуться ще і інші стейкхолдери з громади.
ІСАР Єднання залучає кошти на всі з вище зазначених пріоритетів, але розподіляє їх відповідно до сум, які вдалося залучити за кожним
окремо пріоритетом. Наразі 85% від коштів, які будуть розподілятися в межах даного грантового конкурсу були зібрані саме для підтримки
громад в умовах війни, тож рішення, які спрямовані на посилення громад, від організацій, які працюють для розвитку та розбудови громад, 
мають більше шансів на підтримку.
Терміни прийому заявок та реалізації проєктів
Прийом проєктних пропозицій за цією грантовою програмою відбувається постійно, починаючи з 1 червня 2022 року до офіційного
завершення, про що буде повідомлено додатково на сайті ІСАР Єднання http://ednannia.ua
Про результати розгляду заявки ІСАР Єднання повідомляє протягом 3 днів з моменту подачі пропозиції від заявника.
Максимально можлива сума гранту - 300 тис. грн.

http://ednannia.ua/


ШВЕЙЦАРСЬКЕ БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
ПРЕДСТАВЛЯЄ ШВЕЙЦАРСЬКУ АГЕНЦІЮ РОЗВИТКУ ТА 

СПІВРОБІТНИЦТВА (SDC) І УПРАВЛЯЄ СЕРІЄЮ МАЛИХ ПРОЕКТІВ, 
ЯКІ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ОРІЄНТОВАНІ НА ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

HTTPS://REGION.KNAME.EDU.UA/INDEX.PHP/UK/GRANTI/161-SHVEJTSARSKE-BYURO-
SPIVROBITNITSTVA-V-UKRAJINI-PREDSTAVLYAE-SHVEJTSARSKU-AGENTSIYU-ROZVITKU-TA-
SPIVROBITNITSTVA-SDC-I-UPRAVLYAE-SERIEYU-MALIKH-PROEKTIV-YAKI-V-PERSHU-CHERGU-
ORIENTOVANI-NA-GROMADSKI-ORGANIZATSIJI



ЗАЯВНИКИ ПОВИННІ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ УКРАЇНСЬКИМИ НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ З АДЕКВАТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ
СТРУКТУРОЮ І НАЛЕЖНИМ ФІНАНСОВИМ ДОСВІДОМ. У ВИНЯТКОВИХ ВИПАДКАХ КОМЕРЦІЙНІ, УРЯДОВІ АБО МІЖНАРОДНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖУТЬ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАТИСЯ.

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА КОМЕРЦІЙНІ СТРУКТУРИ МОЖУТЬ ПОДАВИТИ ЗАЯВКИ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОГОДЖЕННЯ З БОКУ
ПРОГРАМИ.

ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПРОЕКТІВ:
-ЗДОРОВ'Я;
- МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ;
- РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ, РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ (МСП);
- СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА, ВОДА, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, МІСТОБУДУВАННЯ;
- СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ;
- РЕАГУВАННЯ НА НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ;
- ЗАКОННОСТІ, СПРАВЕДЛИВОСТІ;
- КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ.
ЗАПРОПОНОВАНІ ПРОЕКТИ ПОВИННІ ЗАЛУЧАТИ МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ І РОЗГЛЯДАТИ ПОТРЕБИ ГРОМАДИ НА УМОВАХ ЗАЛУЧЕНОСТІ
(ПАРТИСИПАТИВНОСТІ), А ТАКОЖ ВИВЧЕННЯ І ПРОСУВАННЯ НОВИХ ІДЕЙ І ПІДХОДІВ У ВІДПОВІДНИЙ РЕГІОН.
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МАТИ ПРАВО НА ПІДТРИМКУ, ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ, МУСИТЬ ВИКОНАТИ НАСТУПНІ УМОВИ:
- БЮДЖЕТ ЗАЗВИЧАЙ В ДІАПАЗОНІ ВІД 100 000 – 600 000 ГРН.;
- ЗАЯВНИК ПОВИНЕН РОБИТИ ТАКОЖ ВЛАСНИЙ ВНЕСОК У ГРОШОВІЙ ЧИ НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ.
- КОНЦЕНТРУВАТИСЬ НА ВИТРАТАХ ПОВ'ЯЗАНИХ З ПЕРЕВАЖНО З ДІЯЛЬНІСТЮ: ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ, А ТАКОЖ ОЗНАЙОМЧІ
ПОЇЗДКИ, СТИПЕНДІЇ ТА БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ;
- ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАКСИМАЛЬНО 12 МІСЯЦІВ: ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ МАЄ БУТИ РЕАЛІЗОВАНО І ОСТАТОЧНА ЗВІТНІСТЬ ПОВИННА
БУТИ ДОСТАВЛЕНА В ЦЕЙ ЧАС.
СХЕМИ МАЛИХ ПРОЕКТІВ МОЖУТЬ ПІДТРИМУВАТИ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛИШЕ ОДИН РАЗ.
ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ: KYE.SCO@EDA.ADMIN.CH
DEADLINE – ПОСТІЙНО ДІЮЧА.

mailto:kye.SCO@EDA.Admin.ch


КОШТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

• HTTPS://WWW.NEFCO.INT/FINANCING-OPTIONS/FINANCING-FOR-MUNICIPAL-SECTOR/

https://www.nefco.int/financing-options/financing-for-municipal-sector/
https://www.nefco.int/financing-options/financing-for-municipal-sector/


Чому подавати заявку на фінансування від Nefco?
Ми маємо тривалий досвід кредитування безпосередньо муніципалітетам у Східній Європі, часто як перший зовнішній кредитор. Як міжнародна
фінансова установа, ми розуміємо рівень ризику кредитування середніх і малих муніципалітетів. Для найбільш потребуючих міст ми можемо
запропонувати різні види фінансування, включаючи гранти, пільгові кредити та гранти на додаток до позик. Ми також можемо надати технічну
допомогу для техніко-економічних обґрунтувань та підтримку реалізації проектів нашим муніципальним позичальникам через залучення досвідчени
консультантів.

Хто може подати заявку?
Муніципалітети та комунальні підприємства

Де і як?
Середні проекти у Східній Європі
У Вірменії, Грузії, Молдові та Україні
Кредити в євро до 5 млн
Можна поєднувати з виділеним грантовим фінансуванням
Надання технічної допомоги
Малі енергозберігаючі проекти у Східній Європі
У Вірменії, Молдові та Україні
Кредити в місцевій валюті на вигідних умовах до еквіваленту 500 000 євро
Обсяг проекту
Екологічні проекти для підвищення енергетичної безпеки та допомоги країнам у досягненні своїх цільових показників викидів, як правило:

енергоефективність в громадських будівлях
вуличне освітлення
централізоване опалення
вода та стічні води
поводження з твердими побутовими відходами
Оцінка ризику
Великі кредити в євро на відповідних ринкових умовах
Невеликі кредити в національній валюті на пільгових умовах призначені для першого або другого кредиту малих муніципалітетів
Позики комунальних підприємств мають бути гарантовані місцевим муніципалітетом



Як ми працюємо
Як міжнародна фінансова установа, у нас є низка політик та рекомендацій, які допоможуть вам зрозуміти, як ми працюємо як всередині компанії, так і
з нашими партнерами та клієнтами. Натисніть тут, щоб дізнатися більше про них >>

Ми вітаємо проектні пропозиції, які спрямовані на досягнення позитивних екологічних або кліматичних результатів. Докладніше про наші екологічні
критерії та рекомендації >>

Проекти також мають сприяти досягненню глобальних цілей сталого розвитку >>

Дописувачі
Ми поєднуємо наші власні позикові кошти з грантовим фінансуванням, наданим рядом донорів через нас, щоб залучити та зробити проекти
реалізованими та прибутковими.

На додаток до виділених коштів , наданих урядами Північних країн і Радою міністрів Північних країн, ми також є акредитованим виконавчим
агентством для ЄС,  E5P, Екологічного партнерства Північного виміру ( NDEP ) та Зеленого кліматичного фонду ( GCF ). Об’єднуючи кошти для реалізації
масштабних проектів, ми допомагаємо нашим фінансистам і клієнтам досягати їх екологічних цілей та цілей сталого розвитку.

Закупівля
Nefco має власні Інструкції з закупівель та Рекомендовану тендерну документацію, які застосовуються до проектів, що фінансуються Нефко. Детальніше
про закупівлі читайте тут.

Як застосовувати
Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з місцевим офісом Nefco в Києві або з нашою штаб-квартирою в Гельсінкі:

Для позик у національній валюті: Юлія Шевчук у Києві або Альона Фоменко в Гельсінкі
Для великих проектів: наші інвестиційні менеджери



ОРГАНІЗУЙ В СВОЄМУ МІСТІ ГОРОД
HTTPS://WWW.PROSTIR.UA/?GRANTS=ORHANIZUJ-V-SVOJEMU-MISTI-HOROD

ЛАБОРАТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРООН ДОСЛІДЖУЄ РІШЕННЯ ДЛЯ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ. СЕРЕД ІНШОГО, 
МИ ХОЧЕМО ОЦІНИТИ ПЕРСПЕКТИВИ МІСЬКОГО ГОРОДНИЦТВА. В ДЕКІЛЬКОХ МІСТАХ ВЖЕ Є САМООРГАНІЗОВАНІ ГРУПИ З 
МІСЬКОГО ГОРОДНИЦТВА. В ІНШИХ – ЛИШИЛИСЯ ГОРОДИ З 90Х, ЯКІ ДОСІ ОБРОБЛЯЮТЬ.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗАПОЧАТКУВАТИ МІСЬКИЙ ГОРОД У СЕБЕ – ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ ЗА ФОРМОЮ НИЖЧЕ. МИ ЗМОЖЕМО
ПІДТРИМАТИ ДЕКІЛЬКА ІНІЦІАТИВ, КОЖНУ НА СУМУ 10 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ В МЕЖАХ НАШОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. МИ ХОЧЕМО
ПЕРЕВІРИТИ ЩО ПОТРІБНО ЛЮДЯМ ЩОБ ПОЧАТИ СПІЛЬНИЙ ГОРОД. НАМ ВАЖЛИВО, ЩОБ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГОРОДУ БРАЛО 
УЧАСТЬ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ТА/АБО ЩОБ БУЛА СПІВПРАЦЯ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. ЦЕ МОЖЕ БУТИ ГОРОД НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ, 
УНІВЕРСИТЕТУ, ПРИБУДИНКОВІЙ ТЕРИТОРІЇ ОСББ. МОЖЕ БУТИ ДОМОВЛЕНІСТЬ З МІСЬКИМ ПАРКОМ ТА ГОРОД У ПАРКУ.

ДЕДЛАЙНУ НЕМАЄ – МИ РОЗГЛЯДАЄМО ЗАЯВКИ ПРОТЯГОМ ЧЕРВНЯ ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ, ЩОБ ВСТИГНУТИ ЩОСЬ
ВИРОСТИТИ ДО ОСЕНІ. ЯКЩО БЮДЖЕТ ПРОГРАМИ БУДЕ ВИЧЕРПАНИЙ РАНІШЕ, МИ ПОПРОСИМО ВИДАЛИТИ ЦЕ
ОГОЛОШЕННЯ.

ПОЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО МІСЬКІ ГОРОДИ МОЖНА В ПОСІБНИКУ SQUAT17B – ОДНІЄЇ З ІНІЦІАТИВ, ЯКА В ТРАВНІ ВІДКРИЛА
ВЛАСНИЙ ГОРОД В КИЄВІ.

https://www.prostir.ua/?grants=orhanizuj-v-svojemu-misti-horod
https://docs.google.com/document/d/12hf8cmMoJK9t1P7dfUBZs5As4V9cfL1fPHJ5wUJ7B4s/edit


Конкурс грантів швидкого реагування для жіночих/феміністичних
організацій у межах Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна»
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-shvydkoho-reahuvannya-dlya-zhinochyhfeministychnyh-orhanizatsij-u-
mezhah-projektu-holos-zhinok-i-liderstvo-ukrajina
«Голос жінок і лідерство – Україна» – це п’ятирічний проєкт у рамках програми Global Affairs Canada’s Women’s 
Voice and Leadership. Проєкт підтримує жіночі правозахисні організації, активісток та платформи взаємодії для 
досягнення їхніх інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат і 
просування гендерної рівності в Україні.
Проєкт реалізовується в усіх областях України і досягає визначеної мети через реалізацію трьох завдань:

1. Підтримка жіночих/феміністичних громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси
вразливих жінок і дівчат, та тих, що стикаються з множинною дискримінацією, задля покращення
управління та стійкості.

2. Посилення жіночих громадських організацій в плануванні та адвокації для просування гендерної рівності
в Україні.

3. Підвищення ефективності національних та регіональних жіночих/феміністичних платформ, мереж та 
коаліцій у їх впливу на впровадження гендерно-чутливих змін та реалізації гендерно-чутливої політики в 
Україні.

Проєкт реалізовується в усіх областях України.

Дедлайн 20.04.2023

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-shvydkoho-reahuvannya-dlya-zhinochyhfeministychnyh-orhanizatsij-u-mezhah-projektu-holos-zhinok-i-liderstvo-ukrajina
https://uwf.org.ua/golos-zhinok-i-liderstvo-ukrayina/


Мета конкурсу – посилення спроможності жіночих/феміністичних організацій в реагуванні на нагальні
проблеми, викликані військовими діями Російської Федерації проти України, з акцентом на потреби
вразливих груп жінок та дівчат.

Кінцевий термін подання пропозицій: безперервний

Тривалість проєкту: до 3-х місяців.

Сума гранту: 200 000 грн.

Ми запрошуємо подаватись до участі у конкурсі офіційно зареєстровані жіночі громадські організації з усіх
регіонів України, які мають досвід роботи не менше двох років та спрямованість (відповідно до статуту) на
захист прав жінок та/або просування гендерної рівності, а також не пов’язані з державними установами та
політичними партіями.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

МУРАВЙОВА ОЛЕНА – ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА АРР В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

BUSINESSHUB.CHERNIHIV@GMAIL.COM

mailto:businesshub.chernihiv@gmail.com
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