ПЕРЕЛІК
актуальних грантових програм
(станом на липень 2021р.)

Назва проєкту (програми)

Напрямки проектів

1

2

Апліканти
(хто може подати
заявку)
та мова заявки
3

Дедлайн
(кінцевий
термін подачі
проектів)

Посилання на
електронні
сторінки проєкту
(програми)

5

6

ЕКОЛОГІЯ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Грантові та кредитні
програми:
«Енергозбереження»,
«Чисте виробництво»

«Енергозбереження»:об’єкти соціальної
сфери – школи, дитячі садки, лікарні,
спортивні спорудження (модернізація
теплових пунктів, заміна вікон, дверей тощо).
«Чисте виробництво»: очищення
водоканалів, реконструкція каналізаційних
колекторів, утилізація відходів
промисловості, поводження з відходами.
В рамках ПРМІУ забезпечується
фінансування Кінцевих Бенефіціарів, що
реалізують муніципальні інфраструктурні
Проекти у п'яти секторах:

Програма розвитку
муніципальної
інфраструктури України
(ПРМІУ, UMIP)

централізоване теплопостачання,
енергоефективність громадських будівель,
зовнішнє освітлення населених пунктів,
водопостачання та водовідведення,
поводження з побутовими відходами.

Муніципалітети,фінансово
спроможні громади
Постійно
діюча

Детальніше тут:
http://www.nefco.org

Мова заявки:
Англійська

Кінцевими Бенефіціарами можуть
бути центральні або місцеві органи
державної влади, органи місцевого
самоврядування, державні та
комунальні підприємства, у тому
числі підприємства з більшою
часткою державного чи
комунального капіталу.

Постійно
діюча

Детальніше тут:
www.umip.org.ua

МЕДИЦИНА
Проєкти направлені на: розвиток
організацій (будівництво / реконструкція,
надання медичного /виробничого
обладнання, утеплення фасадів, вікон та
дахів, впровадження енергоощадних
технологій та альтернативних видів
палива).
Посольство Японії в
Україні. Програма
людської безпеки
«Кусаноне»

Щорічно до
20 березня

Детальніше тут:
https://www.ua.embj
apan.go.jp/jpn/bi_ua
/oda/hu
mansec/info_u.pdf

Мова заявки:
Українська

Фонд допомагає дітям з тяжкими
хворобами і їхнім рідним оплатити ліки,
витратні матеріали, діагностику, засоби
реабілітації, лікування за кордоном, коли
немає можливості отримати медичну
допомогу в Україні.
Індивідуальна допомога в
лікуванні дітям, БФ «Крона»

🔸 Неурядовим
організаціям,
🔸 лікарням,
🔸 початковим школам,
🔸 науководослідним інститутам
🔸 іншим
неприбутковим
організаціям

Діти, що потребують лікування

Постійно
діюча

Детальніше тут:
https://krona.niko.ua
/project/tochkazhyttya/adresnadopomoga/

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Мета конкурсу – надати додаткову підтримку
ініціативам та проєктам у сфері культури, які
здатні залучати кошти від громадян шляхом
краудфандінгу.
Конкурс «Культура.
Спільнота»

Грант на міжнародні
копродукції

Це грант на проєкти у сфері театру, музики,
танцю і перформативних мистецтв, створені у
співпраці
українських та німецьких митців. Ви можете
отримати на ідею, яку мрієте втілити, але не
можете профінансувати виключно власними
силами.

До участі у конкурсі запрошуються
громадські організації, громадські
спілки, благодійні фонди,
зареєстровані у будь-якому регіоні
України.

Усі бажаючі

Протягом 2021 р.

30 вересня 2021
року

Детальніше тут:
https://www.irf.ua/co
ntest/ko nkurskultura-spilnota-2/

Детальніше тут:
https://houseofeurop
e.org.ua/opportunity/
88?utm_medium=em
ail&utm_source=Uni
Sender&utm_campa
ign=256663634

