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Донорські організації міжнародної технічної допомоги та благодійні фонди
Галузі
господарського
комплексу

Підприємництво

Донорські організації міжнародної
технічної допомоги та благодійні
фонди
Канадська Агенція з Міжнародного
розвитку (CIDA)
Контакти: Посольство Канади в
Українї, відділ технічного
співробітництва, м. Київ 01901, вул.
Ярославів Вал, 31, тел.:(044)5903100,
факс:(044)5903168, http://www.acdicida.gc.ca

Основні напрямки діяльності

Пріоритети фінансування:
нафтогазовий комплекс,
будівництво, машинобудування,
технології, економічний розвиток
громади, фінансування мікро
проектів.

Ресурси та послуги,
що надаються донорами та благодійними
фондами
Допомога надається у вигляді залучення
інвестицій, надання грантів, гуманітарної
допомоги, співпраці у проведенні запланованих
заходів.

Головною метою діяльності
посилення
конкурентоспроможності
приватних малих та середніх
підприємств. Не має на меті
одержання прибутку і не розподіляє
між своїми засновниками
(учасниками) можливий отриманий
прибуток.

Надає допомогу у вигляді фінансування проектів
в країнах, що розвиваються та кредитування
комунальної інфраструктури, будівництва,
енергозбереження. Кошти спрямовуються
виключно на кредитування приватного малого та
мікро-підприємництва шляхом надання через
уповноважені банки-учасники кредитів для
фінансування інвестицій та обігових коштів,
згідно із затвердженими процедурами
мікрокредитування .

Швейцарскі програми
співробітництва в Україні
Швейцарське бюро співробітництва в направлені на подтримку чотирьох
основних напрямків: соціальний
Україні
Контакти: Україна, Київ, 01030, 29,
розвиток и здоровье; реформування
державного управління і сфери
вул.. Івана Франка, тел.: 00380 - 44 238
62 50, факс: 00380 - 44 238 62 51, E-mail: юстиції; постійне використання
kyiv@sdc.net, http://www.swissприродных ресурсів; розвиток
cooperation.admin.ch/ukraine/en/Welcome приватного сектору, а також
_to_the_Office/Our_Office
подтримка малого и середнього
бізнесу.

Співробітництво і надання гуманітарної
допомоги, передачі науково-технологічної
інформації та допомоги у вирішенні проблемних
питань.

Німецька "Кредитна установа для
Відбудови"
Контакти: Україна, м. Київ 01021, вул.
Інститутська 24/7, офіс 84, тел.:
(044)4942356, факс: (044)2533665,
http://www.kfw.de
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Будівництво

Фонд "Євразія", Київське регіональне
відділення.
Контакти: Україна, м. Київ 03150, вул.
Велика Васильківська 55, 3 поверх,
тел/факс: (044)203824, (044)2003825,
(044)2003826, (044)2003827,
http://www.eurasia.kiev.ua
Канадська Агенція з Міжнародного
розвитку (CIDA)
Контакти: Посольство Канади в
Українї, відділ технічного
співробітництва, Україна, м. Київ
01901, вул. Ярославів Вал, 31,
тел.:(044)5903100, факс:(044)5903168,
http://www.acdi-cida.gc.ca

Міжнародна благодійна організація
Інститут розвитку територіальних
громад
Контакти: Україна, м. Київ 01010, а/с
67, тел./факс: (044) 2801046,
http://www.icdu.kiev.ua

Сільське
господарство,
мисливство та
лісове
господарство

Благодійна Програма Міжнародного
благодійного фонду імені Святої
Ксенії Петербурзької "Відродження
українського села"
Контакти: вул. Депутатська, 22 – А, м.
Київ, Україна, 03115, тел./факс : (38044) 409-06-56, 424-11-75, Е-mail :
icfkp@icfkp.com.ua,
http://www.icfkp.com.ua,

Фонд надає допомогу органам
влади,
суспільству,
а
також
Надання грантiв, кредитiв та проекти технiчної
підприємствам у вирішенні питань
допомоги.
соціального
і
економічного
розвитку.

Пріоритети фінансування:
нафтогазовий комплекс,
будівництво, машинобудування,
технології, економічний розвиток
громади, фінансування мікро
проектів.
Вирішення пріоритетних проблем
громад, сприяння органам
самоврядування та громадським
організаціям у їхніх намаганнях
започаткувати та забезпечити
сталий розвиток територій та
окремих територіальних громад,
включаючи економічний та
соціальний розвиток з врахуванням
збереження та відновлення
довкілля.
Для швидкого і ефективного
підйому аграрного сектору та
забезпечення його технічного
оснащення.

Допомога надається у вигляді залучення
інвестицій, надання грантів, гуманітарної
допомоги, співпраці у проведенні запланованих
заходів.

Є неприбутковою організацією, яка надає
безкоштовні послуги з розвитку територій та
окремих територіальних громад, наприклад
виготовлення проектно-кошторисної
документації, спорудження «під ключ»
комплексу по сортуванню та утилізації твердих
побутових відходів для міста, району області.

Майно, що може отримуватись у якості
гуманітарної допомоги з метою виконання
завдань цієї Програми складає : заводи,
мінізаводи та інші цілісні виробництва;
транспортні та технічні засоби, у тому числі
спеціального призначення; обладнання, пристрої
та апаратура, у тому числі промислового,
наукового і спеціального призначення; інвентар;
матеріали, у тому числі будівельні і посівні ;
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Житомирське відділення:
м.Житомир,10006,вул.Барашевська,9А,кв.1, тел.(0412)243035

товари хімічного виробництва, у тому числі
добрива ; медичне обладнання, апаратура та
матеріали; ліки і інші медичні препарати та
інвентар; спортивне і туристичне обладнання та
інвентар ; комп'ютерна та офісна техніка, у тому
числі програмне забезпечення та пристрої для
мобільного зв' язку; поліграфічне обладнання та
матеріали; відео- та аудіо- апаратура; побутова
техніка, вироби та інвентар; продовольчі та
промислові товари і вироби, у тому числі для
дітей ; меблі ; обладнання, апаратура, матеріали
та посібники навчального, освітнього та
науково-технічного характеру, у тому числі
книжки, підручники та інша література;
технології та інші продукти інтелектуальної
власності; запасні частини до працюючого
обладнання, транспортних та технічних засобів і
іншого майна; інше майно.
Фонд може створювати або приймати участь у
створенні за межами України виробництв з
підготовки (ремонту, монтуванню,
доукомплектації, пакуванню, складуванню
тощо) транспортних та технічних засобів,
обладнання, устаткування і іншого майна з
метою його спрямування у якості гуманітарної
допомоги в свою адресу чи адресу Відділень
Фонду, що діють на території України.
Вирішення завдань за цією Програмою повністю
лежить в площині основних пріоритетів
державної аграрної політики, визначених
Законом України "Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року".
Таким чином, особливості технологій та
механізмів, розроблені Фондом і закладені в цій
Програмі, призведуть до швидкої, якісної та
вагомої допомоги Державі у вирішенні
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найважливіших питань відродження села і
соціального захисту його мешканців, а як
наслідок - значної економії бюджетних коштів
на всіх рівнях.
Автори Програми:
Від Фонду: Шиян Артур Віталійович, кандидат
фізико-математичних наук,
тел. (38-044) 409-06-56; 8-067-509-35-11;
Хайкін Валерій Михайлович, тел. (38-044) 42411-75;
Від Відділень Фонду: Симонович Лариса
Олександрівна, тел. 8-067-268-56-16;
Костевич Тарас Олегович, тел. 8-067-736-38-15.

Європейський Фонд розвитку
українського села
Контакти: 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://www.agroconf.org/content/ievropeys
kiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela

Польсько-українська фундація
співпраці ПАУСІ
Контакти: Україна, м. Київ 01030, вул.
Б.Хмельницького 68/68, тел.:
(044)2358410, факс: (044)2358411,
http://www.pauci.org

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,
забезпечення конкурентноздатності
сільських територій та повної
реалізації їх економічного
потенціалу.
На сьогодні діяльність ПАУСІ для
досягнення своєї мети
зосереджується на п’ятьох
напрямках: реалізація програм на
підтримку євроатлантичного курсу
України, реформування місцевого
самоврядування, запровадження

Надання допомоги шляхом надання необхідних
фінансових ресурсів у вигляді пільгових
банківських кредитів та грантів суб’єктам
господарської діяльності.

ПАУСІ переважно надає фінансування
неприбутковим, недержавним організаціям (за
винятком політичних партій) та вищим
навчальним закладам. Підтримка може
надаватися й проектам приватних комерційних
організацій (наприклад, центрам розвитку
підприємництва, консалтинговим фірмам,

5
міжнародних та, зокрема,
європейських стандартів бізнесу

Послуги

Реґіональний Екологічний Центр
країн Центральної та Східної Європи
(РЕЦ)
Адреса: м. Львів. вул. Івана Франка, 9,
кв. 1а, тел : +38 (032) 24-33-888, факс:
+38 (032) 22-57-682. Електронна пошта:
epac (a) mail.lviv.ua, Веб сторінка:
www.epl.org.ua
Контакти: REC (Head Office), 2000
Szentendre, Ady Endre ut 9-11, Hungary
(адреса головного офісу в Угорщині),
тел: (36-26) 504-000, факс: (36-26) 311294
http://www.rec.org
Незалежна фінансова організація
Глобальний екологічний фонд (ГЕФ)
За інформацією з приводу співпраці з
фондом звертатись до Управління

Співпрацює з Міжнародною
благодійною організацією
«Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ),
(Адреса: м. Львів. вул. Івана
Франка, 9, кв. 1а, тел : +38 (032) 2433-888, факс: +38 (032) 22-57-682.
Електронна пошта: epac (a)
mail.lviv.ua, Веб сторінка:
www.epl.org.ua), яка заснована з
метою надання допомоги у захисті
екологічних прав фізичним та
юридичним особам, сприяння
розвитку природоохоронної справи,
екологічної освіти, науки та
культури
Міжнародна організація, членами
якої є 178 держав, міжнародних
інституцій, неурядових організацій
(НУО) і приватних компаній, яка

організаціям з навчання менеджменту,
організаціям ЗМІ і т.д.) у разі, якщо
запропонований ними проект відповідає
благодійним цілям ПАУСІ та не служить
комерційним інтересам фірми (тобто метою
проекту не є отримання прибутку засновниками
організацій або акціонерами). ПАУСІ приймає
пропозиції лише від юридичних осіб.
Переважно фінансування здійснюється шляхом
надання ґрантів через укладання Договору про
грант. Однак в окремих випадках ПАУСІ може
безпосередньо фінансувати придбання товарів і
послуг для реалізації програм в рамках проекту,
якщо це прямо пов´язано із заходами, що
сприяють зміцненню польсько-української
співпраці.

Сприяє вирішенню проблем забруднення
навколишнього середовища, сприяє співпраці
між неурядовими організаціями та урядом,
бізнес структурами у вирішенні екологічних
питань.

Надає гранти країнам, що розвиваються, для
виконання проектів, які приносять користь
глобальному навколишньому середовищу і
сприяють поширенню сталого розвитку в
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міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції (Department for
International Cooperation and European
Integration (DICEI)) за тел.: +380 44 206
20 28,
факс: +380 44 206 206 20 28, +380 44 206
31 10, e-mail: trotsky@menr.gov.ua, тел.
+380(44)206 31 10
http://dicei.org.ua/index.php?option=com_c
ontent&task=section&id=8&Itemid=9

Міжнародна благодійна організація
Інститут розвитку територіальних
громад
Контакти: Україна, м. Київ 01010, а/с
67, тел./факс: (044) 2801046,
http://www.icdu.kiev.ua

Освіта, наука та
спорт

Муніципальна програма врядування
та сталого розвитку ПРООН
Контакти: Україна, м. Київ 01010,
Інженерний провулок, 4Б, 2-й поверх,
тел.: (044)2804157, (044)2803007,
тел./факс:(044)2803719,
http://msdp.undp.org.ua

Фонд Рокфеллера
Контакти: (адреса офісу фонду в США,
Нью-Йорк)): New York Office
The Rockefeller Foundation
420 Fifth Ave

працює заради покращення стану
глобального навколишнього
середовища шляхом підтримки
національних ініціатив зі сталого
розвитку.

Вирішення пріоритетних проблем
громад, сприяння органам
самоврядування та громадським
організаціям у їхніх намаганнях
започаткувати та забезпечити
сталий розвиток територій та
окремих територіальних громад,
включаючи економічний та
соціальний розвиток з врахуванням
збереження та відновлення
довкілля.
Створення відповідних механізмів
сталого розвитку і демонстрація
дієвості громадсько-приватного
партнерства з метою підвищення
ефективності управління для
вирішення місцевих проблем

Підтримує такі галузі, як мистецтво
та культура, навколишнє
середовище, охорона здоров’я, світ
та безпека

місцевих громадах. Фінансування ГЕФ
здійснюється за рахунок країн-донорів.

Є неприбутковою організацією, яка надає
безкоштовні послуги з розвитку територій та
окремих територіальних громад, наприклад
виготовлення проектно-кошторисної
документації, спорудження «під ключ»
комплексу по сортуванню та утилізації твердих
побутових відходів для міста, району області.

Надає гранти підтримки, здійснює
співфінансування мікро проектів по вирішенню
місцевих проблем

Надає фінансову допомогу у вигляді грантів на
конференції та семінари, створення навчальних
програм, програмний розвиток і програмні
інвестиції, а також публікації та дослідження,
підтримує створення можливості для охорони
здоров’я в країнах, що розвиваються. Фонд

7
Рокфеллера здійснює технічне сприяння
підприємствам, допомагає в підборі службовців,
надає стипендії (в тому числі і приватним
особам), стартовий капітал, а також
довгострокову допомогу підприємствам та
організаціям, чия діяльність узгоджується з
програмними темами фонду.
Для першочергового знайомства керівництву
фонду з проектом необхідно надіслати на адресу
фонду опис запропонованого проекту чи
діяльність організації з чітко окресленими
планами і темами; вичерпний план загального
фінансування проекту: на час подачі заявки та
після; список кваліфікаційного рівня та
досягнень претендентів і організаційної
структури підприємства; а також надати список
публікацій, раніше отриманих грантів та
щорічний звіт. Анкети на розгляд можна
подавати у будь-який час. Рада фонду для
розподілу грантів збирається в березні, червні,
вересні, грудні.

New York, NY 10018
Phone: (212) 869-8500
Fax: (212) 764-3468,
http://www.rockefellerfoundation.org

Міжнародний благодійний фонд
«Фонд Олександра Фельдмана»
Контакти: Україна, 61052, м. Харків,
вул. Полтавський Шлях, 57, тел.: +38
057 712 30 92, факс: +38 057 712 17 53,
e-mail: info@feldmanfund.org, 01004,
Україна, м. Київ
вул. Дарвіна 1-Б, тел.: +38 044 284 19 06,
feldmanfound@meta.ua,
www.feldmanfund.org
Благодійний фонд "Розвиток
України"
Контакти: вул. Постишева, 117, 83481,
м. Донецьк, тел.: +38 062 434 45 95,
факс: +38 062 343 45 99,

Робота фонду об’єднана в три
великі напрямки — це захист прав
дитини, розвиток культури та науки
та адресна допомога соціальнонезахищеним верствам населення і
бюджетним організаціям сфери
освіти, охорони здоров’я та науки.

Надання допомоги соціальним закладам –
школам, лікарням, бібліотекам, дитячим садкам,
спортивним закладам у вигляді запровадження
окремих благодійних програм і проектів,
адресної допомоги фізичним особам та
соціальним установам. Надання підтримки
розвитку дитячої творчості і спорту.

Фонд здійснює підтримку проектів
за напрямками здоров'я нації,
сучасна освіта, культурне надбання

Адресна допомога, участь в партнерських
проектах.
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kosadchuk@fdu.org.ua;
вул. Ярославів вал, 29 Г, 01034, м. Київ,
http://www.fdu.org.ua
Міжнародний фонд «Відродження»
Контакти: Україна, м.Київ, 04053, вул.
Артема, 46 (листування), пров.
Бехтєревського, 13-а (офіс),
тел.: (044)4619709, 9044)461950, факс:
(044) 4867629, (044)4860166,
http://www.irf.kiev.ua

Програма ЄС міжуніверситетської
співпраці та обміну студентами і
викладачами TEMPUS
Контакти:
http://ec.europa.eu/education/programmes/
tempus/index_en.html

Підтримка правничих, медійних,
освітніх, інформаційних, медичних,
соціальних ініціатив, що сприяють
розвитку суспільства.

Програма
покликана
сприяти
удосконаленню систем вищої освіти
в країнах-партнерах за допомогою
максимально
збалансованого
співробітництва з партнерами із
країн-членів ЄС.
Наступна IV фаза цієї добре відомої
та схвально оціненої країнамипартнерами програми передбачена
на наступний семирічний період
(2007-2013), і її дія поширюється на
країни
колишнього
СРСР,
Середземномор’я
та
Західних
Балкан.

Переважну більшість грантів розподіляє між
неурядовими організаціями, оголошуючи
відкриті конкурси проектів, спрямованих на
здійснення програмних пріоритетів, які
визначаються провідними представниками
громадянського суспільства країни.
Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно
з пропозиціями Правління і Програмних рад.
ТЕМПУС надає ТРИ ТИПИ ГРАНТІВ:
1). Групам університетів – „консорціумам”, що
співпрацюють разом впродовж двох-трьох років
для
отримання
результатів,
визначених
структурованими проектами, які мають назву –
Спільні Європейські Проекти - Joint European
Projects (JEP).
2). На індивідуальній основі - викладачам і
адміністративним
працівникам
навчальних
закладів, співробітникам міністерств – для
здійснення ними візитів по обміну досвідом між
ЄС та країнами-партнерами в межах виконання
конкретних заходів з реформування системи
освіти. Цей тип допомоги в межах програми
ТЕМПУС має назву „Індивідуальні гранти на
стажування”.
3). На додаткові і структурні заходи - особливий
тип грантів з метою реалізації проектів
структурних реформ в країнах-партнерах в
галузі вищої світи. Залучення Міністерства
освіти і науки України до реалізації таких
проектів є обов’язковим. Вимоги щодо складу
“консорціуму” є такими ж, як і для JEP.
Всі гранти надаються на засадах відкритих

9
конкурсів, що оголошується щорічно.

Програма ЄС "Erasmus Mundus"
співпраці та мобільності у сфері вищої
освіти
Контакти:
http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc80_en.htm

В рамках цієї програми студенти
старших курсів і науковці з
України, Молдови та Бєларусі
можуть отримувати стипендії від
Європейського
Союзу
для
продовження свого навчання або
проведення наукових досліджень у
країнах ЄС.

Програма "Erasmus Mundus" складається з
чотирьох компонентів:
1) Магістерські курси Erasmus Mundus:
високоякісні інтегровані магістерські курси, що
пропонуються об’єднанням (консорціумам)
щонайменше трьох університетів у щонайменше
трьох різних країнах Європи.
2) Стипендії Erasmus Mundus: надання стипендій
висококваліфікованим студентам старших курсів
і науковцям з усього світу.
3) Партнерство: Магістерські курси також
передбачають можливість для встановлення
партнерства з вищими навчальними закладами
третіх країн, що покликане забезпечити високу
мобільність студентів старших курсів і
науковців з країн ЄС, які братимуть участь у
магістерських курсах Erasmus Mundus.
4) Підвищення привабливості європейської
вищої освіти: підтримуються через заходи, що
сприяють зростанню престижу, наочності та
доступності європейської вищої освіти, а також
її подальшої інтернаціоналізації, зокрема що
стосується взаємного визнання кваліфікацій між
країнами Європи та третіми країнами.
Магістерські курси Erasmus Mundus розраховані
на три перші категорії країн, тоді як стипендії
пропонуються студентам і науковцям з усіх
третіх країн.
Партнерство може
встановлюватись
між
магістерськими курсами Erasmus Mundus, і
вищими навчальними закладами третіх країн в
усьому світі. Стипендії, що пропонуються в
рамках партнерства для навчання студентів і
науковців ЄС у третіх країнах, призначені для
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студентів старших курсів і науковців з країн ЄС,
які беруть участь у магістерських курсах
Erasmus Mundus.
Mіжнародний благодійний фонд
"Центр інновацій та розвитку"
Контакти:
http://fund.idc.org.ua/, вул.
Охорона здоров’я
Еспланадна, 28, офіс 7, м.Київ 01023.
та соціальна
Tел/факс:
(044) 246 7205, 248 7239,
допомога
248 7249.

Міжнародний благодійний фонд
«Україна 3000»: Контакти:
www.ukraine3000.org.ua, адреса для
листування: вул. Боричів Тік, 22-А, м.
Київ, 04070, Україна, тел.: (+380 44) 46767-80, факс: (+380 44) 467-67-83, E-mail:
info@ukraine3000.org.ua
Благодійний фонд "Розвиток
України"
Контакти: вул. Постишева, 117, 83481,
м. Донецьк, тел.: +38 062 434 45 95,
факс: +38 062 343 45 99,
kosadchuk@fdu.org.ua;
вул. Ярославів вал, 29 Г, 01034, м. Київ,
http://www.fdu.org.ua
Агентство США з міжнародного
розвитку
(USAID) в Україні Контакти:
http://www.tiba.org.ua/ukr/about/USAID/
Україна, м. Київ 04071,
вул. Нижній Вал, 19,
тел.:(044)5374600, 4927100, факс:
(044)5374684, 4625834,4625884.

Засновано з метою здійснення
благодійної діяльності, спрямованої
на здійснення інноваційних
проектів і програм у соціальноекономічній, медичній, освітній,
екологічній, культурній, видавничоінформаційній і науковій сферах з
використанням моделей подібної
діяльності зарубіжних країн.
Сприяння вдосконаленню системи
охорони здоров’я в Україні,
інституційний розвиток
благодійництва і меценатства як
роду діяльності, допомога у
вирішенні проблем дитячої
безпритульності та бездоглядності.

Фонд здійснює підтримку проектів
за напрямками здоров'я нації,
сучасна освіта, культурне надбання

Головна місія USAID в Україні
полягає у наданні допомоги за
такими основними напрямками як
економічне зростання, демократія,
самоврядування, розвиток охорони
здоров’я та соціального сектору

Залучення коштів для фінансування проектів у
пріоритетних галузях підтримки фонду,
наприклад на сьогодні основним пріоритетом в
діяльності фонду є залучення коштів для
гематологічних відділень клінік, майже на три
мільйони гривень за останні два роки закуплено
унікальне обладнання, реактиви та медикаменти.

Залучення коштів для фінансування проектів у
пріоритетних галузях підтримки фонду

Адресна допомога, участь в партнерських
проектах.

Фінансування проектів та програм розвитку за
пріоритетними напрямами діяльності фонду
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Фонд Рокфеллера
Контакти: (адреса офісу фонду в США,
Нью-Йорк)): New York Office
The Rockefeller Foundation
420 Fifth Ave
New York, NY 10018
Phone: (212) 869-8500
Fax: (212) 764-3468,
http://www.rockefellerfoundation.org

Програма Матра Міністерства
закордонних справ Нідерландів
Контакти: Україна, м. Київ 01901,
Контрактова площа 7, тел.:
(044)4908219, (044)4908220, факс:
(044)4908209,
http://www.ec.kharkiv.edu/Int_Progr/Matra
-KAP_2004.htm

Надає фінансову допомогу у вигляді грантів на
конференції та семінари, створення навчальних
програм, програмний розвиток і програмні
інвестиції, а також публікації та дослідження,
підтримує створення можливості для охорони
здоров’я в країнах, що розвиваються. Фонд
Рокфеллера здійснює технічне сприяння
підприємствам, допомагає в підборі службовців,
надає стипендії (в тому числі і приватним
особам), стартовий капітал, а також
довгострокову допомогу підприємствам та
організаціям, чия діяльність узгоджується з
Підтримує такі галузі, як мистецтво
програмними темами фонду.
та культура, навколишнє
Для першочергового знайомства керівництву
середовище, охорона здоров’я, світ
фонду з проектом необхідно надіслати на адресу
та безпека
фонду опис запропонованого проекту чи
діяльність організації з чітко окресленими
планами і темами; вичерпний план загального
фінансування проекту: на час подачі заявки та
після; список кваліфікаційного рівня та
досягнень претендентів і організаційної
структури підприємства; а також надати список
публікацій, раніше отриманих грантів та
щорічний звіт. Анкети на розгляд можна
подавати у будь-який час. Рада фонду для
розподілу грантів збирається в березні, червні,
вересні, грудні.
Спрямована на підтримку
Організація-заявник має бути неурядовою
невеликих за обсягом місцевих
(громадською), неприбутковою, належним
ініціатив, що дає можливість
чином зареєстрованою організацією або
зробити позитивний внесок у
установою. Посольство Нідерландів не надає
розвиток суспільства на місцевому
підтримку фізичним особам, прибутковим або не
рівні, надаючи при цьому фінансову зареєстрованим організаціям, державним
підтримку Посольства Королівства установам і політичним партіям.
Нідерландів у сумі, що не
Проектні пропозиції подаються протягом року.
перевищує 11500 євро.
Заявник повинен надати один примірник
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пропозиції, бажано англійською та
українською/російською мовами. Термін
виконання проекту не повинен перевищувати 12
місяців.
Теми, які вважаються особливо важливими для
процесу соціальних перетворень:
- Законодавство та верховенство права
- Створення законопроектів або доповнення
діючих законів, як зміст, так і процес підготовки;
допомога у впровадженні законів;
- Надання безкоштовної юридичної підтримки;
- Реформа системи покарання, умовне
звільнення та допомога особам, що відбули
покарання.
- Громадське управління
- Демократичне управління: прозорість та
демократизація дій уряду, демократичність
процедур; процес прийняття рішень;
децентралізація та дерегуляція; реформування
системи надання послуг населенню.
- Навколишнє середовище
- Зміцнення організацій, які працюють в сфері
охорони навколишнього середовища, та їхніх
взаємозв’язків;
- Просвітницька робота/ адвокатування.
- Освіта
- Управління школами і реформа системи освіти;
- Розробка навчальних курсів, стандартів
викладання та оцінки, навчання та підвищення
кваліфікації викладачів (вирішальний фактор це соціальна направленість учбових програм).
- Інформаційне забезпечення/ засоби масової
інформації
- Інформування населення з метою забезпечення
кращого функціонування демократичного
суспільства;
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- Організація кампаній неурядовими
організаціями з метою підвищення
поінформованості громадян.
- Соціальний захист
- Підвищення стандартів професійного догляду
за людьми похилого віку та людей з
обмеженими фізичними можливостями;
- Діти групи ризику: діти вулиці, діти і СНІД,
насильство над дітьми, правопорушення
неповнолітніх, дитяча праця.
- Охорона здоров’я
- Здоров’я населення: реформа та перегляд
діючої системи, підвищення поінформованості
(освітні програми, інформаційне забезпечення та
програми попередження);
- Амбулаторний догляд зо розумово хворими
людьми;
- Програми для наркозалежних;
- Права пацієнтів.
- Зайнятість та соціальна політика
- Трудові відносини та законодавство,
профспілки та організації роботодавців;
- Реформа системи соціального захисту;
- Охорона праці на робочому місці, трудові
інспекції.
- Права людини/Меншини
- Діяльність в сфері захисту прав людини та
інтеграції національних меншин.
- Культура
- Ініціативи з збереження традиційної
української культури;
- Поширення інформації в сфері культури.
Надання коштів на загальну організаційну
підтримку не передбачається. Посольство надає
підтримку на виконання заходів, зазначених в
проектній пропозиції. Деякі статті бюджету не
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Культурнопобутова сфера

Фонд Рокфеллера
Контакти: (адреса офісу фонду в США,
Нью-Йорк)): New York Office
The Rockefeller Foundation
420 Fifth Ave
New York, NY 10018

Підтримує такі галузі, як мистецтво
та культура, навколишнє
середовище, охорона здоров’я, світ
та безпека

можуть бути профінансовані в рамках програми
Матра КАП, а саме:
- Будівництво або капітальні видатки;
- Заробітна плата та інші фіксовані сплати
(оренда, комунальні платежі, та інше)
- Благодійна діяльність;
- Освітні або культурні обміни, гранти на
навчання за кордоном;
- Науково-технічні дослідження;
- Гуманітарна допомога, медична допомога;
- Проекти, що є повторенням виконаних
проектів, або проекти, фінансування яких
почалося до подання проектної пропозиції до
Посольства;
- Відрядження за кордон та/або комерційна
діяльність
Приклад заходів, які можуть бути підтримані:
семінари, круглі столи, конференції, професійні
дослідження та консультації, розробка
інформаційних матеріалів та публікації. Цей
перелік неповний, лише слугує як орієнтир.
Процес розгляду проектної пропозиції триває
протягом двох місяців з дати отримання проекту.
Прохання надати додаткову інформацію не
означатиме, що Посольство підтримає або
відхилить проект. Всі заявники отримають
письмову інформацію стосовно остаточного
рішення по проекту. Організації-переможці
конкурсу підписують контракт.
Надає фінансову допомогу у вигляді грантів на
конференції та семінари, створення навчальних
програм, програмний розвиток і програмні
інвестиції, а також публікації та дослідження,
підтримує створення можливості для охорони
здоров’я в країнах, що розвиваються. Фонд
Рокфеллера здійснює технічне сприяння
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Phone: (212) 869-8500
Fax: (212) 764-3468,
http://www.rockefellerfoundation.org

Програма Матра Міністерства
закордонних справ Нідерландів
Контакти: Україна, м. Київ 01901,
Контрактова площа 7, тел.:
(044)4908219, (044)4908220, факс:
(044)4908209,
http://www.ec.kharkiv.edu/Int_Progr/Matra
-KAP_2004.htm

підприємствам, допомагає в підборі службовців,
надає стипендії (в тому числі і приватним
особам), стартовий капітал, а також
довгострокову допомогу підприємствам та
організаціям, чия діяльність узгоджується з
програмними темами фонду.
Для першочергового знайомства керівництву
фонду з проектом необхідно надіслати на адресу
фонду опис запропонованого проекту чи
діяльність організації з чітко окресленими
планами і темами; вичерпний план загального
фінансування проекту: на час подачі заявки та
після; список кваліфікаційного рівня та
досягнень претендентів і організаційної
структури підприємства; а також надати список
публікацій, раніше отриманих грантів та
щорічний звіт. Анкети на розгляд можна
подавати у будь-який час. Рада фонду для
розподілу грантів збирається в березні, червні,
вересні, грудні.
Організація-заявник має бути неурядовою
(громадською), неприбутковою, належним
чином зареєстрованою організацією або
установою. Посольство Нідерландів не надає
Спрямована на підтримку
підтримку фізичним особам, прибутковим або не
невеликих за обсягом місцевих
зареєстрованим організаціям, державним
ініціатив, що дає можливість
установам і політичним партіям.
зробити позитивний внесок у
Проектні пропозиції подаються протягом року.
розвиток суспільства на місцевому
Заявник повинен надати один примірник
рівні, надаючи при цьому фінансову
пропозиції, бажано англійською та
підтримку Посольства Королівства
українською/російською мовами. Термін
Нідерландів у сумі, що не
виконання проекту не повинен перевищувати 12
перевищує 11500 євро.
місяців.
Теми, які вважаються особливо важливими для
процесу соціальних перетворень:
- Законодавство та верховенство права
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- Створення законопроектів або доповнення
діючих законів, як зміст, так і процес підготовки;
допомога у впровадженні законів;
- Надання безкоштовної юридичної підтримки;
- Реформа системи покарання, умовне
звільнення та допомога особам, що відбули
покарання.
- Громадське управління
- Демократичне управління: прозорість та
демократизація дій уряду, демократичність
процедур; процес прийняття рішень;
децентралізація та дерегуляція; реформування
системи надання послуг населенню.
- Навколишнє середовище
- Зміцнення організацій, які працюють в сфері
охорони навколишнього середовища, та їхніх
взаємозв’язків;
- Просвітницька робота/ адвокатування.
- Освіта
- Управління школами і реформа системи освіти;
- Розробка навчальних курсів, стандартів
викладання та оцінки, навчання та підвищення
кваліфікації викладачів (вирішальний фактор це соціальна направленість учбових програм).
- Інформаційне забезпечення/ засоби масової
інформації
- Інформування населення з метою забезпечення
кращого функціонування демократичного
суспільства;
- Організація кампаній неурядовими
організаціями з метою підвищення
поінформованості громадян.
- Соціальний захист
- Підвищення стандартів професійного догляду
за людьми похилого віку та людей з
обмеженими фізичними можливостями;
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- Діти групи ризику: діти вулиці, діти і СНІД,
насильство над дітьми, правопорушення
неповнолітніх, дитяча праця.
- Охорона здоров’я
- Здоров’я населення: реформа та перегляд
діючої системи, підвищення поінформованості
(освітні програми, інформаційне забезпечення та
програми попередження);
- Амбулаторний догляд зо розумово хворими
людьми;
- Програми для наркозалежних;
- Права пацієнтів.
- Зайнятість та соціальна політика
- Трудові відносини та законодавство,
профспілки та організації роботодавців;
- Реформа системи соціального захисту;
- Охорона праці на робочому місці, трудові
інспекції.
- Права людини/Меншини
- Діяльність в сфері захисту прав людини та
інтеграції національних меншин.
- Культура
- Ініціативи з збереження традиційної
української культури;
- Поширення інформації в сфері культури.
Надання коштів на загальну організаційну
підтримку не передбачається. Посольство надає
підтримку на виконання заходів, зазначених в
проектній пропозиції. Деякі статті бюджету не
можуть бути профінансовані в рамках програми
Матра КАП, а саме:
- Будівництво або капітальні видатки;
- Заробітна плата та інші фіксовані сплати
(оренда, комунальні платежі, та інше)
- Благодійна діяльність;
- Освітні або культурні обміни, гранти на
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навчання за кордоном;
- Науково-технічні дослідження;
- Гуманітарна допомога, медична допомога;
- Проекти, що є повторенням виконаних
проектів, або проекти, фінансування яких
почалося до подання проектної пропозиції до
Посольства;
- Відрядження за кордон та/або комерційна
діяльність
Приклад заходів, які можуть бути підтримані:
семінари, круглі столи, конференції, професійні
дослідження та консультації, розробка
інформаційних матеріалів та публікації. Цей
перелік неповний, лише слугує як орієнтир.
Процес розгляду проектної пропозиції триває
протягом двох місяців з дати отримання проекту.
Прохання надати додаткову інформацію не
означатиме, що Посольство підтримає або
відхилить проект. Всі заявники отримають
письмову інформацію стосовно остаточного
рішення по проекту. Організації-переможці
конкурсу підписують контракт.
Фонд "Євразія", Київське регіональне
відділення.
Контакти: Україна, м. Київ 03150, вул.
Велика Васильківська 55, 3 поверх,
тел/факс: (044)203824, (044)2003825,
(044)2003826, (044)2003827,
http://www.eurasia.kiev.ua
Благодійний фонд "Розвиток
України"
Контакти: вул. Постишева, 117, 83481,
м. Донецьк, тел.: +38 062 434 45 95,
факс: +38 062 343 45 99,
kosadchuk@fdu.org.ua;
вул. Ярославів вал, 29 Г, 01034, м. Київ,

Фонд надає допомогу органам
влади,
суспільству,
а
також
Надання грантiв, кредитiв та проекти технiчної
підприємствам у вирішенні питань
допомоги.
соціального
і
економічного
розвитку.

Фонд здійснює підтримку проектів
за напрямками здоров'я нації,
сучасна освіта, культурне надбання

Адресна допомога, участь в партнерських
проектах.
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http://www.fdu.org.ua
Міжнародний фонд «Відродження»
Контакти: Україна, м.Київ, 04053, вул.
Артема, 46 (листування), пров.
Бехтєревського, 13-а (офіс),
тел.: (044)4619709, 9044)461950, факс:
(044) 4867629, (044)4860166,
http://www.irf.kiev.ua

Соціальноекономічний
розвиток

Підтримка правничих, медійних,
освітніх, інформаційних, медичних,
соціальних ініціатив, що сприяють
розвитку суспільства.

Міжнародна благодійна фундація
Впровадження гуманітарної
"Міжнародна гуманітарна академія"
співпраці, спрямованої на
Контакти: 02002. м.Київ, Дніпровський
збереження життя на Землі,
район, вул. Луначарського, будинок 12,
сприяння розвиткові здібностей
квартира 6, Телефон : +38-044-277-82людей всіх країн, регіонів та
01, (02, 03, 04) +38-067-209-22-88 E-mail
континентів.
:myrpv@ukr.net
Сприяння вдосконаленню системи
Міжнародний благодійний фонд
«Україна 3000»: Контакти:
охорони здоров’я в Україні,
www.ukraine3000.org.ua, адреса для
інституційний розвиток
листування: вул. Боричів Тік, 22-А, м.
благодійництва і меценатства як
Київ, 04070, Україна, тел.: (+380 44) 467- роду діяльності, допомога у
67-80, факс: (+380 44) 467-67-83, E-mail: вирішенні проблем дитячої
info@ukraine3000.org.ua
безпритульності та бездоглядності.
Фонд "Євразія", Київське регіональне
Фонд надає допомогу органам
відділення.
влади,
суспільству,
а
також
Контакти: Україна, м. Київ 03150, вул.
підприємствам у вирішенні питань
Велика Васильківська 55, 3 поверх,
соціального
і
економічного
тел/факс: (044)203824, (044)2003825,
розвитку.
(044)2003826, (044)2003827,
http://www.eurasia.kiev.ua
Швейцарське бюро співробітництва в Швейцарскі програми
співробітництва в Україні
Україні
Контакти: Україна, Київ, 01030, 29,
направлені на подтримку чотирьох
вул.. Івана Франка, тел.: 00380 - 44 238
основних напрямків: соціальний
62 50, факс: 00380 - 44 238 62 51, E-mail: розвиток и здоровье; реформування

Переважну більшість грантів розподіляє між
неурядовими організаціями, оголошуючи
відкриті конкурси проектів, спрямованих на
здійснення програмних пріоритетів, які
визначаються провідними представниками
громадянського суспільства країни.
Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно
з пропозиціями Правління і Програмних рад.

Збір коштів для надання підтримки

Залучення коштів для фінансування проектів у
пріоритетних галузях підтримки фонду

Надання грантiв, кредитiв та проекти технiчної
допомоги.

Співробітництво і надання гуманітарної
допомоги, передачі науково-технологічної
інформації та допомоги у вирішенні проблемних
питань.
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kyiv@sdc.net, http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/en/Welcome
_to_the_Office/Our_Office

Міжнародний фонд «Відродження»
Контакти: Україна, м.Київ, 04053, вул.
Артема, 46 (листування), пров.
Бехтєревського, 13-а (офіс),
тел.: (044)4619709, 9044)461950, факс:
(044) 4867629, (044)4860166,
http://www.irf.kiev.ua

державного управління і сфери
юстиції; постійне використання
природных ресурсів; розвиток
приватного сектору, а також
подтримка малого и середнього
бізнесу.
Підтримка правничих, медійних,
освітніх, інформаційних, медичних,
соціальних ініціатив, що сприяють
розвитку суспільства.

Швейцарскі програми
співробітництва в Україні
Швейцарське бюро співробітництва в
направлені на подтримку чотирьох
Україні
основних напрямків: соціальний
Контакти: Україна, Київ, 01030, 29,
розвиток и здоровье; реформування
вул.. Івана Франка, тел.: 00380 - 44 238
державного управління і сфери
62 50, факс: 00380 - 44 238 62 51, E-mail:
юстиції; постійне використання
kyiv@sdc.net, http://www.swissприродных ресурсів; розвиток
cooperation.admin.ch/ukraine/en/Welcome
приватного сектору, а також
_to_the_Office/Our_Office
подтримка малого и середнього
бізнесу.

Євроінтеграція,
реформування
держави і права

Міжнародний фонд «Відродження»
Контакти: Україна, м.Київ, 04053, вул.
Артема, 46 (листування), пров.
Бехтєревського, 13-а (офіс),
тел.: (044)4619709, 9044)461950, факс:
(044) 4867629, (044)4860166,
http://www.irf.kiev.ua
Польсько-українська фундація
співпраці ПАУСІ

Підтримка правничих, медійних,
освітніх, інформаційних, медичних,
соціальних ініціатив, що сприяють
розвитку суспільства.

На сьогодні діяльність ПАУСІ для
досягнення своєї мети

Переважну більшість грантів розподіляє між
неурядовими організаціями, оголошуючи
відкриті конкурси проектів, спрямованих на
здійснення програмних пріоритетів, які
визначаються провідними представниками
громадянського суспільства країни.
Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно
з пропозиціями Правління і Програмних рад.

Співробітництво і надання гуманітарної
допомоги, передачі науково-технологічної
інформації та допомоги у вирішенні проблемних
питань.

Переважну більшість грантів розподіляє між
неурядовими організаціями, оголошуючи
відкриті конкурси проектів, спрямованих на
здійснення програмних пріоритетів, які
визначаються провідними представниками
громадянського суспільства країни.
Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно
з пропозиціями Правління і Програмних рад.
ПАУСІ переважно надає фінансування
неприбутковим, недержавним організаціям (за
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Контакти: Україна, м. Київ 01030, вул.
Б.Хмельницького 68/68, тел.:
(044)2358410, факс: (044)2358411,
http://www.pauci.org

Програма ЄС "Жан Моне" –
Розуміння Європейської Інтеграції
Контакти:
http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc88_en.htm

зосереджується на п’ятьох
напрямках: реалізація програм на
підтримку євроатлантичного курсу
України, реформування місцевого
самоврядування, запровадження
міжнародних та, зокрема,
європейських стандартів бізнесу

Основними цілями діяльності Жан
Моне є: стимулювання навчання,
досліджень та аналітичної
діяльності у сфері вивчення
Європейської інтеграції, підтримка
існування відповідного рівня
інститутів та асоціацій, що
фокусують свою діяльність на
питаннях пов’язаних з
Європейською інтеграцією, а також
на освіті і навчанні з питань
Європейської перспективи

винятком політичних партій) та вищим
навчальним закладам. Підтримка може
надаватися й проектам приватних комерційних
організацій (наприклад, центрам розвитку
підприємництва, консалтинговим фірмам,
організаціям з навчання менеджменту,
організаціям ЗМІ і т.д.) у разі, якщо
запропонований ними проект відповідає
благодійним цілям ПАУСІ та не служить
комерційним інтересам фірми (тобто метою
проекту не є отримання прибутку засновниками
організацій або акціонерами). ПАУСІ приймає
пропозиції лише від юридичних осіб.
Переважно фінансування здійснюється шляхом
надання ґрантів через укладання Договору про
грант. Однак в окремих випадках ПАУСІ може
безпосередньо фінансувати придбання товарів і
послуг для реалізації програм в рамках проекту,
якщо це прямо пов´язано із заходами, що
сприяють зміцненню польсько-української
співпраці.
Програма Жан Моне передбачає наступні
види діяльності:
(а) Проекти спрямовані на стимулювання
викладання, досліджень та публічних дебатів
щодо процесу Європейської інтеграції, що
організовуються
вищими
навчальними
закладами чи асоціаціями професорів і
дослідників,
що
спеціалізуються
на
Європейській інтеграції (Support for teaching
activities). Такі проекти відбираються для співфінансування на конкурсній основі і можуть
стосуватися:
"кафедри Жана Моне" (Jean Monnet Chairs
and ad personam Jean Monnet Chairs)
центрів досконалості Жана Моне
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навчальних модулів Жана Моне
асоціацій професорів, викладачів вузів і
дослідників з Європейської інтеграції (Support
for the national associations and networks of
lecturers)
інформаційна та дослідна діяльність
пов’язана з Європейським Союзом з метою
підтримки дискусій, стимулювання роздумів та
розповсюдження знань про процес Європейської
інтеграції
багатосторонні дослідницькі групи Жан
Моне у сфері Європейської інтеграції (Support
for research activities)
(б) Планові гранти на підтримку визначених
учбових закладів що пов’язані із питаннями
Європейської інтеграції (Support major
institutions):
Європейський
коледж (територіально
розташований у Брюге та Натоліні)
Європейський університет у Флоренції
Європейський інститут з державного
управління у Маастрихті
Академія Європейського права у Трієрі
Європейське агентство по розвитку із
спеціальних освітніх потреб
Міжнародний центр для Європейського
навчання, CIFE, в Ніцці
(в) Заохочення академічної думки та
реагування на поточні політичні пріоритети у
сфері Європейської інтеграції через
організацію Європейською Комісією
конференцій високого рівня (Jean Monnet
conferences) та роботу тематичних груп, які
об’єднують професорів Жан Моне, політиків
та громадських представників. Наразі акція
охоплює 60 країн світу і близько 800
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Програма ЄС "Молодь в дії (Youth in
Action Programme)
Контакти:
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.ht
ml

Є новою програмою ЄС у сфері
молодіжної
політики,
що
реалізується упродовж 2007-2013
років із загальним бюджетом 885
млн. євро.
Загалом метою зазначеної програми
є розширення можливостей для
молоді у пізнанні єдиної
європейської спільноти та активної
участі у її розбудові.

університетів пропонують курси Жана Моне у
своїх учбових програмах. Акція Жане Моне
також охоплює мережу із 1800 професорів, які
мають аудиторію 250 000 студентів щорічно.
У програмі "Молодь в дії" можуть брати участь:
• групи молодих людей, які бажають брати
участь в обмінах, або започаткувати місцеві
ініціативи,
• молоді люди, що мають наміри
залучитися до європейських добровільних
послуг,
• молоді добровольці, які після певного
періоду надання добровільних послуг бажають
здійснити проект, що базується на їх досвіді,
• молодіжні організації,
• молодіжні лідери,
• місцеві власті,
• будь-які організації, що надають
добровільні послуги,
• лідери молодіжних рухів,
• інші представники неформальної освіти.
Як правило, заявки на участь у програмі
подаються через відповідні організації та
установи, водночас не виключається можливість
їх подання неформальними групами молодих
людей, або індивідуально.
Відповідно до умов програми, країни партнери, в
тому числі і Україна, можуть брати участь у
таких видах програми як:
Європейська
добровольча
служба
(індивідуально або на груповій основі)
- Молодь у світі : українські організації
мають можливість брати партнерську участь у
проектах ЄС
Для досягнення поставлених завдань програма
передбачає 5 операційних рівнів:
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TAIEX (інструмент ЄС технічної
допомоги та обміну інформацією)
Контакти: http://taiex.cec.eu.int

Забезпечує обмін інформацією та
надання короткострокової технічної
допомоги з конкретних питань
наближення
національного
законодавства до норм і стандартів
ЄС

1. Молодь для Європи: підтримка обмінів
та молодіжних ініціатив, заохочення участі
молодих людей у демократичному житті
суспільства.
2. Європейська добровольча служба
(European Voluntary Service):
заохочення
молодих людей брати участь у добровольчій
діяльності закордоном на користь потреб
громадськості.
3. Молодь у світі: заохочення співпраці з
країнами партнерами ЄС через побудову мереж
для підтримки інформаційного обміну та
допомогу у транскордонній активності.
4.
Система
підтримки
молоді:
стимулювання розвитку обмінних, навчальних
та інформаційних механізмів.
5. Європейська співпраця у молодіжній
сфері як внесок у розвиток політики співпраці у
молодіжній сфері.
TAIEX - це короткотермінова технічна допомога
на вимогу країни-бенефіціара (отримувача
допомоги).
Вона полягає у: фаховій експертизі та
консультуванні, учбових поїздках і семінарах та
зустрічах спеціалістів, які призначені сприяти
наближенню й застосуванню законодавства ЄС у
країні-бенефіціарі.
Основні сфери допомоги TAIEX :
Сільське господарство
Свобода та безпека
Внутрішній ринок
Транспорт
Енергетика
Навколишнє середовище
Основні цільові групи
Центральні апарати органів державної
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влади та інші державні органи
Органи державної влади та інші державні
органи на місцевому рівні
Професійні та комерційні асоціації, що
представляють соціальних партнерів, в
тому числі профспілки та спілки
роботодавців
Перекладачі, коректори та особи або
органи, що офіційно тлумачать норми
законодавства
Інструмент TAIEX не застосовується для
приватних компаній чи фізичних осіб
Можливість отримання допомоги в рамках
TAIEX: конкретні механізми
Відрядження від 1 до 2 експертів з країн-членів
ЄС до України на короткий термін (до 1 тижня)
Навчальні візити до країн-членів ЄС (до 1
тижня, максимум 3 представники від України)
Семінари та робочі зустрічі в Україні
Участь представників України у заходах TAIEX
за кордоном
Фінансування заходів TAIEX (І)
Витрати, які покриває TAIEX:
відрядження експертів з країн-членів ЄС до
України (переліт, проживання, добові)
навчальні візити до країн-членів ЄС (переліт,
проживання, добові)
участь представників України у заходах TAIEX
за кордоном (переліт, проживання, добові), крім
витрат на оформлення візи
Фінансування заходів TAIEX (ІІ)
Проведення семінарів та робочих зустрічей в
Україні:
оренда приміщення та обладнання,
переклад,
проживання учасників з інших регіонів (більше
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Екологія

Швейцарське бюро співробітництва в
Україні

Швейцарскі програми
співробітництва в Україні

ніж 100 км від місця проведення заходу),
проїзд учасників з інших регіонів (більше ніж
400 км від місця проведення заходу),
відрядження експертів (переліт та проживання)
Внесок української сторони: забезпечення
запрошення учасників та комунікація з ними
TAIEX
може
розглядати
можливість
співорганізації заходу з іншими зацікавленими
сторонами або іншими донорами
Шляхи отримання допомоги TAIEX :
(за ініціативи української сторони)
Орган надсилає заявку на отримання технічної
допомоги в рамках TAIEX на електронну адресу:
taiex@center.gov.ua
Основні вимоги до оформлення заявки
Відповідність поданої заявки: завданням
Плану дій Україна – ЄС; положенню
Угоди
про
партнерство
та
співробітництво
між
Україною
та
Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами acquis communautaire;
Уникнення
дублювання
з
іншими
проектами технічної допомоги ЄС;
Оформлення заявки англійською мовою.
Три форми заявок (проведення семінару,
експертної місії чи навчального візиту) можна
знайти:
на
Інтернет-сторінці
TAIEX:
http:taiex.cec.eu.int (розділ: Application
forms)
на сайті Центру сприяння інституційному
розвитку державної служби при Головному
управлінні
державної
служби
України
www.center.gov.ua (розділ TAIEX)
Співробітництво і надання гуманітарної
допомоги, передачі науково-технологічної
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Контакти: Україна, Київ, 01030, 29,
вул.. Івана Франка, тел.: 00380 - 44 238
62 50, факс: 00380 - 44 238 62 51, E-mail:
kyiv@sdc.net, http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/en/Welcome
_to_the_Office/Our_Office

Гендерна
політика

Глобальний Фонд для Жінок
Контакти:
http://www.globalfundforwomen.org/langu
ages/russian/
Адреса офісу в США:
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109, USA
Tel (415)202-7640
Fax (415)202-8604

направлені на подтримку чотирьох
основних напрямків: соціальний
розвиток и здоровье; реформування
державного управління і сфери
юстиції; постійне використання
природных ресурсів; розвиток
приватного сектору, а також
подтримка малого и середнього
бізнесу.

Фонд грантодавець, що підтримує
жіночі правові групи в усьому світі,
чия діяльність спрямована на
поліпшення становища жінок і
дівчаток в області викорінювання
насильства над жінками,
підвищення доступу до освіти та
забезпечення економічної
незалежності

інформації та допомоги у вирішенні проблемних
питань.

Невеликі і своєчасні гранти у розмірі від US $
500 до US $ 20,000 на загальний розвиток
діяльності жіночих груп, а також на реалізацію
конкретних проектів. Групи, які отримують
фінансову підтримку, повинні працювати в
наступних напрямках: побудова миру і
викорінювання гендерного насильства,
поліпшення загального і репродуктивного
здоров'я жінок, сприяння участі жінок у
суспільно-політичному житті, забезпечення
економічної та екологічної справедливості,
підвищення доступу до освіти, розвиток
філантропії на підтримку соціальних змін
Пріоритет буде відданий такими групами:
що перебувають на стадії формування, що мають
потребу в первинних засобах, а також не мають
доступу до фінансових джерел крупніших
спонсорів. Для отримання гранту не обов'язково
бути офіційно зареєстрованою неурядовою
організацією (НУО);
працюють над складними і спірними
проблемами, що важко адресувати жінкам в їх
общинах, але рішення яких є критичним для
гарантії прав жінок;
організованим і очолюваним жінками з певних
маргінальних верств населення, зокрема, але не
обмежуючись жінками-біженцями, сільськими
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Проект Міжнародного бюро праці та
Європейського Союзу "Рівність жінок

Головна мета полягає у зміцненні
потенціалу державних органів
влади і соціальних партнерів у

жінками, жінками з відмінними можливостями, а
також жінками,що представляють
національні,етнічні та релігійні меншини;
розташованим у регіоні чи країні з обмеженим
доступом до джерел фінансування;
розвивають свою діяльність з урахуванням
побажань і зауважень цільової аудиторії, на яку
спрямована діяльність групи.
Фонд не надає фінансову допомогу в наступних
випадках:
Індивідуальні заявки.
Стипендії.
Державні агентства.
Групи, що знаходяться і працюють тільки або
переважно на території США.
Міжнародні організації, що пропонують сумісні
проекти з місцевими партнерами.
Групи, для яких захист прав жінок не є
основним пріоритетом.
Групи під керівництвом і управлінням чоловіків
або не мають жіночої більшості у складі
керівництва.
Групи, основною метою діяльності яких є
залучення капіталу або надання благодійної
допомоги приватним особам.
Політичні партії і передвиборні кампанії.
Винятки:
В окремих випадках групи, що мають жіночі
проекти, але не є чисто жіночою групою, можуть
отримати грант від Глобального Фонду на
проекти, спрямовані на маргінальне жіноче
населення, наприклад, жіночий проект групи,яка
працює з жінками з відмінними можливостями.
Проведення заходів для підвищення рівня
обізнаності, поширення інформації та надання
підтримки у розробленні та впровадженні
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і чоловіків у світі праці"
Контакти: офіс 1914, 8/10,
Еспланадна,
01001, м. Київ
тел. +38 (044) 289-00-58,
тел./факс +38 (044) 289-61-68
e-mail: gender@ilo-dp.kiev.ua

Розвиток
демократії

сприянні ґендерній рівності та
вул. розширенню можливостей жінок у
світі праці шляхом розробки,
впровадження і моніторингу
ґендерно-чутливої політики та
програм зайнятості.

Швейцарскі програми
співробітництва в Україні
Швейцарське бюро співробітництва в
направлені на подтримку чотирьох
Україні
основних напрямків: соціальний
Контакти: Україна, Київ, 01030, 29,
розвиток и здоровье; реформування
вул.. Івана Франка, тел.: 00380 - 44 238
державного управління і сфери
62 50, факс: 00380 - 44 238 62 51, E-mail:
юстиції; постійне використання
kyiv@sdc.net, http://www.swissприродных ресурсів; розвиток
cooperation.admin.ch/ukraine/en/Welcome
приватного сектору, а також
_to_the_Office/Our_Office
подтримка малого и середнього
бізнесу.

Польсько-українська фундація
співпраці ПАУСІ
Контакти: Україна, м. Київ 01030, вул.
Б.Хмельницького 68/68, тел.:
(044)2358410, факс: (044)2358411,
http://www.pauci.org

На сьогодні діяльність ПАУСІ для
досягнення своєї мети
зосереджується на п’ятьох
напрямках: реалізація програм на
підтримку євроатлантичного курсу
України, реформування місцевого
самоврядування, запровадження
міжнародних та, зокрема,
європейських стандартів бізнесу

пілотних ініціатив і документів, ухвалених з
урахуванням місцевих особливостей. Діяльність
Проекту буде націлена на накопичення
українськими партнерами отриманого
передового досвіду з питань розробки та
впровадження ґендерно-чутливої політики.

Співробітництво і надання гуманітарної
допомоги, передачі науково-технологічної
інформації та допомоги у вирішенні проблемних
питань.

ПАУСІ переважно надає фінансування
неприбутковим, недержавним організаціям (за
винятком політичних партій) та вищим
навчальним закладам. Підтримка може
надаватися й проектам приватних комерційних
організацій (наприклад, центрам розвитку
підприємництва, консалтинговим фірмам,
організаціям з навчання менеджменту,
організаціям ЗМІ і т.д.) у разі, якщо
запропонований ними проект відповідає
благодійним цілям ПАУСІ та не служить
комерційним інтересам фірми (тобто метою
проекту не є отримання прибутку засновниками
організацій або акціонерами). ПАУСІ приймає
пропозиції лише від юридичних осіб.
Переважно фінансування здійснюється шляхом

30
надання ґрантів через укладання Договору про
грант. Однак в окремих випадках ПАУСІ може
безпосередньо фінансувати придбання товарів і
послуг для реалізації програм в рамках проекту,
якщо це прямо пов´язано із заходами, що
сприяють зміцненню польсько-української
співпраці.

