Джерела інформації про конкурси фінансування та ідеї проектів
Міжнародні та українські організації, проекти та програми міжнародної технічної допомоги:
1. COSME – програма ЄС з підтримки малого і середнього бізнесу.
2. Horizon 2020 - програма ЄС з досліджень та інновацій.
3. UNIDO - Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) – спеціалізоване
агентство ООН. Тематичні пріорітети України - енергетика та навколишнє середовище.
4. Western NIS - фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, що інвестує у підприємства
малого та середнього бізнесу в Україні.
5. Агенство США з міжнародного розвитку USAID - спільно з партнерами, долає крайні форми
бідності та сприяє розвитку стійких демократичних суспільств поряд з підвищенням безпеки й
добробуту.
6. Глобальний інноваційний фонд – Global Innovation Found
7. Данська рада у справах біженців (ДРБ) - недержавна, неприбуткова гуманітарна організація.
Діяльність ДРБ базується виключно на гуманітарних принципах і пріоритетності прав людини.
8. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – надає допомогу в розвитку підприємницької
діяльності.
9. Карітас України - розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної
допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення.
10. Корпус Миру США - волонтерська програма уряду США.
11. Міжнародний Фонд Відродження – один з найбільших благодійних фондів України.
12. Міністерство закордонних справ Естонії
13. НЕФКО - міжнародна фінансова організація, діяльність якої пов'язана з фінансуванням практичних
заходів, що сприяють зеленому росту.
14. Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ – реалізує цілі у сфері міжнародного
співробітництва задля сталого розвитку та міжнародної просвіти.
15. Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні
16. Посольство Канади в Україні
17. Посольство Королівства Нідерландів - Matra-Kap
18. Посольство Швеції в Україні
19. Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
20. Програма транскордонного співробітництва Україна-Румунія
21. Український жіночий фонд - міжнародна благодійна організація, яка надає фінансову,
інформаційну і консультативну допомогу організаціям громадянського суспільства.
22. Фінський Фонд Місцевого Співробітництва
23. Фонд ім. Фрідріха Еберта - поділяє цінності соціальної демократії і бере активну участь у
поширенні політики свободи, солідарності та соціальної справедливості в усьому світі.
24. Фонд імені Гайнріха Бьолля – пріоритети: сприяння демократії та зміцнення громадянського
суспільства, політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та захист клімату,
статева рівність та гендерна демократія, захист прав людини.
25. Фонд Східна Європа (ФСЄ)— благодійна неприбуткова українська організація. Місія фонду сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи
громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.
Пошук конкурсів, проектів та партнерів:
26. Громадський Простір – http://www.prostir.ua/
27. РЦ ГУРТ - http://www.gurt.org.ua/
28. FundsforNGOs - https://www2.fundsforngos.org/
29. Велика Ідея - https://biggggidea.com/
30. Каталог грантодавців - http://foundations.org
31. Один
із
провідних
світових
постачальників
інформації
про
фандрейзинг
http://fundraisinginfo.com
32. Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів - http://www.efc.be
33. Міжнародний портал для некомерційних організацій - http://www.guidestar.org

-

34. Пошук партнерства для програми Темпус - www.tempus.org.ua/uk/partners-search.html

