ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН,
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ТА З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ І КУРОРТІВ

АКТУАЛЬНІ
ГРАНТИ

травень - червень

ВСТУП
Гранти — це кошти, що надаються на
безповоротній
основі
некомерційним
організаціям або фізичним особам на
реалізацію соціальних проєктів, благодійних
програм, на проведення досліджень, навчання,
на інші суспільно корисні цілі з наступним
звітом про їх використання та результати зміни
ситуації.
Найчастіше виділення грантів відбувається в
ході реалізації грантової програми. Грантова
програма — план дій з організації цільового
фінансування проєктів грантозаявників.
Гранти розподіляються на конкурсній
основі. Залежно від умов конкурсу в ньому
можуть брати участь зареєстровані громадські
організації, муніципальні і державні організації,
творчі колективи або фізичні особи.

Напрями актуальних грантових
програм
Економічний розвиток,
міжнародна співпраця

Освіта
Охорона здоров’я
Культура
Соціальна політика,
демократія, права людини
Екологія та природні
ресурси
Медіа
Енергоефективність та
енергозбереження

Розвиток сільського
господарства

Економічний розвиток,
міжнародна співпраця

Фонд Регіонального Співробітництва Чорного моря.
Транскордонні ініціативи
Бюджет: 5 – 75 тис. дол.
Подавати проєктні пропозиції можуть неурядові
організації (НУО), державні структури, включаючи
органи місцевого самоврядування, політичних
інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
Проєктні пропозиції приймаються тільки в
електронному вигляді та опрацьовуються по мірі
надходжень.
Мета конкурсу проєктів - заохочення державної, приватної і
некомерційної політики і суспільних об'єднань розвивати програми,
які просувають регіональну співпрацю і стабільність. Напрямки
проєктних пропозицій: підготовка міжнародних діалогів серед
урядових установ, громадських організацій і політичних інститутів,
Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових
політичних сферах.

Конкурс є постійнодіючим.

Деталі за посиланням: http://goo.gl/d8WHxe

Фонд Регіонального Співробітництва Чорного моря.
Транскордонні ініціативи
Бюджет: 5 – 75 тис.дол., більшість грантів –
20 - 22 тис. дол., тривалість – до 12 місяців.
Подавати проєктні пропозиції можуть неурядові
організації (НУО), державні структури, включаючи
органи місцевого самоврядування, політичних
інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрованих.
Проєктні
пропозиції
приймаються
тільки
в
електронному вигляді та опрацьовуються по мірі
надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом
2 - 12 тижнів після надання проєкту.
Східні зв'язки.
Мета конкурсу проєктів - обмін досвідом і інформацією,
яка є важливою в просуванні політичного, соціального, і
економічного розвитку для тривалої стабільності в регіоні.
Напрямки проєктних пропозицій: Створення зв'язків між новими
членами ЄС і країнами Чорноморського регіону, підтримка
механізмів, які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання
існуючих знань і компетенцій в економічних реформах.

Конкурс є постійнодіючим.

Деталі за посиланням: http://goo.gl/8sRXCF

Фонд Східна Європа

Бюджет: суми грантів різні у
межах кожної з програм.
Більшість грантів ФСЄ надає через конкурсні
програми, які Фонд регулярно ініціює.
Інформація про нові конкурсні програми
публікується в рубриках «Новини» та
“Конкурси”, де до оголошення додаються
рекомендації та вимоги з підготовки проєкту та
бюджету.
Економічний та соціальний розвиток. Партнерство.
Місія Фонду Східна Європа – сприяти соціальному та
економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи
громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.
Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне
майбутнє, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи
партнерству громади, влади та бізнесу.

Оголошення про
конкурси оновлюють
систематично.

Деталі за посиланням: http://eef.org.ua/

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Бюджет: 7 000,0 тис. євро.

Конкурс є
постійнодіючим

Гранти надаються на такі види консультацій:
• Стратегія.
• Маркетинг.
• Бізнес-планування.
• Організаційна і операційна діяльність
• Впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій.
• Інженерно-технічні рішення.
• Впровадження стандартів серії ISO та інших
галузевих стандартів.
• Фінансовий аналіз та планування, перехід на МСФЗ.
• Енергоефективність та екологічний менеджмент та ін.
Гранти малим та середнім підприємствам.
ЄБРР допомагає підприємствам залучати
висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно
трансформувати їх бізнес, та надає гранти (безповоротну фінансову
допомогу) для часткової оплати послуг консультантів.
Фінансування надає Європейський Союз та країни-донор.
Банк фінансує проєкти, які:
•
мають хороші перспективи на прибуток
•
мають значні внески в капітал у грошовій або натуральній
формі від спонсора проєкту
•
принесуть користь місцевій економіці
•
задовольняють екологічні стандарти ЄБРР, а також стандарти
приймаючої країни.

Деталі за посиланням: www.ebrd.com/knowhow

Світовий банк
Бюджет: суми різні.
Подавати заявки можуть: уряд,
громадські організації, приватний
сектор.

Банк розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країнклієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими
організаціями й приватним сектором. Представництва Банку в
різних країнах світу займаються реалізацією його програм,
підтримують зв’язок з урядом і цивільним суспільством.

Діє на постійній
основі

Деталі за посиланням
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

United States Agency for International Development, USAID
Агентство США з міжнародного розвитку

Бюджет: суми грантів різні для кожної
програми.
Економічне зростання. Охорона здоров’я. Гуманітарна
допомога. Демократія.
Основні напрями роботи Агентства включають в себе
підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного
зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу,
сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії.

Подавати заявки можуть
урядові та неурядові
організації.

Деталі за посиланням:
https://www.usaid.gov/uk/ukraine

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
ФОНД ЧАРЛЬЗА СТЮАРТА МОТТА

Бюджет: суми грантів різні.

Напрямки роботи: громадянське суспільство,
навколишнє середовище, освіта

Україна є у фокусі роботи фонду. Спочатку Ви заповнюєте форму
про організацію та проєкт, який подаєте на фінансування. За
місяць отримуєте відповідь щодо подальших кроків. Подавати
заявки можуть урядові та неурядові організації.

Конкурс є постійно діючим,
заявки приймаються впродовж
року

Деталі за посиланням: https://www.mott.org/

Гранти дофінансування, щоб посилити стійкість організацій
в умовах кризи у партнерстві з ЄС

Бюджет: суми грантів різні.

Учасники конкурсу: українські організації

Цей конкурс грантів має на меті підтримати розвиток
місцевої філантропії та посилити спроможності організацій
налагоджувати стосунки з місцевими громадами, місцевими
органами влади, приватним сектором. Це дасть змогу посилити
свою стійкість під час викликів та надзвичайних ситуацій,
зокрема в умовах пандемії.

Прийом проєктних пропозицій
триває постійно, заявки
розглядаються щомісяця.

Деталі за посиланням:
https://gurt.org.ua/news/grants/69151/

Програма розвитку ООН

Бюджет: суми грантів різні.

Подавати заявки можуть урядові
установи, організації
громадянського суспільства.

Відбудова і миротворення. Демократія. Екологія. Енергетика.
Підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на сталий людський
розвиток та економічне зростання, а саме: відбудова і
миротворення, демократичне врядування, екологія та енергетика

Конкурс є постійнодіючим

Деталі за посиланням
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/
overview.html

Конкурс грантів «Швидка необхідна підтримка» у партнерстві з ЄС

Бюджет: суми грантів різні.

Подавати заявки можуть українські організації

Мета конкурсу - посилити стійкість громадських та
благодійних організацій до викликів та надзвичайних ситуацій,
допомогти подолати можливі негативні впливи та забезпечити
безперервне виконання власних місій.
Цей конкурс грантів має надати доступ до ресурсів
організаціям, які опинилися у загрозливому становищі через
COVID-19. За прогнозами експертів друга хвиля пандемії, яка
прийде восени-взимку, завдасть навіть сильнішого удару, ніж
навесні. Тому важливо уже сьогодні підтримати і посилити
спроможності ОГС, щоб протистояти викликам, спричиненим
пандемією.
Прийом проєктних пропозицій
триває постійно, заявки
розглядаються щомісяця

Деталі за посиланням :
https://gurt.org.ua/news/grants/69152/

Конкурс міні-грантів «Європейське мережування та співпраця»
Бюджет: до 30 тисяч євро.
Учасники конкурсу: громадські організації, спілки,
асоціації, товариства та інші об’єднання, що
отримали
грантову
підтримку
від
МФ
«Відродження» у 2020-2021 році.

Цей конкурс спрямований на посилення спроможності
українських організацій громадянського суспільства – партнерів
Міжнародного фонду «Відродження» брати участь у міжнародній
співпраці та мережуванні на європейському рівні.
Мета конкурсу: розвиток співпраці та партнерства з
європейськими аналітичними центрами, громадськими мережами,
коаліціями, платформами.

Конкурс є постійним

Деталі за посиланням:
https://gurt.org.ua/news/grants/68445/

Охорона здоров’я

Освіта

Рамкова Програма ЄС для досліджень та інновацій
ГОРИЗОНТ

Горизонт це найбільша європейська
програма із досліджень та інновацій.
Подавати проєкти можуть громадські
організації та органи державної влади.

Дослідження. Інновації.
Є ініціативою ЄС, що виділяє кошти на конкурсній основі на
підтримку розвитку і впровадження інновацій, в тому числі у
підприємництві і промисловості.

Програма на стадії
розробки наступного
програмного періоду
2021–2027

Деталі за посиланням:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Науково-технічна програма EUREKA

Подавати
заявки
можуть
громадські
організації
та
органи державної влади.

Наука. Дослідження.
EUREKA мережеві проєкти є транснаціональними, включають
в себе ринкові механізми інноваційних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, EUREKA і за підтримки з
боку державних установ і закладів державного фінансування,
які представляють EUREKA в кожному зі своїх 40+ країнчленів.

Конкурс є постійнодіючим

Деталі за посиланням: http://www.eurekanetwork.org

Культура

Програма порятунку культурної спадщини, що перебуває
під загрозою знищення

Заявники: незалежні активісти та організації
різних типів — приватні, неприбуткові,
урядові.

Мета програми: порятунок культурної спадщини, що
постраждала або може постраждати від техногенних катастроф,
стихійних лих або збройних конфліктів. Програма може
профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю матеріалів та
обладнання, дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії для
підвищення обізнаності про об’єкти культурної спадщини під
загрозою. Також є можливість отримати допомогу з проведення
тренінгів для рятувальників культурної спадщини.

Чіткого кінцевого терміну подачі
немає, проте чим оперативніше
ви подасте заявку, тим вищі
шанси
зберегти
культурну
спадщину

Деталі за посиланням:
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/115

Фонд Елізабет Гріншилдс
(Elizabeth Greenshields Foundation
Бюджет: перші гранти у розмірі $ 15,000
Наступні гранти у розмірі $ 18,000 .
Кандидати повинні бути на початковій стадії розвитку
їхньої кар'єри, працювати в образотворчому стилі
живопису, графіки, скульптури або гравюри. Кандидати
повинні бути не молодше 18 років на момент подачі заяв.
Фонд не приймає заявки від комерційних художників,
дизайнерів та ілюстраторів; фотографів; карикатуристів;
аніматорів; відео художників, кінематографістів.
Допомога і заохочення художників-студентів, художниківскульпторів.
Кошти Фонду будуть використовуватися для допомоги
талановитим людям в їхні роки становлення з метою придбати
необхідну підготовку, навички та компетенцію в межах традиційних
художніх прийомів.
Заявки на загальний конкурс
приймаються постійно, не
існує кінцевого терміну подачі
заявок – конкурс є постійно
діючим

Деталі за посиланням:
https://elizabethgreenshieldsfoundation.org/

Міжнародний Вишеградський фонд

Бюджет: малі - до 6 тис. євро, стандартні - від 6 тис.
євро і вище
Заявники: громадські організації,
стандартні
гранти - будь-яка юридична або фізична особа по
всьому світу.
Незалежно від того, звідки ваша організація, ви
можете подавати заявки на гранти, якщо ваш проєкт
розвиватиме активну співпрацю з організаціями
щонайменше з трьох країн Вишеграду.
Напрямки проєктних пропозицій: культурна співпраця; освіта;
наукові та молодіжні обміни; транскордонна співпраця; туризм.
Мета конкурсу проєктів - розвиток громадянського суспільства
у країнах Східного Партнерства. Українська громадська
організація, що подає проєкт, має передбачити в проєктній
пропозиції залучення громадських організацій з усіх чотирьох країн
Вишеградської четвірки до реалізації проєкту.
Три регулярні набори заявок
відкриваються за 30 днів до
граничних термінів подання 1
лютого, 1 червня, 1 жовтня. Не
можна
подавати
заявки
на
фінансування поза цим періодом.

Деталі за посиланням: http://goo.gl/uPd5HS

Соціальна політика,
демократія, права людини

Швейцарське бюро
співробітництва в Україні

Бюджет: 100 000 – 600 000 грн.
Для того, щоб мати право на підтримку, проєктна
пропозиція мусить виконати наступні умови:
- бюджет у діапазоні 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.
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.
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та
підтримує малі проєкти, орієнтовані на діяльність громадських
організацій.
Гранти надаються постійно
Деталі за посиланням:
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperations
buero.html

Європейський фонд підтримки демократії
(The European Endowment for Democracy, EED)

Бюджет: від 10 тис. до
150 тис. євро.
Подавачі – організації, неформальні платформи
та окремі активісти.

Демократія.
Заявки приймаються на фінансування проєктів, мета яких
розвиток
і
зміцнення
демократичного
громадянського
суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства.

Заявки на загальний конкурс
приймаються постійно.

Деталі за посиланням:
https://www.democracyendowment.eu/support/

Democracy Small Grants Program General Competition
(Embassy of the USA)
Малі гранти посольства США

Бютжет: $5,000 - $24,000.

Подавати заявки можуть
неурядові та неприбуткові
організації.
Права людини.
Проєкти на тему людських прав, розвитку громадянського
суспільства, боротьби з корупцією, рівності (меншин, жінок,
етносів), економічних реформ.
Гранти видаються при наявності
коштів.

Деталі за посиланням: https://ua.usembassy.gov/uk/educationculture-uk/democracy-grants-uk/

Глобальний фонд для жінок

Бютжет: від $10 000 до $30 000.
Для подачі заявки організація повинна відповідати всім
нижчепереліченим критеріям:
- знаходитися за межами США;
- демонструвати чітке прагнення до рівності і забезпечення прав
жінок, і ці цінності мають бути відображені в діяльності організації.
Не фінансуються організації, метою яких є створення доходів для
членів цієї організації або надання благодійної допомоги;
- є об'єднанням жінок, які працюють разом. Не приймаються заявки
від приватних осіб (включаючи запити на стипендію), а також
заявки на поліпшення становища окремих осіб;
- керівництво організації має бути надано жінкам.
Права жінок.
Фонд вкладає кошти в боротьбу за
права
жінок,
надаючи
фінансову
підтримку жіночим організаціям, які
борються за справедливість у своїх
спільнотах.Глобальний фонд для жінок
надає гранти на операційну і програмну
підтримку, а також малі гранти на
поїздки і організацію заходів.

Конкурс триває впродовж
року. Для подачі на сайті
створюється
профіль
організації заявника.

Деталі за посиланням:
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?
lang=ru#.WW3xj9SLTWc

Фонд Конрада Аденауера

Починаючи з 1994 року, Представництво
Фонду Конрада Аденауера супроводжує процес
політичних та економічних перетворень в
Україні. З цією метою Фонд вже реалізував
понад 500 проєктів, спрямованих на підтримку
демократичного
розвитку,
побудову
громадянського
суспільства,
ствердження
вільних ЗМІ та консолідацію демократичних
інститутів. Фонд підтримує демократичні
політичні партії України та їхні молодіжні
організації.
Демократія.
Підтримка демократичних політичних
організовує тренінги, семінари та круглі столи.

партій.

Фонд

Інформація про актуальні
заходи оновлюється на
сайті.

Детальніше за посиланням: www.kas.de/ukraine/

Конкурс заявок «Об’єднання, адвокація, співпраця:
Підтримка ініціатив ОГС у сфері реформ»
Бюджет: Середня сума гранту – до 50 тис.
дол. США. Виняткові ідеї можуть отримати
більшу фінансову підтримку, якщо вони
виправдані та добре обґрунтовані.
Заявники: коаліції, які шукають можливостей
для об’єднання національних, регіональних
та місцевих громадських ініціатив по всій
Україн
Метою цього конкурсу є сприяння розбудові дієвих
національних, регіональних і місцевих коаліцій та ініціатив для
просування
демократичних
реформ
шляхом
підтримки
адвокаційних кампаній, розбудови мереж, громадянської освіти та
залучення приватного сектору. У різних категоріях цього конкурсу
передбачені різні типи проєктів, щоб забезпечити цільову
підтримку діяльності з адвокації, побудови партнерств,
громадянської освіти та залучення приватного сектору.
За наявності коштів відбір заявок
проводитиметься щоквартально у
чотири цикли (вересень 2021 р.,
грудень 2021 р., березень 2022 р.,
червень 2022 р.).

Деталі за посиланням:
https://gurt.org.ua/news/grants/71878/

Грантовий конкурс в рамках програми
«Український фонд швидкого реагування» IREX

Бюджет: обсяг виділеного фінансування та
терміни
реалізації
значною
мірою
залежатимуть від особливостей конкретних
затверджених проєктів.
Заявники: місцеві неурядові організації.

Мета конкурсу: підвищити стійкість України або
задовольнити нагальні потреби, які виникли в результаті
російського вторгнення. Щоб бути прийнятим відбірковою
комісією Фонду, запропонований проєкт ПОВИНЕН мати прямий
зв’язок з обставинами, які були викликані війною.

30 травня 2022 року

Деталі за посиланням: http://surl.li/cagxo

Конкурс на отримання грантів в рамках
Проєкту USAID HOVERLA

Загальна сума фінансування: 3 000 000 доларів
США.
Заявники: органи місцевого самоврядування.

Мета конкурсу:
сприяння громадському обговоренню
найбільш значущих змін у законодавстві про місцеве
самоврядування.
ГОВЕРЛА
підтримає
аналіз
місцевої
нормативно-правової бази задля визначення прогалин та
перегляду законодавства таким чином, щоб надати можливість
громадам для дій в надзвичайних ситуаціях.

1-й дедлайн: 27 травня 2022 року
2-й дедлайн: 30 червня 2022 року
3-й дедлайн: 29 липня 2022 року
4-й дедлайн: 26 серпня 2022 року
Закриття: 30 вересня 2022 року

Деталі за посиланням:

Підтримка громадянського суспільства та
цивільного населення України в умовах війни

Загальна сума фінансування: 2 000 000 доларів
США.
Заявники: українські громадські активісти та
ініціативні
групи;
правозахисники;
представники вразливих груп населення;
представники державних органів влади.

Мета конкурсу: профінансувати досвідчені, а також
новостворені організації у їх роботі з підтримки діяльності
громадських організацій, які постраждали від війни, а також
цивільного населення України, що опинилося у скрутному
становищі..

16 червня 2022 року

Деталі за посиланням:
https://gurt.org.ua/news/grants/78245/

Екологія та природні ресурси

The Global Environment Facility (GEF)

Бюджет: від кількох тисяч до кількох мільйонів
доларів.
Концепції повномасштабних та середньомасштабних
проєктів
можуть
бути
розроблені
урядами,
неурядовими організаціями, громадами, приватним
сектором, або іншими структурами громадянського
суспільства.
Навколишнє середовище.
GEF - незалежний міжнародний фінансовий суб'єкт, чия
діяльність реалізується через Програму розвитку ООН, Програму
охорони навколишнього середовища ООН, і Світовий банк. ГЕФ
надає гранти на здійснення проєктів у таких галузях:
біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель,
захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі.

Заявки на загальний конкурс
приймаються постійно.

Деталі за посиланням: https://www.thegef.org/

Кліматичні Інноваційні Ваучери

Бюджет: 50 000 євро.
Заявники: компанії малого та середнього бізнесу, які є
зареєстрованими приватними компаніями на території
України щонайменше рік до подання на грант та готові
до співфінансування у розмірі 25% від суми гранту.
Мета: розробка або впровадження технологій, що зменшують
викиди парникових газів, підвищують енергоефективність та
запобігають змінам клімату.

31 травня 2022 року

Деталі за посиланням: https://climate.biz/

Конкурс інноваційних екологічно дружніх стартапів

Бюджет: до 15 000 дол.
Заявники: малі та середні підприємства з терміном
реєстрації не більше 3 років, організації, творчі
колективи, наукові товариства та спілки, фізичні
особи-винахідники.
Мета конкурсу: допомогти українським інноваторам та
підприємцям розвивати свої стартапи, зміцнювати свою спільноту
та будувати фундамент для післявоєнного відновлення економіки
України на засадах сталого розвитку.
Подані проєкти мають бути спрямованими на запровадження
«чистих» технологій (будь-яких процесів, продуктів або послуг, які
знижують негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок
значного підвищення енергоефективності виробництва, сталого
використання ресурсів (поводження з відходами включно) або
заходів щодо захисту навколишнього середовища) та мати
результатом скорочення викидів парникових газів та інших
забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

12 червня 2022 року

Деталі за посиланням:
https://gurt.org.ua/news/grants/78086/

Медіа

Media Development Fund General Competition
(Embassy of the USA)
Фонд розвитку ЗМІ (посольство США)
Бюджет: максимальна сума фінансування
становить 50 000 дол. США, однак середній
розмір грантів становить 15 000 – 25 000
дол. США.
Подавати заявку мають право медіа
організації, неурядові та неприбуткові
організації.

Підтримка розвитку вільного і незалежного медіа в
Україні. Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ”
адмініструється Відділом преси, освіти та культури
Посольства США в Україні.
Конкурс проходить на постійній
основі і не має кінцевого
терміну. Гранти надаються за
наявності коштів.

Деталі за посиланням: https://ua.usembassy.gov/uk/educationculture-uk/media-development-fund-uk/

Енергоефективність та
енергозбереження

Грантові та кредитні програми:
«Енергозбереження», «Чисте виробництво»
Бюджет: енергозбереження»: гранти та кредити в
гривнях, 3% річних, сума від 100 до 400 тис. євро в
гривньовому еквіваленті «Чисте виробництво»: гранти
та кредити в євро, 6% річних, сума кредиту – від 100 до
500 тис. євро.

Заявники: муніципалітети, фінансово спроможні громади

Донор – Північна екологічна фінансова корпорація «НЕФКО».
Напрями діяльності: підтримка екологічно та економічно
ефективних проєктів.
Заходи: «Енергозбереження»: об’єкти соціальної сфери –
школи, дитячі садки, лікарні, спортивні спорудження (модернізація
теплових пунктів, заміна вікон, дверей тощо). «Чисте
виробництво»: проєкти по водоканалам, енергетика, промисловість,
сільське господарство, поводження з відходами тощо.

Конкурс є постійнодіючим

Деталі за посиланням: www.nefco.org

Розвиток сільського
господарства

