
Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії 

 

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації взяти 

участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує проекти, які 

сприяють демократичним перетворенням і побудові громадянського суспільства в 

Україні. Фонд сприяння демократії – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, який 

забезпечує фінансову підтримку унікальних і перспективних проектів, особливо таких, 

що сприяють розвиткові спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір 

проектів базується на здатності організацій демонструвати конкретні досягнення, які 

справляють позитивний вплив на певні сфери громадського життя. Починаючи з липня 

1996 року понад 1000 проектів від українських недержавних неприбуткових організацій 

одержали фінансову підтримку Фонду сприяння демократії. Грантові заявки 

приймаються на конкурс упродовж року. 

Заявки на загальний конкурс приймаються протягом усього року. Кінцевого 

терміну подачі заявок немає. Конкурс діє постійно. 

 

Головні вимоги до проектів: 

 Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди й аналітичні центри. 

 Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути 

призначеними або обраними на державні посади. 

 Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 50,000 доларів 

США, розмір переважної більшості виданих грантів становитиме від 10,000 до 

24,000 доларів США. 

 Американські й іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть 

претендувати на отримання фінансування за цією програмою. 

 Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та українською. 

 Крім цього конкурсу, Посольство США проводить регіональні й тематичні 

конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від цього 

конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ. 

 Тривалість проектів не може бути довшою за один рік. 

  

Тематика проектів: 

Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду: 

 Розвиток громадянського суспільства 

 Верховенство права та реформа в галузі права 

 Прозорість органів влади 



 Громадська підтримка освітніх ініціатив 

 Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру в суспільстві 

 Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, інвалідів та жінок 

 Громадянська освіта 

 Розвиток виборчої системи 

 Протидія торгівлі людьми 

 

 

З умовами участі та з правилами подачі заявок можна ознайомитися за 

посиланням https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 
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