
ДАЙДЖЕСТ  

КОНКУРСІВ ТА ГРАНТІВ



№ Назва проекту / 
програми 

Напрямки проектів Апліканти (хто 
може подати 

заявку) та мова 
заявки

Сума гранту Дедлайн 
(кінцевий 

термін 
подачі 

проектів) 

Детальніше про 
проект

1 Фінсько-український 
трастовий фонд 

Енергоефективність, 
відновлювана енергетика, 
альтернативні джерела 
енергії, виробництво енергії 
з відходів

Органи місцевого 
самоврядування, 
лікарні, школи, 
дитсадки, малий 
та середній бізнес

Загальна вартість – 6 
млн євро. 
Вартість проекту – 150 
тис. євро

До кінця 2021 
року

https://saee.gov.ua
/uk/content/finland
-ukraine-trust-fund

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

«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.

Муніципалітети, 
фінансово 
спроможні
громади

від 100 до 500 тис. 
євро 

Постійно діюча https://www.nefco.
org/
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3 Грант Європейського 
Союзу для ОСББ на 
утеплення будинків 

Програма IQ energy 
призначена для підтримки
проектів, метою яких є 
підвищення 
енергоефективності 
житлових помешкань
(капітальний/поточний
ремонт покрівлі, утеплення 
фасаду, благоустрій
прибудинкової території, 
ремонт системи 
водопостачання/електроме
режі/ опалення)

Будь-яка фізична
особа, яка має
доступ до 
житлового
приміщення в 
Україні та бажає
поліпшити
енергоефективніст
ь цього
приміщення

До 3 000 євро Постійно діюча http://www.iqener
gy.org.ua/

4 «Зберігаймо ресурси
вдома!»
Проект ДТЕК 
«Енергоефективні
школи: нова генерація» 

Проект спрямований на 
підвищення рівня
обізнаності широкого 
загалу щодо шляхів
економії енергетичних та 
інших ресурсів Землі для 
зменшення викидів
вуглекислого газу та 
запобігання зміні клімату

Усі бажаючі Подарунки: power 
banks; мікрохвильова
піч, економні LED 
світильники та 
настільні лампи, 
ліхтарі та ін

30 червня 2021 http://ees.energysc
hool.org.ua/zrv
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5 Програма ЕНЕРГОДІМ
Фонд 
Енергоефективності 

🔸 зменшення рівня
енергоспоживання; 
🔸 зменшення викидів СО2 
у житловому секторі, та як 
наслідок - зменшення
негативного пливу на 
екологію; 
🔸 пом’якшення наслідків
зміни клімату

ОСББ Фонд 
енергоефективності 
компенсує ОСББ від 
40% до 50-70% від 
загальної суми витрат
на заходи з енерго-
ефективності

31.12.2023 https://eefund.org.
ua/programa-
energodim

6 Грантова програма
людської безпеки
«КУСАНОНЕ» посольства 
Японії в Україні

Навколишнє середовище. Неурядові
організації,
лікарні,
школи, науково-
дослідні інститути

Необмежено 31.03.2021 https://www.ua.em
b-
japan.go.jp/itpr_uk
/ua_oda.html
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7 Програма «Енергоефект
ивність в громадських 
будівлях, ЕСКО модель» 
ГЕФ 

Зменшення викидів
парникових газів шляхом
створення сприятливого
правового, нормативного і
ринкового середовища та
розвитку інституційного,
адміністративного та
технічного потенціалу, що
сприятиме запровадженню
енергоефективних заходів у
громадських будівлях.
Проекти, які можуть
претендувати на
дофінансування: Енергоефе
ктивні заходи (заміна
вікон/дверей,
термомодернізація, заміна
системи опалення, ІТП,
енергоаудит тощо)

Громадські
будівлі: лікарні, 
школи та вищі

навчальні
заклади, державні

установи, 
дитсадки, 

сиротинці, аптеки, 
центри зайнятості, 
бібліотеки та музеї

5 480 000 дол. США до серпня 2021 https://energoefekt
ivnaukraina.org.ua/

http://energoefektivnaukraina.org.ua/
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8 Програма Малих Грантів
ГЕФ/ПРООН

Скорочення викидів
парникових газів завдяки
використанню
альтернативних джерел
енергії, поліпшення стану
навколишнього
середовища

Неурядові
українські
організації

до 50 тис дол. США
(співфінансування
50%)

постійно https://www.sgpinf
o.org.ua/

9 Конкурс проєктів заявок
Посольства Фінляндії в 
Україні

- інноваційні рішення щодо
переробки відходів у
громадах
- підвищення обізнаності
щодо змін клімату або
біорізноманіття
- пом’якшення втрат у галузі
навчання у звязку із
падемією covid-19.

Місцеві
громадські
організації,
наукові та 
дослідницькі
інститути, 
незалежні ЗМІ та 
заклади культури

50 тис. євро 14 лютого 2021 https://vacanciesin
ukraine.com/embas
sy-of-finland-
finnish-local-
cooperation-fund-
for-ukraine-2021-
2022/

https://www.sgpinfo.org.ua/
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10 Конкурс досліджень
альтернативної
енергетики США та
України
CRDF Global

Альтернативна енергетика
(фундаментальні або
прикладні дослідження в
галузі фотоелектричних, 
турбінних та біопаливних
технологій)

українські вчені до 72 тис. дол. США 26 лютого 2021 http://science.univ.
kiev.ua/news/offici
al/3555/

11 Гранти на проєкти в 
енергетиці
Данський інвестиційний
фонд

- проєкти з 
енергоефективності; 
- проєкти з 
відновлювальної
енергетики; 
- постачальники проєктів з 
енергоефективності
- інші проєкти

--- грант NEIF може
фінансувати до 75% 

витрат

--- https://www.ifu.dk
/en/news/ifu-
stands-ready-to-
support-energy-
projects-in-ukraine-
and-georgia/
https://ukraine.um.
dk/uk/om-os-
ukr/news-
ukr/newsdisplaypa
ge/?newsID=D71BD
C9B-6BD4-45DB-
B83B-
D34F5D1DC141

https://www.ifu.dk/en/news/ifu-stands-ready-to-support-energy-projects-in-ukraine-and-georgia/
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12 The Coca-Cola 
Foundation. Community 
Support Opportunity

Підтримка проектів, 
спрямованих на 
підвищення якості життя
громад. Пріорітетами
інвестиційної політики
компанії є проекти
направлені на ефективне
використання водних
ресурсів, підтримка
активного способу життя, 
переробку та утилізацію
відходів, освіту

неурядові
організації

Необмежено Немає https://www.fundsf
orngos.org/latest-
funds-for-
ngos/apply-
cocacola-
foundations-
community-
support-
opportunity/

13 Соціальні ініціативи
фонду Монсанто

Забезпечення критичних
потреб громад за рахунок
підтримки неурядових
організацій, що надають
допомогу для продовольчої
безпеки, санітарії, доступу 
до чистої води, громадської
безпеки та різноманітних
інших місцевих потреб

Залежить від
програми

Щорічно
з 1 січня по 29 лютого 
та 
з 1 липня по 31 
серпня

Від 25 тис. дол. http://www.monsa
ntoglobal.com/glob
al/ua/ourcommitm
ents/pages/monsa
nto-fund.aspx
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14 FASEP FASEP «Дослідження» –
фінансування надається для 
проведення техніко-
економічного
обгрунтування (ТЕО) або
технічної допомоги. 
FASEP «Зелена інновація» –
фінансування надається на 
реалізацію інноваційних
проектів, пов’язаних із 
охороною навколишнього 
середовища, та проектів 
сталого розвитку. Проекти, 
що можуть фінансуватися: 
Проекти інфраструктури в 
рамках стратегій розвитку, 
що реалізуються органами 
місцевої влади, та до яких
можуть бути використанні
французькі «зелені» та 
інноваційні технології

органи влади від 150 000 до 600 
000 EUR

постійно діюча https://www.econo
mie.gouv.fr/


