
РЕЄСТР 
міжнародних організацій, які надають підтримку для впровадження 

екологічно орієнтованих проектів в Україні



Назва Глобальний екологічний фонд (GEF) 
Короткий опис Глобальний екологічний фонд — незалежний міжнародний фінансовий суб’єкт, чия

діяльність реалізується через Програму розвитку ООН, Програму охорони
навколишнього середовища ООН і Світовий банк. ГЕФ надає фонди для фінансування
додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно привабливим. Програму малих
грантів Глобального екологічного фонду було створено у 1992 році, її основна мета —
підтримка сталого розвитку за принципом «думай глобально, дій локально»

Пріоритети
діяльності

Розбудова партнерства між місцевим населенням та місцевою владою з метою спільної
праці над розв’язанням екологічних проблем:
– біорізноманіття
– зміна клімату
– хімічні речовини і відходи
– деградація земель
– міжнародні води
– сталий менеджмент лісів.

Контакти 1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 Washington, DC 20433 USA
https://www.thegef.org/ http://www.gefweb.org
E-mail: secretariat@thegef.org

https://www.thegef.org/
http://www.gefweb.org/
mailto:secretariat@thegef.org


Назва Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO 
— The Nordic Environment Finance Corporation) 

Короткий опис НЕФКО є міжнародною фінансовою організацією, заснованою п’ятьма
країнами Північної Європи. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту
і фінансує проекти, що виконуються головним чином в Росії, Україні та
Білорусі, а з кліматичних проблем — по всьому світу. Основною метою при
цьому є екологічна ефективність в інтересах Північного регіону

Пріоритети
діяльності

– відновлювальні джерела енергії;
– чисте виробництво;
– енергозбереження;
– очищення стічних вод;
– сільськогосподарське виробництво

Контакти 01601, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 23б, секція Б,
офіс 212
+38 (044) 287-01-06
https://www.nefco.org/ru/



Назва Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй(ПРООН)

Короткий опис Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка
виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів з метою
допомоги людям в усьому світі будувати краще життя

Пріоритети
діяльності

Боротьба з бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і
економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки
демократичних процесів, установ та мереж. Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку
Тисячоліття в Україні:
- подолання бідності,
- забезпечення якісної освіти впродовж життя,
- забезпечення гендерної рівності,
- зменшення дитячої смертності,
- поліпшення здоров’я матерів,
- обмеження поширення ВІЛ-інфекції,
- СНІДу та туберкульозу,
- сталий розвиток довкілля,
- глобальне партнерство для розвитку

Контакти Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 1
+ 38 (044) 253-93-63
http://www.undp.org.ua/



Назва Програма ООН з навколишнього середовища
(ЮНЕП)

Короткий опис Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), створена у 1972 році, є
«голосом» навколишнього середовища в рамках системи Організації
Об’єднаних Націй. Програма виступає як сполучна ланка, захисник, наставник і
посередник для просування раціонального використання природних ресурсів
та сталого розвитку навколишнього середовища

Пріоритети
діяльності

Діяльність ЮНЕП включає в себе:
– екологічну оцінку умов і тенденцій на світовому, регіональному та
національному рівнях;
– розвиток міжнародних і національних екологічних інструментів;
– зміцнення інститутів для раціонального управління навколишнім
середовищем

Контакти: United Nations Environment Programme United Nations Avenue, Gigiri PO Box
30552, 00100



Назва Європейський банк реконструкції та розвитку

Короткий опис Міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу
країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення
ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у
міжнародні господарські зв’язки

Пріоритети
діяльності

Підтримка ініціатив за напрямками:

– фінансовий сектор та підтримка малого і середнього бізнесу;
– розвиток муніципальної, транспортної та енергетичної інфраструктури;
– природоохоронні заходи;
– модернізація промисловості

Контакти: 01133, Україна, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 16
+38 (044) 277-11-00
https://www.ebrd.com/ukraine.html



Назва Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
Короткий опис Американський уряд через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає

економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. У 1992 р. було
укладено двосторонню угоду між Україною та USAID про гуманітарне і техніко-
економічне співробітництво, яка мала на меті сприяти країні у реалізації її
економічного, політичного та суспільного потенціалу. З 1961 р. Агентство США з
міжнародного розвитку є провідною установою Уряду Сполучених Штатів Америки з
виконання програм міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Штаб-квартира
USAID знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. USAID здійснює свої проекти у тісній
співпраці з приватними добровольчими організаціями США, американськими
компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями

Пріоритети
діяльності

Гуманітарна допомога та допомога у перехідний період Демократія,
права людини та врядування
Сільське господарство
Економічний розвиток
Енергетика та енергетична безпека
Охорона здоров’я

Контакти 04112, Україна, м. Київ 04071, вул. Нижній Вал, 19
(380 44) 537-4600, (380 44) 492-7100



Назва Німецьке бюро міжнародної співпраці (GIZ)

Короткий опис GIZ — це державне агентство, засноване в 1975 році згідно з нормами права
Німеччини. Основною метою діяльності GIZ є розвиток міжнародного
співробітництва, забезпечення постійного світового політичного, економічного,
екологічного та соціального розвитку, а також сприяння уряду GIZ в досягненні
цілей національної політики розвитку

Пріоритети
діяльності

– сталий економічний розвиток;
– реформа системи державного управління;
– енергоефективність;
– боротьба з ВІЛ / СНІД.

Контакти: GIZ Бюро, 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 44
+38 (044) 581-19-56/57
https://www.giz.de/de/html/index.html



Назва Східноєвропейське Партнерство у сфері
енергоефективності та екології (Е5Р)

Короткий опис Е5Р — це багатосторонній донорський фонд, заснований під час головування Швеції у
Європейському Союзі у 2009 р., для сприяння інвестиціям у проекти підвищення
енергоефективності та екології, насамперед у Східноєвропейському регіоні. У фонді Е5Р
акумулюються фінансові внески з боку ЄС та групи, до якої входять понад 18 країн,
зокрема країни, що користуються допомогою фонду. Ці кошти використовуються для
надання грантів на виконання проектів у муніципальному секторі

Пріоритети
діяльності

- модернізація теплових мереж, систем водопостачання та водовідведення,
- заходи щодо поліпшення енергозбереження в громадських будівлях,
- використання відновлюваних джерел енергії,
- оптимізація використання систем централізованого теплопостачання

Контакти European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), One Exchange Square, London
EC2A 2JN



Назва Світовий банк

Короткий опис Світовий банк є важливим джерелом фінансовоїта технічної допомоги країнам, що
розвиваються, у всьому світі. Це не банк у звичному сенсі, але унікальне партнерство
щодо скорочення бідності та підтримки розвитку. Група Світового банку включає в себе
п’ять інститутів

Пріоритети
діяльності

Група Світового банку пропонує широкий спектр рішень для досягнення цілей задля
розвитку, розроблених для підтримки уряду в боротьбі із бідністю та підвищенні
добробуту:
– інноваційні фінансові інструменти та банківські продукти для широкого спектра
проектів, секторів та інвесторів;
– дослідження, аналіз, координація партнерства і служби технічної допомоги,
спрямованої на поширення знань для досягнення результатіву сфері розвитку

Контакти 01010, Україна, м. Київ, Дніпровський узвіз, 1, 2-й поверх
+38 (044) 490-66-71
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine



Назва Багатостороннє агентство з гарантування
інвестицій

Короткий опис Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій є членом Групи Світового
банку. Місія агентства полягає в тому, щоб сприяти залученню прямих
іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, щоб підтримати їх економічне
зростання, зниження рівня бідності та поліпшення умов життя людей.

Пріоритети
діяльності

- конфліктні середовища,
- енергоефективність і кліматичні зміни,
- трансформаційні проекти.

Контакти https://www.miga.org/
Multilateral Investment Guarantee Agency, World Bank Group 1818 H Street, NW,
Washington, DC 20433 USA

https://www.miga.org/


Назва Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF 
— Global Climate Partnership Fund)

Короткий опис Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF) є інноваційним державно-
приватним партнерством, діяльність якого спрямована на пом’якшення
наслідків зміни клімату шляхом скорочення викидів парникових газів на
сформованих ринках і ринках, що розвиваються

Пріоритети
діяльності

Фонд фінансує проекти з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії,
насамперед, у співпраці з місцевими фінансовими інститутами, тим самим
створюючи позитивний вплив на місцеве навколишнє середовище та
економіку

Контакти: https://www.gcpf.lu/investing-in-renewable-energy-and-energy-efficiency.html



Назва Фонд «Східна Європа»
Короткий опис Фонд «Східна Європа» (ФСЄ) — благодійна неприбуткова українська організація, що

розпочала свою роботу у 2008 році. ФСЄ успішно продовжує роботу свого засновника —
Фонду «Євразія», що за 15 років роботи інвестував у проекти в Україні понад 44
мільйони доларів США, підтримуючи місцеві ініціативи, спрямовані на розвиток
громадянського суспільства, сприяння економічному зростанню та ефективному
управлінню. З метою ефективнішої реалізації власних програм для підтримки місцевих
ініціатив та розбудови громад ФСЄ співпрацює з мережею своїх партнерів:
громадськими лідерами, НДО, асоціаціями, університетами, дослідними інституціями,
органами місцевого самоврядування та організаціями, що надають технічну допомогу

Пріоритети
діяльності

Зараз ФСЄ зосередив увагу на чотирьох програмах:
– місцевий економічний розвиток;
– місцевий соціальний розвиток;
– розвиток громадянського суспільства та ефективне управління;
– екологія та енергоефективність

Контакти 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 83, 3-й поверх
+38 (044) 200-38-24
http://eef.org.ua/



Назва Горизонт-2020

Короткий опис Найбільша програма з досліджень та інновацій ЄС, що пропонує
близько 80 млн. долл. протягом 7 років (2014–2020) — у доповнення до
приватних інвестицій, спрямованих на реалізацію проектів.

Пріоритети
діяльності

Агропромисловість, лісове господарство, водні ресурси, біоіндустрії,
біотехнології, енергетика, навколишнє середовище і клімат, харчування і
здоров’я, фундаментальні дослідження, охорона здоров’я, інформаційні
системи та технології, інновації, міжнародне співробітництво, ключові
технології, партнерство з індустрією та країнами-членами, сировина,
інфраструктура досліджень, безпека, малі та середні підприємства,
соціальні та гуманітарні науки, суспільство, космос, транспорт

Контакти: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/



Назва Датське агентство з міжнародного розвитку
(DANIDA)

Короткий опис Данія займається проектами розвитку в Україні, Грузії та Вірменії — Україні
надається пріоритет. Датська допомога цим країнам проводиться згідно з
Програмою сусідства Міністерства закордонних справ Данії. Деякі проекти, які
фінансуються і керуються лише в рамках Міністерства закордонних справ Данії,
а інші здійснюються у співпраці з ЄС

Пріоритети
діяльності

- права людини і демократія;
- зелений розвиток;
- соціальний прогрес;
- стабільність і захист

Контакти: 01054, Україна, м. Київ, вул. Гоголівська, 8, Посольство Королівства Данії
https://ukraine.um.dk/uk/om-os-ukr/kontak-info-ukr/



Назва Департамент з питань довкілля, продуктів
харчування і села Уряду Великобританії (DEFRA)

Короткий опис Департамент Уряду Великобританії, відповідальний за політику та урегулювання у
сферах охорони навколишнього середовища, продовольства і проблем села

Пріоритети
діяльності

природнє середовище,
біорізноманіття,
рослини і тварини,
сталий розвиток і зелена економіка,
їжа,
сільське господарство і рибальство,
здоров’я і благополуччя тварин,
охорона навколишнього середовища,
боротьба із забрудненням,
сільські громади.

Контакти: Nobel House, 17 Smith Square, London, SW1P 3JR
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-
affairs



Назва Державний секретаріат Швейцарії з 
економічних питань (SECO)

Короткий опис Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань — ДСШЕП (SECO) — це
експертний центр федерального уряду з усіх ключових питань стосовно економічної
політики. Його метою є забезпечення сталого економічного зростання шляхом
впровадження необхідних законодавчих та економічних політичних умов.

Пріоритети
діяльності

Розвиток органічного ринку в Україні
Проекти з енергоефективності

Контакти: 3003 Bern, Holzikofenweg 36
https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/de/home.html



Назва Директорат з міжнародної співпраці і розвитку
Європейської Комісії

Короткий опис Директорат з міжнародної співпраці і розвитку Європейської Комісії відповідає за
розвиток політики співпраці в ширших рамках міжнародного співробітництва,
адаптуючи до мінливих потреб країн-партнерів. Це включає в себе співпрацю з
країнами, що розвиваються, на різних етапах їх розвитку, в тому числі з країнами з
низьким рівнем доходу і рівнем доходу вище середнього.

Пріоритети
діяльності

- зменшення бідності в світі;
- забезпечення сталого розвитку;
- сприяння демократії, миру і безпеці

Контакти: Directorate General for International Cooperation and Development Rue de la Loi 41, B-1049
Brussels, Belgium



Назва Досвідчені експерти з Нідерландів (PUM)

Короткий опис PUM Netherlands Senior Experts PUM — некомерційне об’єднання більше ніж 3000
експертів з різних галузей виробництва, сільського господарства, торгівлі, послуг,
логістики, фінансів та управління, які допомагають підприємствам у 65 країнах світу.
Працюючи спільно з місцевими керівниками, експерт Програми аналізує стан справ і
проблеми підприємства чи організації, розробляє шляхи їхнього вирішення, допомагає
знайти потрібне обладнання, покращити технологію.

Пріоритети
діяльності

- Допомога малим і середнім приватним підприємствам, а також підприємствам, що
готуються до приватизації шляхом передачі ефективних технологій та досвіду
підприємництва.
- Допомога комунальним підприємствам та органам місцевого самоврядування у
реалізації проектів, які стосуються збереження довкілля, енергозбереження та
відновлювальної енергетики, очищення стоків, побутових відходів, постачання питної
води

Контакти: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV The Hague, The Netherlands
https://www.pum.nl/en



Назва Європейський інвестиційний банк

Короткий опис Банк працює з метою сприяння сталому зростанню і створенню нових робочих місць за
рахунок підтримки пріоритетних цілей, серед яких підтримка малого бізнесу та
інновацій, реалізація інвестицій в інфраструктуру, фінансування необхідних екологічних
і сприятливих для клімату проектів.

Пріоритети
діяльності

- Інновації та формування навичок,
- малі та середні підприємства,
- навколишнє середовище,
- інфраструктура,
- клімат,
- регіональний розвиток,
- інвестування у молодь

Контакти: 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
https://www.eib.org/en/



Назва Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив

Короткий опис КФМІ — це програма, яка підтримує малі проекти, що пропонуються і реалізуються
місцевими ГО та іншими народними об’єднаннями, сільськими радами, кооперативами
та жіночими групами

Пріоритети
діяльності

Проекти повинні бути направлені на вирішення існуючих потреб місцевих громад та
відповідати тематичним пріоритетам Канади у сфері надання міжнародної допомоги:
створення можливостей для дітей і молоді та розвитку демократії, заохочуючи до участі
меншини та уразливі групи населення. Гранти КФМІ також можуть бути доступні для
сприяння місцевим організаціям з надання гуманітарної допомоги в ліквідації наслідків
стихійних лих та надзвичайних ситуацій, сталого розвитку навколишнього середовища
та гендерної рівності. Акцент буде зроблено на відповідальних та усталених проектах,
які сприяють створенню потенціалу, розвитку та розширенню прав і можливостей
громад

Контакти: 01901, Україна, м. Київ, вул. Костельна, 13а, Посольство Канади в Україні
+ 38 (044) 590-31-00
https://www.canadainternational.gc.ca/



Назва Міністерство закордонних справ Естонії
Короткий опис Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування проектів для

українських НУО або урядових / місцевих органів влади. Мета мікрофінансування — швидко
реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх
урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що діють у
громадських інтересах

Пріоритети
діяльності

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги
Естонії і відповідати загальним цілям розвитку співпраці: – становище жінок та забезпечення
гендерної рівності; – поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня
екологічної свідомості; – сприяння втіленню ICT solutions. Проекти мають бути пов’язані з
однією з наступних галузей:
1) освіта
2) охорона здоров’я
3) мир і стабільність
4) розвиток демократії і верховенство закону
5) економічний розвиток
6) екологічно сприятливий розвиток
7) інформування громадськості та глобальна освіта

Контакти: Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 43б
+38 (044) 590-07-80



Назва Місцевий розвиток, орієнтований на громаду (CBA)
Короткий опис Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується і впроваджується Програмою

розвитку ООН в Україні. Метою проекту є створення сприятливого середовища для сталого
соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації
громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх
областях України

Пріоритети
діяльності

Основні пріоритетні напрямки реалізації проекту:
– охорона здоров’я (реконструкція, оснащення, ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів,
амбулаторій, дільничних лікарень);
– енергозбереження (здійснення заходів з енергозбереження, сприяння у використанні
поновлюваних джерел енергії);
– охорона навколишнього середовища (здійснення заходів щодо утилізації відходів,
створення і реконструкція каналізаційних та дренажних мереж, відмова від пестицидів
тощо);
– водопостачання (здійснення заходів щодо створення та реконструкції мереж
водопостачання «питна вода», мікрозрошення і т. д.);
– економічні ініціативи (підтримка сільськогосподарських кооперативів та інших ініціатив)

Контакти: 01010, Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, офіс 109–110
+38 (044) 280-36-18, 280-43-58



Назва Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва
(NORAD)

Короткий опис Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва (Norad) є управлінням у Міністерстві
закордонних справ Норвегії. Мета Norad — співробітництво з метою розвитку відносин з
партнерами, країнами, що розвиваються, міжнародними організаціями; політика
розвитку та співробітництва досягається завдяки наданню консультативної допомоги та
підтримки Міністерства закордонних справ та Норвезької місії дипломатичної служби;
надання грантів через норвезьких і міжнародних партнерів для більш ефективного
сприяння скорочення масштабів бідності.

Пріоритети
діяльності

1. Зміна клімату та охорона навколишнього середовища: – раціональне використання
природних ресурсів; – зміна клімату та доступ до екологічно чистого виду енергії; –
управління водними ресурсами.
2. Здоров’я нації.
3. Макроекономіка і державне управління: – макроекономіка і скорочення масштабів
бідності; – оподаткування в країнах, що розвиваються; – бюджетна підтримка; –
державне управління фінансами; – децентралізація; – Довірчі фонди Світового банку.
4. Електроенергія: – нафта; – чиста енергія.

Контакти: 01901, Україна, м. Київ, вул. Стрілецька, 15, Посольство Норвегії в Україні
+38 (044) 281-22-00 / +47 23 95-57-00



Назва Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ)

Короткий опис Найбільша у світі регіональна організація, що займається питаннями безпеки.

Пріоритети
діяльності

Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує проекти, які стосуються широкого спектра
питань, таких як
- правова реформа;
- освіта в сфері прав людини;
- боротьба з організованою злочинністю, тероризмом та торгівлею людьми;
- контроль за озброєннями та реформування збройних сил;
- захист довкілля;
- правоохоронна діяльність та безпека кордонів;
- свобода ЗМІ;
- вибори;
- належне урядування та ґендерна рівність

Контакти: 01030, Україна, м. Київ, вул. Стрілецька, 16
+38 (044) 492-03-82
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine



Назва Посольство Швеції в Україні

Короткий опис ---

Пріоритети
діяльності

1) Економічна інтеграція з країнами ЄС та ринкова економіка
2) Демократичне врядування та права людини
3) Природні ресурси і навколишнє середовище

Контакти 01901, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 34/33, 3-й поверх
+38 (044) 494-42-70
https://www.swedenabroad.se/uk-UA/Embassies/Kiev/



Назва Програма Кусаноне Міністерства закордонних
справ Японії

Короткий опис За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим
організаціям, лікарням, початковим школам, науково-дослідним інститутам та іншим
неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів
розвитку цих організацій

Пріоритети
діяльності

медична допомога;
освіта;
спорт;
надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду;
суспільний добробут;
навколишнє середовище

Контакти: Посольство Японії в Україні Бізнес-центр «Європа», 7-й поверх, 01901, Україна, м. Київ,
Музейний провулок, 4
+ 38 (044) 490-70-76
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html



Назва Програма МАТRА Міністерства закордонних
справ Нідерландів

Короткий опис Програма МАТRА (трансформації суспільства), започаткована Міністерством закордонних
справ Нідерландів у 1994 році, спрямована на підтримку перехідних процесів у країнах
центральної та східної Європи, в тому числі і в Україні, та побудови плюралістичного,
демократичного та конституційного суспільства. Програма Матра КАП (малих проектів за
підтримки посольства) спрямована на підтримку невеликих за обсягом місцевих ініціатив, що
дає можливість зробити позитивний внесок у реформування суспільства на місцевому рівні.

Пріоритети
діяльності

Законодавство та верховенство права,
громадське управління,
навколишнє середовище,
освіта,
інформаційне забезпечення / засоби масової інформації,
соціальний захист,
охорона здоров’я,
зайнятість та соціальна політика,
права людини / меншини, культура.

Контакти: 01901, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 7
+38 (044) 490-82-20



Назва Федеральне міністерство довкілля, охорони
природи та ядерної безпеки Німеччини (BMU)

Короткий опис Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища з 1986 року відповідає за
екологічну політику федерального уряду. Метою екологічної політики є збереження або
створення здорового середовища проживання нашого і майбутнього покоління. Тому
екологічна політика федерального уряду включає в себе багато різних галузей, в яких
міністерство формує цілі, приймає рішення і розробляє законодавчі акти

Пріоритети
діяльності

Енергоефективна забудова

Контакти: 10117 Berlin, Stresemannstraße 128-130
https://www.bmu.de/



Назва Федеральне міністерство економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Короткий опис Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини
стимулює економічний розвиток у Німеччині та в інших країнах на основі міжнародного
співробітництва та партнерства

Пріоритети
діяльності

Енергоефективність у будівлях.
Програма сприяння економічному розвитку та зайнятості.
Інституційна підтримка Міністерства праці та соціальної політики України.
Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова.
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.
Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.
Додатковий компонент: «Пілотний захід «Міський простір». Консультаційні послуги в
рамках проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація
підстанцій)»

Контакти: 53113 Bonn, Dahlmannstraße 4
https://www.bmz.de/de/index.html



Назва Фінський фонд місцевого співробітництва
Короткий опис Фінський фонд місцевого співробітництва (Фонд) — це фонд, яким керує Посольство

Фінляндії в Україні. Фонд спрямований на підтримку ініціатив місцевих Неурядових
організацій (НДО), науки і технологій суспільства, університетів та інших навчальних та
науково-дослідних інститутів, незалежних ЗМІ, громадських адміністрацій та культурних
закладів, торгових палат, організацій, що сприяють експорту та інвестиціям, підприємств,
організацій ринку праці та інших установ, таких як фундації, релігійні громади або урядові
установи, які прагнуть просувати нижчеприведені цілі, громадянські організації та
регіональні установи

Пріоритети
діяльності

I) Права людини, питання гендерної рівності Проекти, які підвищують усвідомлення
жіночих прав та гендерної рівності; підвищують роль жінки в громадському житті;
підтримують діяльність щодо покращення умов життя дітей, що перебувають у складній
життєвій ситуації.

II) Питання охорони навколишнього середовища, особливо в галузі енергоефективності
III) Демократія та належне урядування Проекти, які зміцнюють належне урядування,

особливо допомагають місцевим громадам; підтримують діяльність, спрямовану на
підвищення політичної свідомості та вирішення протиріч

Контакти: 01901, Україна, Київ, вул. Стрілецька, 14
+38 (044) 278-70-49
https://www.fi/



Назва Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні

Короткий опис З квітня 2008 року Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля розпочало свою роботу
в Україні, в місті Києві. Своїх цілей фонд досягає шляхом проведення публічних дискусій,
конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку
громадських ініціатив

Пріоритети
діяльності

- сприяння демократії та зміцнення громадянського суспільства,
- політична освіта для громадян,
- раціональне використання енергії та захист клімату,
- статева рівність та гендерна демократія,
- захист прав людини.

Контакти: 01001, Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 13, оф. 2
+38 (044) 394-52-42
https://ua.boell.org/uk



Назва Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation)

Короткий опис Більш ніж століття робота Фонду Рокфеллера була присвячена одній місії — сприянню
зростання благополуччя людства по всьому світу. Завдяки портфелю ініціатив фонд
прагне стимулювати і масштабувати трансформаційні інновації, розвивати партнерські
відносини та створити системні зміни на користь бідних людей і представників
найвразливіших груп населення з усього світу.

Пріоритети
діяльності

Підтримує такі галузі, як:
– здоров’я,
– агрокультура й охорона якості їжі,
– мистецтво та культура,
– енергія,
– зміна клімату,
– гендерна рівність,
– інновації,
– інклюзивна економіка та ін

Контакти: 420 Fifth Avenue, New York, NY 10018
https://www.rockefellerfoundation.org/



Назва Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Короткий опис Фонд Чарльза Стюарта Мотта є приватним благодійним фондом

Пріоритети
діяльності

1. Громадянське суспільство. Місія: посилити благодійність та некомерційний сектор
для підвищення громадянської активності та покращення умов життя громади і
суспільства.

2. Навколишнє середовище. Місія: створення прозорих і відповідальних установ,
державної політики та відповідних моделей розвитку, що захищають громади і
різноманітність та цілісність екосистем.

Контакти: Mott Foundation Building 503 S. Saginaw St., Suite 1200, Flint, Mich. 48502-1851



Назва Центральноєвропейська ініціатива (Central 
European Initiative — CEI)

Короткий опис Регіональний міжурядовий форум, що підтримує європейську інтеграцію шляхом
співпраці між державами — членами форуму і Європейським Союзом (ЄС), іншими
зацікавленими державними установами, приватними та неурядовими, міжнародними
та регіональними організаціями

Пріоритети
діяльності

- культура,
- енергоефективність,
- транспорт,
- захист навколишнього середовища,
- підтримка малих і середніх підприємств,
- врядування,
- інформаційні системи і технології,
- дослідження та інновації

Контакти: 34121 Trieste (Italy), Via Genova 9
https://www.cei.int/



Назва Швейцарське бюро співробітництва в Україні
Короткий опис Дирекція з питань розвитку та співробітництва (DEZA) є агентством у складі Федерального

департаменту закордонних справ Швейцарії. Вона відповідає за координацію діяльності
інших федеральних відомств, спрямованої на розвиток співробітництва й надання
Швейцарією гуманітарної допомоги. Метою співробітництва з країнами Східної Європи є
надання їм підтримки на шляху до демократії та ринкової економіки. Це відбувається шляхом
передачі науково-технологічної інформації та допомоги у вирішенні проблемних питань.
Технічне співробітництво з країнами Східної Європи концентрується, насамперед, на країнах
Південно-Східної Європи та СНД. З 2000 року дві швейцарські агенції — ШАРС та ДСШЕП
спільно утримують Швейцарське бюро співробітництва в Києві. Це Бюро є складовою
Посольства Швейцарії в Україні. Воно відіграє ключову роль в управлінні Швейцарською
програмою співробітництва в Україні, оскільки відповідає за планування та реалізацію
програм / проектів та визначає основні засади співпраці для наших партнерів у Швейцарії та
в Україні.

Пріоритети
діяльності

Cприяння демократичним реформам державних інститутів, забезпечення сталого розвитку
економіки, впровадження принципів справедливого суспільства на засадах участі громадян у
суспільному житті, допомога в поглибленні інтеграції в Європу

Контакти: 04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 4
https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/uk/home/predstavnictva/spivrobitnictvo.html



Назва Швейцарсько-український проект «Підтримка
децентралізації в Україні» (DESPRO)

Короткий опис DESPRO — це проект «Підтримка децентралізації в Україні», який фінансується
Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (SDC) та
впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку
(Skat). Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному
місцевому розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для
демократичних процесів, так і для надання послуг на рівні громади.

Пріоритети
діяльності

– Упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг,
– сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого
самоврядування в Україн

Контакти: 01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2
https://despro.org.ua/



Назва Японське агентство міжнародного розвитку
(JICA)

Короткий опис Японське агентство міжнародного розвитку було засноване 1 жовтня 2003 року з метою
підтримки міжнародної співпраці і розвитку Японії, а також світової економіки шляхом
підтримки соціоекономічного розвитку, досягнення економічної стабільності регіонів,
що розвиваються

Пріоритети
діяльності

Освіта, охорона здоров’я, водні ресурси, управління, миротворча діяльність, соціальна
безпека, транспортування, інформаційні системи та технології, інженерія, економічна
політика, розвиток приватного сектора економіки, міський розвиток, охорона
навколишнього середовища, рибальство, гендерна рівність і розвиток, міський і
регіональний розвиток, подолання бідності, екологічний менеджмент, зниження
ризиків природних катаклізмів та ін

Контакти: Nibancho Center Building 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012
https://www.jica.go.jp/index.html



Назва Bridges Ventures

Короткий опис Bridges Ventures була заснована у 2002 році з баченням, що інвестиції та
підприємницький талант можуть бути використані для сталого зростання, а також вони
можуть вирішити деякі з основних проблем, що стоять перед суспільством

Пріоритети
діяльності

– Охорона здоров’я;
– освіта і навички;
– енергетика;
– екологічні послуги.

Контакти: BridgesVentures LLP, 38 Seymour Street, London, W147BP
https://www.bridgesfundmanagement.com/



Назва Citizen Capital

Короткий опис Citizen Capital — незалежний приватний інвестиційний фонд, який фінансує капітал
зростаючих малих і середніх підприємств і підтримує їх у своїх проектах розвитку.
Компанія була заснована з вірою, що фінанси відіграють важливу роль у вирішенні
соціальних питань. Фонд покликаний об’єднати цілі економічної діяльності та
позитивний соціальний ефект

Пріоритети
діяльності

Фонд без обмежень допомагає підприємцям, діяльність яких спрямована на вирішення
соціальних та екологічних проблем нашого суспільства, і які, таким чином, прагнуть
перетворити його

Контакти: CITIZEN CAPITAL 16, rue Martel 75010 Paris
http://www.citizencapital.fr/



Назва Commons Capital

Короткий опис Commons Capital — це венчурний фонд, діяльність якого зосереджено на наданні
допомоги підприємцям у побудові винятково успішних компаній з високою фінансовою
ефективністю і високим соціальним та екологічним впливом

Пріоритети
діяльності

– Охорона здоров’я;
– енергетика;
– навколишнє середовище;
– освіта

Контакти: Commons Capital 320 Washington Street, 4th fl oor Brookline, MA 02445
http://www.commonscapital.com/



Назва Equilibrium Capital

Короткий опис Equilibrium Capital — це платформа з глобального управління активами, що керується
принципами сталого розвитку. Для компанії стійкість означає стратегічне довгострокове
управління природними ресурсами, що створює економічну цінність

Пріоритети
діяльності

– відтворювана енергія;
– стійка агрикультура;
– управління водними ресурсами;
– зелене господарство;
– управління земельними ресурсами

Контакти: 555 Clay St. San Francisco, CA 94111
https://eq-cap.com/



Назва ERSTE Foundation

Короткий опис ERSTE Foundation підтримує ідеї єдиної Європи, соціальної, культурної та економічної
зони без кордонів з усім її різноманіттям природної краси, індивідуалізму та
ідентичностей. Фундація фінансово підтримує лише громадські неприбуткові організації
(згідно з австрійським податковим законодавством)

Пріоритети
діяльності

Розвиток соціальної сфери;
транскордонне співробітництво;
інноваційні підходи до вирішення локальних, національних та міжнародних проблем;
сталий розвиток;
підтримка талановитої молоді.

Контакти: Friedrichstraße 10, 4th fl oor, 1010 Vienna, Austria
http://www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/



Назва Good Company Ventures 

Короткий опис Основна програма компанії пропонує соціальним підприємцям інтенсивний 12-
тижневий цикл вправ, спрямованих на побудову та зміцнення масштабних бізнес-
моделей для здійснення довгострокових змін, і мобілізує капітал для їх максимального
соціального ефекту

Пріоритети
діяльності

– Соціальні інновації;
– розвиток міст;
– кліматичні зміни та ін.

Контакти: 1227 North 4th Street Philadelphia, PA 19122
https://www.goodcompanyventures.org/



Назва Gray Matters Capital (GMC)

Короткий опис GMC активно інвестує в стійкі, відтворювані бізнес-моделі, якими можуть скористатись
групи населення у країнах, що розвиваються. Велику увагу компанія приділяє співпраці з
партнерами: соціальними підприємствами, підприємцями, інвесторами.

Пріоритети
діяльності

– подолання бідності;
– захист прав людини;
– рівний доступ до освіти;
– розвиток екосистем

Контакти: 2200 Century Parkway, Suite 100 Atlanta, GA 30345



Назва INOGATE
Короткий опис INOGATE є однією з найбільш довгострокових програм технічної допомоги в сфері

енергетики, що фінансуються Європейським Союзом. Програма стартувала в 1996 році і
функціонує в рамках Бакинської ініціативи та Східного партнерства. Програма INOGATE
співпрацює з 11 країнами-партнерами з метою зменшення їх залежності від викопних
видів палива та імпорту енергоносіїв, підвищення безпеки енергопостачання та
пом’якшення зміни клімату в цілому

Пріоритети
діяльності

– Конвергенція енергетичних ринків на основі принципів внутрішнього енергетичного
ринку ЄС з урахуванням особливостей країн-партнерів; – підвищення енергетичної
безпеки шляхом вирішення питань експорту / імпорту енергоносіїв, диверсифікації
поставок, транзиту енергоносіїв та попиту на енергоносії; – підтримка розвитку сталої
енергетики, включаючи підвищення енергоефективності, розвиток відновлювальних
джерел енергії та управління попитом; – залучення інвестицій в енергетичні проекти
спільного та регіонального інтересу.

Контакти: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28
+38 (044) 230-27-54



Назва Mindfull Investors

Короткий опис Компанія працює з цілеспрямованими підприємцями, які будують технології та
компанії, що мають позитивний вплив на здоров’я, довкілля і здоровий спосіб життя
людей.

Пріоритети
діяльності

– Здоров’я;
– навколишнє середовище;
– технології для життя.

Контакти: 2 Mallard Rd, Belvedere, CA 94920
https://mindfullinvestors.com/



Назва RSF Social Finance

Короткий опис RSF Social Finance — це новаторська некомерційна організація з надання фінансових
послуг. У партнерстві зі спільнотою інвесторів та донорів RSF надає капітал для
некомерційних і комерційних соціальних підприємств

Пріоритети
діяльності

– Їжа та сільське господарство;
– освіта і мистецтво;
– піклування про екологію

Контакти: RSF Social Finance 1002 O’Reilly Avenue San Francisco, CA 94129



Назва The Schwab Foundation 

Короткий опис The Schwab Foundation — безпрецедентна платформа регіонального і глобального
рівня, що працює з метою просування провідних моделей соціально сталих інновацій.
Це означає вибір спільноти соціальних підприємців і формування глобальних,
регіональних і галузевих порядків денних, які покращують світ у тісній співпраці з
іншими зацікавленими сторонами Всесвітнього економічного форуму.

Пріоритети
діяльності

– Освіта;
– охорона здоров’я;
– реформи системи соціального забезпечення;
– права людини;
– навколишнє середовище;
– сільське господарство і т. д

Контакти: 91-93 route de la Capite CH - 1223 Cologny/Geneva Switzerland
https://www.schwabfound.org/



Назва Sosense

Короткий опис Sosense допомагає організаціям по всьому світу у посиленні їх бізнес-моделі,
побудованої навколо цифрових соціальних інновацій, і використанні їх впливу

Пріоритети
діяльності

– Діти і молодь;
– культура та спорт;
– освіта;
– навколишнє середовище;
– продовольча безпека та сільське господарство;
– охорона здоров’я;
– права людини;
– інфраструктура;
– жінки і дівчата

Контакти: https://www.sosense.org/



Назва SustainVC

Короткий опис SustainVC робить інвестиції на початковому етапі і на етапі розширення компаній, які
несуть соціальну та екологічну користь світу

Пріоритети
діяльності

– Їжа та органічні продукти;
– здоров’я і благополуччя;
– енергетика і навколишнє середовище;
– освіта та ЗМІ;
– громада і міжнародний розвиток

Контакти: Damon Mill Square, Suite 6C 9 Pond Lane Concord, MA 01742
https://sustainvc.com/



Назва Проект Угода мерів - Схід

Короткий опис Угода мерів - Схід (CoM East) - це проект, який фінансується Європейським Союзом, 
націлений на об'єднання місцевих, регіональних та національних органів влади країн 
Східного партнерства в їх прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів 
сталої енергії, посилення енергетичной безпеки та підтримку глобального руху в 
боротьбі зі змінами клімату
Підписанти нової Угоди мерів по клімату і енергії з країн Східного партнерства 
зобов'язуються:
Знизити кількість викидів CO2 (і, можливо, інших парникових газів) щонайменше на 30% 
до 2030 року за рахунок підвищення енергоефективності та ширшого використання 
відновлюваних джерел енергії
Підвищити стійкість своїх територій шляхом адаптації до наслідків зміни клімату.

Пріоритети
діяльності

- енергоефективність
- стала енергетика,
- посилення енергетичной безпеки
- підтримка глобального руху в боротьбі зі змінами клімату

Контакти: вул. Прорізна 10, оф. 66, Київ, 01034, Україна
380 44 278 03 13
info-east@eumayors.eu

tel:+380 44 278 03 13
mailto:info-east@eumayors.eu

