ТОП-100
ДОНОРСЬКИХОРГАНІЗАЦІЙ

http://grant.n-s.club/

ТОП-100 донорськихорганізацій в Україні
Найголовнішимипартнерамидлянеприбуткових організацій,
особливонаперших
етапахрозвитку,єгарнтовітадонорськіорганізації.
ХочуподілитисьзВамикоротким
списком,якимсамікористуємосьуроботі.

Асоціація
енергоефективні
містаУкраїни
Sabit
ЄБРР
ЄІБ
ПосольствоСША
FLEX
ФондВідродження
Alltech
ФондіменіГайнріха
Бьолля

4

так

http://www.enefcities.org.ua/
http://www.sabitprogram.org/i
ndex.php?option=calendar&Ite
mid=7 3
http://www.ebrd.com/russian/
pages/country/ukraine.shtml
http://www.eib.org/
http://ukraine.usembassy.gov/
programs -grants.html
http://www.americancouncils.o
rg.ua/uk/pages/6/
http://www.irf.ua/index.php?o
ption=com_content&view= sect
ion&layout=blog&id=6&Itemid
=19
http://www.alltech.com

Розвиток
громади

Сайт /посилання

Енергоеф
ективність

Назваорганізації

Бізнессередовище

Відповіднодо наших пріоритетів,списокрозділенона3частини–по
напрямах,якіможнапрофінансувати укожного донора.

так

так

так

так

так

так
так
так
так

так

http://www.ua.boell.org

http://grant.n-s.club/

так
так

так

Глобальний
екологічнийфонд
(ГЕФ)
ФондКонрада
Аденауера
НЕФКО
ФондФрідріха
Еберта
Північний
інвестиційнийбанк
(ПІБ)
Посольство ФРН
Фундація
Леменсона
ФондСхіднаЄвропа
Глобальнийфонд
кліматичного
партнерства(GCPF)
Британська рада
DIGH
Світовийбанк
Агенство США з
міжнародногоро
звитку (USAID)
E5P
Demo UkrainaDH
Німецькийдержа
внийбанк
розвиткуKFW
Inogate
ЄІСП

http://www.gefua.net/uk/topic
s/gef/56-2011-09-08- 07-1113.html

так

http://www.kas.de/ukraine/ukr
/events/
http://www.nefco.org/ru/intro
duction/korporatsiya_nefko

так
так

так
так

www.fes.kiev.ua

http://www.nib.int/

так

так

так
так

http://www.kiew.diplo.de/
http://www.lemelson.org

так

http://www.eef.org.ua/

так

так
так

так
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так

http://gcpf.lu
http://www.britishcouncil.org/
uk/ukraine.htm
http://digh.nl/
http://www.worldbank.org/uk/
country/ukraine
http://ukraine.us aid.gov/ua

так

так
так

так

так

так

так

так

так

http://demo-dh.org.ua/
http://www.kfwentwicklungsbank.de/ebank/E
N_Home/About_Us/Local_Pres
ence/Europe64/Office_Ukraine
/index.js p
http://www.inogate.org
http://ec.europa. eu

http://grant.n-s.club/

так
так
так
так
так

Фондцивільних
дослідженьта
розвитку США
ФондВіктора
Пінчука
ФондРіната
Ахметова
SIDA
GIZ
ФундаціяСороса
UNICEF
AIESEC
КарітасУкраїна
ФондСтефана
Баторія
UNWOMAN
Державнийфонд
сприяння
місцевому
самоврядуванню
Європейський
культурнийфонд
Європейськоукраїнське
енергетичнеаге
нство (ЄУЕА)
ФондЧарльза
СтюартаМотта
Міднародний
альянсзВІЛ/СНІДу
вУкраїні

http://www.crdf.org.ua

так

так

http://www.pinchukfund.org/u
a/

так

http://www.fdu.org.ua

так

http://www.swedenabroad.co
m/en-G B/Embassies/Kyiv/
http://www.giz.de
http://www.soros.org/grants
http://www.unicef.org/ukraine/
index.html
http://if.aiesec.ua/uk/

так
так

так
так

так
так
так

http://www.caritas-ua.org/

так
так

http://www.batory.org.pl/en

так

http://www.unwomen eeca.org

так

так

http://municipal.gov.ua/

так

так

http://www.culturalfoundation.
eu/

http://euea-energyagency.org/

так

так

так

http://www.mott.org/

так

www.aidsalliance.org.ua

так

http://grant.n-s.club/
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Delegationof theEU
to Ukraine
EUROPEAID
ПРООН "Місцевий
розвиток
орієнтованийна
громаду" (CBA)
Ініціатива
«Чорноморський
трастдля
регіональноїспівп
раці» Німецького
фонду Маршала
США
Міністерство
регіонального
розвитку
ЮНЕП
ОБСЄ
Шведськеагентство
зпитаньрозвиткуі
співробітництва
(SDC)
Програма
«Посилення
громадянського
суспільствав
Україні»РАСТ
(UNITER)
ПольськоУкраїнськафундація
співпраціПАУСІ
IFC

http://eeas.europa.eu/delegati
ons/ukraine/projects/list_ of_pr
ojects/projects_en.htm
http://ec.europa. eu/europeaid
/what/index_en.htm

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

http://www.cba.org.ua/

www.gmfus.org

так

http://minregion.gov.ua/

так

http://www.unep.org/

так

так
так

так

так

http://www.osce.org

так

http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/
Uk/Welcome_to_the_Office

так
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так

http://uniter.org.ua/

http://www.pauci.org/ua/

так

так

http://www1.ifc.org/wps/wcm/
connect/region ext_content/r
egions/europe+middle+east+ a

так

так

http://grant.n-s.club/

так

nd+north+ africa/ifc+in+ europe
+and+ central+asia/countries/u
kraine+country+landing+page#

Фундаціякнязівблагодійників
Острозьких
Британський
департаментз
питаньдовкілля,
продуктівхарчува
нняі села (DEFRA)
Карпатськийфонд
Державний
секретаріатзпитанье
кономіки (SEKO)
Фондгромади
короляЮрія
Український
жіночийфонд
Міжнародний
благодійнийфонд
«Україна 3000»
Міжнародний
благодійнийфонд
«OpenUkraine»
ФондОлени
Франчук«Антиснід»
ФондРокфеллера
ФондбратівКличків
Головнеуправління
у справахсім'ї,
молодітаспорту

так

http://fundraising.org.ua/

http://rpa.defra.gov.uk/rpa/ind
ex.nsf/home

так

так

http://www.carpathianfoundati
on.org.ua
http://www.seco cooperation.admin.ch/

так
так

так
так

http://www.galicia.org.ua/
http://www.uwf.kiev.ua/

так

так

так

http://www.ukraine3000.org.u
a/

так

http://www.openukraine.org/u
a/

так

http://www.antiaids.org

так

http://www.rockefellerfoundati
on.org
http://www.klichkofund.org.ua
/
http://if-molod.org.ua/

так
так
так

http://grant.n-s.club/

так
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Івано-Франківської
ОДА
Асоціаціяприватні
інвесториУкраїни
CIPE
Корпорація
"Оболонь"
БлагодійнийФонд
Богдана
Гаврилишина
Програми
ТранскордонногоС
півробітництваПол
ьща- БілорусьУкраїна
БлагодійнийФонд
Крона
Благодійнийфонд
«Единственная
Inventure
KIVA
Центр"Розвиток
КСВ".
ПроектАгроінвест
Український
державнийфонд
підтримкиферме
рськихгосподарст
в
Програмамалих
грантівсвітового
банку

http://www.uaban. org/catalog
ue-projects-ukraine.html

так

http://www.cipeeurasia.org/pages/about.htm
http://www.obolon.ua/ukr/cor
porate-responsibility/social investments/

так
так

http://bhfoundation.com.ua/

так

http://www.pl-by-ua.eu/

так

http://www.krona.niko.ua/ua/

так

так
так

http://www.edipresse.com.ua/
http://inventure.com.ua
http://www.kiva.org/

так
так
так

http://csr-ukraine.org/
http://www.agroinvest.org.ua/
ukr/cooperation/

так

http://www.udfpfg.org.ua/bezp
ov.html

так

www.worldbank.org

http://grant.n-s.club/

так

так

Благодійнийфонд
«Творчийцентр
ТЦК»
КомпаніяDanone
МАТРА-КАП
Творчий Центр
Каунтерпарт
Проектиз
енергоефективності
вУкраїні
CIDA
Радазміжнародних
науковихдослі
дженьта
обмінів (IREX)
Фінське
партнерство
UKEEP
Деловые
предложения
инвесторов и
партнеров
Власнасправа
XEVIN
ENPI
FBA(дляфінських
компанійвУкраїні)
Хейфер
Інтернешенл
(Heifer)

так

http://ccc-tck.org.ua/
http://danone.ua/ru/social responsibility/
http://ukraine.nlembassy.org/

так
так
так

www.viaduk.net/ccc

так

http://eeib.org.ua
http://www.acdi cida.gc.ca/acdi-cida/ACD I CIDA.nsf/eng/JUD1211102120-L23

так

http://www.irex.org/project/uk
raine-media-partnershipprogram-umpp

так

http://finnpartnersh ip.fi

так

http://www.ukeep.org

так

http://1000yes.com/invest/last
h.php

так

http://vlasnasprava.info/ua/off
er.html
http://www.xevin.eu/

так

http://www.enpi -info.eu

так
так

http://fbaukraine.com/

так

www.heifer.org.ua

так

http://grant.n-s.club/

так

4

