Конкурс міні-грантів
для бізнесу

Цілі конкурсу:
Ціль 1
Посилення економічної спроможності діючих
малих підприємств цільових громад, в умовах
воєнного стану в Україні.

Ціль 2
Формування продовольчого банку для
потребуючих в громадах учасницях проекту.

Запрошуємо до участі:
• юридичні особи, власниками є громадяни України віком 18-60 років,

• юридичні особи комунальної власності,
• фізичні особи-підприємці,
• приватні підприємства,
• товариства з обмеженою відповідальністю,
• комунальне підприємство,
• сільськогосподарський кооператив,
• сімейне фермерське господарство,

• фермерське господарство,
що здійснюють свою діяльність не менше 3 міс., з моменту оголошення про конкурс та хочуть
розширити або якісно покращити свою бізнес діяльність.

Не можуть бути учасниками
1

Фізичні особи, які не зареєстровані як підприємці

2

Суб’єкти господарювання, які:
• є кредитними організаціями, страховими
організаціями, інвестиційними фондами,
недержавними пенсійними фондами,
професійними учасниками ринку цінних
паперів, ломбардами;
• є нерезидентами України, за винятком
випадків, передбачених міжнародними
договорами України;
• здійснюють виробництво та/або реалізацію
зброї, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, обмін валют;
• надають в оренду нерухоме майно, що є
одним з основних видів діяльності;

• визнані банкрутами або стосовно яких
порушено справу про банкрутство;
• перебувають у стадії припинення юридичної
особи або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця;
• подали завідомо недостовірні відомості та
документи під час звернення за отриманням
гранту;
• мають заборгованість перед бюджетом,
Пенсійним фондом України, фондами
загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
• мають заборгованість за кредитами/позиками.

Пріоритет буде надано
юридичним особами, в яких
працюють або для яких буде
створено щонайменше 3 робочих
місця з категорії:
• внутрішньо переміщених осіб
• багатодітні матері/батьки

• самотні жінки з дітьми — вдов
• жінки, чоловіки яких проходили службу в Збройних Силах/Військах
територіальної оборони
• представники національних меншин
• ветерани АТО/ССО та особи з інвалідністю

Обов’язкові Умови
✓ Учасник успішно пройшов тренінгову програму організаторів конкурсу
✓ Учасник готовий і хоче відвідати презентаційний захід і представити свою ідею членам
Відбіркової комісії. Подав на розгляд документи відповідно

✓ Учасник вже зареєстрована юридична особа, щонайменше 3 місяці
✓ Тематика бізнес-ідеї відповідає темі конкурсу — виробництва харчових продуктів, переробки
сільськогосподарської продукції, агросфера.
✓ Учасник погоджується на умову передачі 10% виробленої продукції у «продуктовий банк
громади» на користь громади для потребуючих протягом 12 місяців після запровадження
діяльності по бізнес-плану.
✓ Учасник створює 3 робочі місця

Реєстрація
за посиланням:
7 листопада
2022 року, 18:00

8 листопада
2022 року

Кінцевий термін реєстрації
на участь в проекті

Результати розгляду
заявок

Учасники, які потрапили до шорт-листа, отримають сповіщення.

Кількість учасників обмежена

Відібрані учасники будуть
запрошені до участі в онлайн-тренінгах*:

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

9-10 листопада,
з 11.00 до 15.00

11-12 листопада,
з 11.00 до 15.00

12-13 листопада,
з 11.00 до 15.00

14-15 листопада,
з 11.00 до 15.00

* тренінг — дводенний. Учасники будуть розділені на групи. Організатори лишають за собою
право вибору, на які дати тренінгів та у яку групу потрапить учасник.
Участь у тренінгах обов’язкова!

Розклад конкурсу

До 20.11. 2022

написання бізнес-плану,
у відповідності до бізнесідей учасників проєкту

18.11 – 20.11.2022

21.11 – 27.11.2022

28.11.2022

перевірка бізнеспланів, доопрацювання
та технічний супровід.

представлення
бізнес-ідей перед
Відбірковими
комісіями

оголошення
переможців

Представлення бізнес-ідей
перед Відбірковими комісіями
Буде відбуватись у період 21.11 – 27.11.2022 поетапно, в залежності від регіону.
Точніші дата та час будуть відомі пізніше.

Етап 1
Захист бізнес ідей
учасників Полтавської та
Харківської областей

Етап 2
Захист бізнес ідей
учасників Вінницької та
Житомирської областей

Етап 3
Захист бізнес ідей учасників
Хмельницької та
Тернопільської областей

Міні-гранти
у цифрах

720 000 євро

60 бізнес-ідей

12 000 євро

загальний бюджет
конкурсу грантів

отримають підтримку

на придбання обладнання
та матеріалів

Бюджет бізнес-плану готується і подається в гривневому еквіваленті, закупівлі проводяться
в гривневому еквіваленті по курсу НБУ.

Грант не надається
грошовими коштами,
тільки обладнанням
та матеріалами

Приклади прийнятних витрат
за рахунок гранту
✓ Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря та
інших засобів для вирощування, переробки і
зберігання сільськогосподарської продукції
(зокрема, але не виключно: посадковий матеріал,
засоби захисту, добрива, банки, автоклави, мінімлини, фасувальні станції, сепаратори,
соковижималки, холодильні камери, охолоджувачі,
екструдері (міні-олійниці), сушарки, крупорушки)

✓ Обладнання приміщень для
зберігання і переробки харчових
продуктів.

✓ Закупівля малої техніки для обробітку невеликих
масивів земель з необхідним причіпним/навісним
обладнанням (міні-тракторів, мотоблоків,
культиваторів, надувних човнів, генераторів тощо).

✓ Встановлення та облаштування
теплиць

✓ Впровадження новітніх технологій
у сферу сільського господарства
та переробки агропродукції.
✓ Виробничі лінії

✓ Інше

Пакет документів
для отримання гранту:
• Бізнес-план по формі конкурсу,
презентація

• Надання копії статуту підприємства (за
наявності)

• Виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань

• Надання копії наказу та/або протоколу про
призначення керівника (надається для

• Витяг з реєстру платників Єдиного податку,
ПДВ (за наявності)
Копія паспорту громадянина України (1, 2
сторінка та місце реєстрації)
• Копія індивідуального податкового номеру

• Довідка з банку про відсутність
заборгованості за кредитами

• підтвердження повноважень директора на
підписання договору)
• Лист про співпрацю із громадою, де веде
свою діяльність учасник про передачу
безкоштовно 10 % продукції впродовж року
• Цінова пропозиція постачальника для
закупівлі обладнаннямм

Дякуємо за увагу!
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