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ДЕ БРАТИ ГРОШІ

До 1 млн грн гривень
https://udf.gov.ua/

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА
КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ НА ПОВОРОТНІЙ ОСНОВІ:
•
•
•

НОВИМ ГОСПОДАРСТВАМ
ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ (КРІМ НОВОСТВОРЕНИХ)
СІМЕЙНИМ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ

Закон України «Про фермерське господарство»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text
«Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF#Text
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження форм документів для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1116-11#Text

Запорізьке відділення
вул. Святого Миколая, 37в
Запоріжжя,Запоріжська обл.
Україна 69063
+38 (097) 222-49-59
zaporizhzha@ukr.net

ДEРЖПІДТРИМКА 2022: ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ

https://www.kmu.gov.ua/npas/d
eyaki-pitannya-nadannyagrantiv-biznesu-738-210622
https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/yerobota

Розмір допомоги: від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар,
але не більше 70 % вартості проєкту висадки насаджень.
Гранти надаються для саду площею від 1 до 25 га.
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
Як отримати послугу онлайн
1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в
кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за
допомогою електронного підпису (ключ ФОП або
керівника юрособи)
2. Заповніть онлайн-заявку.
3. Прикріпіть проєкт плану посадки саду.
Типовий проєкт такого
плану https://diia.gov.ua/storage/app/media/Grants/%20%D0%B2%D0%B8%
D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf

Проєкт має містити такі розділи:
- пояснювальну записку
-генеральний план
-кошторисну документацію
- паспорт робочого проекту.

Можна отримати грант, якщо земля у
вашій власності або у правокористуванні
не менше ніж 7 років.

Рішення про надання гранту приймає Міністерство
аграрної політики після перевірки заяви уповноваженим
банком та розглянувши ваш проєкт висадки насаджень.

Подати заявку на отримання гранту може ФОП або юридичні
особи:
- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на
тимчасово окупованій території України;
- які не провадять господарську діяльність на території росії;
- які не перебувають під санкціями;
- щодо яких не порушено справи про банкрутство;
- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної
відповідальності за корупцію;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.

Кількість постійних та сезонних працівників
з урахуванням культур насаджень

https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
Грант можна витратити на оплату будь-яких
рахунків на реалізацію вашого проєкту.

У разі отримання гранту ви маєте:
- створити робочі місця у такій кількості;
- здійснювати вашу діяльність не менше 5 років
надалі
- сплачувати податки в бюджет, зокрема, за
працевлаштування робітників

Ви маєте повернути суму вашого гранту, лише якщо
не виконаєте зобов’язання перед державою, тобто:
- не створите робочих місць;
- здійснюватимете вказану діяльність менше 5 років;
- не сплачуватимете податки.

https://diia.gov.ua/storage/app/media/Grants/%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%
D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf

https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
Як отримати послугу онлайн
1.Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті
громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою
електронного підпису (ключ ФОП або керівника
юрособи).
2. Заповніть онлайн-заявку.
3. Прикріпіть проєкт будівництва модульної
теплиці з кошторисною документацією.
Проєкт має містити такі розділи:
- пояснювальна записка
- архітектурні рішення
- конструкції металеві
- конструкції залізобетонні (враховуючи
фундамент)
- системи поливу (свердловина до 30 м)
- електросистеми (до 5 кВт)
- кошторисна документація
4. Підпишіть електронним підписом та
відправте.

Розмір допомоги: до 7 млн грн за 2 га, але не більше 70 % вартості
проєкту.
Гранти надаються для теплиці площею від 1,6 га до 2,4 га.
Модульна теплиця має бути збудована - до 1 року.
Ви маєте створити від 40 робочих місць.

Рішення про надання гранту приймає Міністерство аграрної
політики після перевірки заяви уповноваженим банком та розглянувши ваш
проєкт будівництва модульної теплиці.

Подати заявку на отримання гранту може ФОП або юридичні особи:
- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово
окупованій території України;
- які не провадять господарську діяльність на території росії;
- які не перебувають під санкціями;
- щодо яких не порушено справи про банкрутство;
- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної
відповідальності за корупцію;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.

https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
Грант можна витратити на оплату будьяких рахунків щодо вашого
проєкту будівництва модульної теплиці.

Ви маєте повернути суму вашого гранту, якщо
не виконаєте зобов’язання перед державою

У разі отримання гранту ви маєте:

- не створите робочих місць;

-

створити від 40 робочих місць

-здійснювати вашу діяльність не менше 3
років після завершення будівництва теплиці

- здійснюватимете вказану діяльність менше 3
років;

- сплачувати податки в бюджет, зокрема, за
працевлаштування робітників

- не сплачуватимете податки.

https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
Як отримати послугу онлайн
1.Зареєструйтеся або авторизуйтеся в
кабінеті громадянина на
порталі diia.gov.ua за допомогою
електронного підпису (ключ ФОП або
керівника юрособи).
2. Заповніть онлайн-заявку.
3. Прикріпіть бізнес-план за формою
https://diia.gov.ua/services/grant-navlasnu-spravu.
З прикладом заповненого бізнес-плану ви
можете ознайомитися тут
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnuspravu
4. Підпишіть електронним підписом та
відправте.

Розмір гранту: від 50 тис. до 250 тис. грн.
Рішення про надання гранту приймає Міністерство економіки,
перевіривши заявку уповноваженим банком та ваш бізнес-план.
Заявку можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:
- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово
окупованій території України;
- які не провадять господарську діяльність на території росії;
- які не перебувають під санкціями;
- щодо яких не порушено справи про банкрутство;
- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної
відповідальності за корупцію;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.

Термін подачі заявок :
перший етап — до 15 липня 2022 р.

Кінцеві строки подання заяв
на отримання грантів
https://diia.gov.ua/kincevi-stroki-podannya-zayav-naotrimannya-granitiv

останній етап — до 1 грудня 2022 р.

Грант ви можете витрати на витрати, пов'язані з :
- придбанням основних засобів виробництва
(верстати, технологічне обладнання);
- введенням в експлуатацію верстатів,
технологічного обладнання;
- доставкою придбаних верстатів, технологічного
обладнання.

У разі отримання гранту ви маєте:
- створити від 25 робочих місць
- здійснювати діяльність не менше 3 років
- сплачувати податки в бюджет, зокрема, за
працевлаштування робітників
Ви маєте повернути суму вашого гранту, лише
якщо не виконаєте зобов’язання перед
державою:
- не створите робочих місць;
- здійснюватимете вказану діяльність менше 3 років;
- не сплачуватимете податки.

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
Як отримати послугу онлайн
1.Зареєструйтеся або авторизуйтеся в
кабінеті громадянина на
порталі diia.gov.ua за допомогою
електронного підпису (ключ ФОП або
керівника юрособи).
2. Заповніть онлайн-заявку.
3. 3. Прикріпіть бізнес-план за формою
https://diia.gov.ua/services/grant-napererobne-pidpriyemstvo .
З прикладом заповненого бізнес-плану ви
можете ознайомитися тут
https://diia.gov.ua/services/grant-napererobne-pidpriyemstvo
4. Підпишіть електронним підписом та
відправте.

Розмір гранту: до 8 млн грн,
за умови створення не менше 25 робочих місць.
Рішення про надання гранту приймає Міністерство економіки,
перевіривши заявку уповноваженим банком та ваш бізнес-план.
Заявку можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:
- які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово
окупованій території України;
- які не провадять господарську діяльність на території росії;
- які не перебувають під санкціями;
- щодо яких не порушено справи про банкрутство;
- щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної
відповідальності за корупцію;
- які не мають заборгованості перед бюджетом.

У разі отримання гранту ви маєте:
- створити хоча б одне робоче місце;
- здійснювати діяльність не менше 3 років;
- сплачувати податки в бюджет, зокрема,
працевлаштування робітників
Кінцеві строки подання заяв та гранична сума мікрогрантів
на створення або розвиток власного бізнесу
https://diia.gov.ua/kincevi-stroki-podannya-zayav-na-otrimannya-granitiv

Гранти ви можете витратити на:
- придбання обладнання;
- закупівлю сировини;
- орендну плату (не більше 25% від
суми гранту);
- лізинг обладнання
за

Ви маєте повернути суму вашого
гранту, лише якщо не виконаєте
зобов’язання перед державою,
тобто: не створите робочих місць
відповідно до суми гранта.

Компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з
числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного
стану в Україні за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Сума компенсації: мінімальна заробітня плата за кожну працевлаштовану ВПО.
https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo

https://business.diia.gov.ua/cases/antikrizovi-risenna/programa-uradu-sodotimcasovogo-peremisenna-pidpriemstv-z-postrazdalih-pid-cas-vijni-regioniv

https://veteranfund.com.ua/

https://www.eximb.com/ua/business/financial/derzhavni-garantiyi-na-portfelnij-osnovi.html

https://20000.mva.gov.ua/

КРЕДИТНІ СПІЛКИ: $1 МЛН
НА ВІДНОВЛЕННЯ
КРЕДИТУВАННЯ АГРАРІЇВ
USAID та Всесвітня фундація кредитних
спілок здійснили виплату з фонду
ліквідності в розмірі 1 мільйон доларів.
Метою виплати є допомога партнерським
кредитним спілкам, афілійованим з
Проєктом «Кредит для
сільськогосподарських виробників»
(WOCCU) відновити кредитування
агровиробників та підтримати продовольчу
безпеку в Україні під час війни.
Другий транш у розмірі майже 500
тис. доларів США було передано
Українській об’єднаній кредитній спілці
(UUCU) та Об’єднаній кредитній спілці
УНАСУ (UCU UNASCU), а також
центральним фінансовим установам для
українських кредитних спілок.
https://agrotimes.ua/agromarket/kredytni-spilky-otrymayut-1mln-na-vidnovlennya-kredytuvannya-agrariyiv/

https://anisia.lviv.ua/services/promotions/313-agro_credit_0422.html

Місцеві ресурси для аграріїв: досвід Львівщини

Місцеві ресурси для аграріїв: досвід Львівщини

ОЧІКУЄТЬСЯ…
Кошти ЄС.
Головний розпорядник - Мінагрополітики.
Відповідальний виконавець - Український державний фонд підтримки
фермерських господарств та його регіональні відділення.
Отримувачі
фермерські
господарства
та
інші
виробники
сільськогосподарської продукції.
Для отримання коштів відомості про отримувача мають бути внесені до
Державного аграрного реєстру.
Отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від 1 до 120 гектарів
земель сільськогосподарського призначення або мати у власності від 3 до 100
корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo

Отримувач бюджетних коштів може скористатися одноразово одним із
визначених напрямів:
 на один гектар земель сільськогосподарського призначення – у розмірі
3100 гривень, але не більше 372 000 гривень для одного отримувача;
 на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та
зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки –
у розмірі 5300 гривень, але не більше 530000 гривень для одного
отримувача.

ДОНОРИ

https://drive.googl
e.com/file/d/1HVk
hfNjjtSu6Vnv3RL391uYociOnFZr/vie
w

Сільське господарство

https://bit.ly/3uwg41O

• 10 000 000 грн. у рамках до 20 (двадцяти) субгрантів.
• Сума кожного субгранту -500 000 до 900 000 гривень
• Тривалість субгранту - до18 місяців.

Село, сільське господарство
Ініціатива передбачає відродження економіки в селах та малих містах України та створення умов
для сталого розвитку підприємництва як відповідь на негативні економічні наслідки війни, що
мають місце в Україні шляхом надання мікрогрантів.
Конкурс розрахований на підприємців-новачків чи тих, які здійснюють свою діяльність не
більше як 4 роки та хочуть розширити та/або здійснити релокацію або якісно покращити
свою бізнес-діяльність.

Сума гранту: від 50 до 100 тис. грн
Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, сировини, матеріалів та
послуг для підтримки мікро та малого бізнесу.
Конкурс бізнес-ідей «РОБИ СВОЄ» має дві опції:
1. Навчання. Зареєстровані учасники за бажанням матимуть доступ до
відеоматеріалів, створених експертами в сфері розвитку малого бізнесу. Це дасть
можливість учасникам «прокачати» навички створення бізнес-планів,
планування доходів, витрат, бізнес-аналітику та SMM-маркетинг.
2. Фінансова підтримка. Для отримання гранту учасник подає заявку, в якій описує
мету, цілі бізнесу, опис продукції, планові доходи, витрати, інші показники.
Заявку можна подати заявку doyourbusiness.com.ua
Телефон для довідок – 067 440 59 00
Розгляд заявок на регулярній основі не рідше 1 разу на місяць.
Буде підтримано до 50 бізнес-ідей».
Бюджет конкурсу 3, 5 млн грн.

Де шукати: https://www.prostir.ua/?grants=mhp-hromadizapustyv-konkurs-biznes-idej-roby-svoje-v-umovah-vijny

ГРАНТИ АДРЕСНОЇ ПІДТРИМКИ.
МІКРОГРАНТИ, НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Волинські фермери засіються насінням з Латвії

Швейцарсько-українська програми «Розвиток
торгівлі з вищою доданою вартістю в
органічному та молочному секторах України»,
що впроваджується Дослідним інститутом
органічного сільського господарства (FiBL,
Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG
(Швейцарія), www.qftp.org.

Сільські громади, ВПО
Пріоритетні напрямки фінансування:


Відновлення критичної соціальної інфраструктури/забезпечення обладнанням



Посилення продовольчої та економічної безпеки для груп людей/громад, щоб:
- запобігти голоду;
– створити можливості зайнятості для людей/груп людей, які стоять перед ризиком опинитися за
межею бідності та без засобів до існування;



Діяльність або рішення, спрямовані на стале підвищення якості життя
- мешканців громади
– вимушено переселених осіб в інші громади
– конкретних вразливих груп людей (діти, багатодітні родини, діти-сироти, люди з інвалідністю, діти з
інвалідністю та інші), які вимушено переселилися в громади.



Евакуація з громад, що перебувають під загрозою окупації



Адресна допомога людям або групам людей. Перевага надаватиметься проєктам адресної
підтримки людей/груп людей, якщо (а) ця допомога сприятиме не лише короткостроковому
вирішенню проблем, а й закладе основи значущого, сталого покращення на тривалий час (б) до
вирішення проблеми, на що спрямовуватиметься запитувана адресна допомога, долучатимуться ще
і інші стейкхолдери з громади.

Прийом проєктних пропозицій -постійно, починаючи з 1 червня 2022 року до офіційного завершення.
Максимально можлива сума гранту – 300 тис. грн.

Де шукати:
https://www.prostir.ua/?grants=hrantovaprohrama-lyudy-dlya-lyudej-svit-ryatujeukrajinski-hromady

https://sadyperemohy.org

https://invest.smf.org.ua/

ДЕ ШУКАТИ АКТУАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ГРАНТИ

Сайти - агрегатори
Ресурсний центр ГУРТ
www.gurt.org.ua
Портал "Громадський простір»
www.civicua.org
ГРАНТИ, ПАРТНЕРИ, ІНВЕСТИЦІЇ
https://kickyour.tech/uk
ProGRANT: гранти, конкурси,
стипендії
https://www.facebook.com/groups/progrants/
Гранти для бізнесу, освіти, ГО, ОТГ та корисні
події
https://www.facebook.com/groups/117588855475088
Гранти та інвестиції для розвитку України
https://www.facebook.com/groups/1717090298608280

Сайти організацій донорів, спонсорів,
меценатів,
благодійників:
- українських
- зарубіжних

Де шукати актуальні програми, гранти: ЄС

ЦЬОМУ ВАРТО ВЧИТИСЯ, або
ДОРАДЧІ ПОСЛУГИ

Фандрейзинг - це не халява,
а наука і мистецтво

http://edorada.org/uk/groups/372

Запорізька торгово-промислова палата
28.07.2022.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ АПК
В УМОВАХ ВІЙНИ
Роман Корінець,

директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб
України, , заступник голови Комітету підприємців АПУК при ТППУ,
експерт проекту UA FATA, к. е. н.

rkorinets@gmail.com
097577327

