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Положення 

про грантову програму «Підтримка органічного сектору в Україні» 

 

 

РОЗДІЛ 1. ОПИС ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1. МЕТА  

Грантову програму ініційовано об’єднанням «Органічна Ініціатива», до складу якого 

входять ключові учасники органічного сектору України. Органічна Ініціатива об’єднала зусилля 

та ресурси однодумців і розпочала свою діяльність у квітні 2020 року; вона має на меті сприяння 

розвитку органічного ринку та зростанню торгівлі українською органічною продукцією на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Мета грантової програми – підтримка виробників органічних продуктів, збереження та 

посилення спроможності органічного сектору України у середньо- та довгостроковій перспективі.  

Учасники програми - оператори органічного ринку, надавачі послуг, громадські 

організації та спілки, що працюють у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції – юридичні особи резиденти України. 

 

Конкретні цілі діяльності: 

1) підтримка органічного сектору України шляхом надання термінової фінансової допомоги 

для вирішення нагальних потреб, що виникли як наслідок широкомасштабного вторгнення росії на 

територію України; 

2) збереження сертифікованих органічних виробників та земель, що зайняті під органічне 

виробництво; 

3) сприяння подальшому розвитку органічного сектору через підтримку заходів, 

спрямованих на стимулювання економічного розвитку виробників. 

 

1.2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Програма «Підтримка органічного сектору в Україні», ініційована об’єднанням «Органічна 

Ініціатива», оголошена в квітні 2022 року та впроваджується у кілька етапів, залежно від 

наявності коштів (до ухвалення рішення про її зупинку), з проміжними кінцевими термінами для 

розгляду заявок грантовим комітетом.  

 

Вся офіційна інформація про грантову програму «Підтримка органічного сектору в 

Україні», форми запитів, публічна інформація та звітність розміщуються за посиланням 

https://www.dossier.org.ua/projects/organic-sector-support. 

 

Фінансове адміністрування грантової програми здійснюють Міжнародна благодійна 

організація «Інформаційний центр «Зелене досьє» та Львівська міська громадська організація 

«Екотерра» відповідно до рішення Органічної Ініціативи та статутних завдань організацій. 

https://www.facebook.com/organicinitiative
https://www.dossier.org.ua/?post_type=projects&p=2416


2 

 

Грошовий фонд грантової програми формується з благодійних пожертв та внесків 

фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України), цільових внесків міжнародних 

проєктів/програм технічної допомоги та інших надходжень. 

 

1.3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ 

З 24 лютого 2022 року (від початку широкомасштабного вторгнення росії на територію 

України) органічний сектор України, як і вся аграрна та продовольча промисловість, потерпає від 

російської агресії. Значна частина земель, що зайняті під органічне виробництво, опинилась у 

місцях ведення бойових дій та під окупацією. Незважаючи на усі складнощі, багато органічних 

виробників розпочали посівні роботи, надають органічні продукти ЗСУ, територіальній обороні, 

надають житло та харчування для біженців з різних куточків України. 

За цих умов українські виробники органічної продукції потребують підтримки задля 

продовження ведення органічного сільського господарства, забезпечення населення України та 

інших країн органічними продуктами.  

 

Очікувані результати програми: 

1) збереження кількості органічних виробників на територіях, що підконтрольні Україні; 

2) сприяння збуту органічної продукції та налагодженню нових ланцюгів постачання в 

теперішніх умовах; 

3) залучення додаткових коштів для підтримки та розвитку органічного сектору України. 

 

1.4. СТРОКИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ  

Грантова програма впроваджується у кілька етапів, залежно від наявності коштів (до 

ухвалення рішення про її зупинку), з проміжними кінцевими термінами для розгляду заявок 

грантовим комітетом.  

1 етап 

Термінова підтримка органічних виробників, які постраждали від російського вторгнення з 

24 лютого 2022 року, для проведення сертифікації у 2022 році.  

Можливі напрямки підтримки та форми діяльності в рамках першого етапу грантової 

програми: 

• надання підтримки для покриття витрат для проведення сертифікації органічного 

виробництва (пріоритет для термінової підтримки); 

• закупівля органічних продуктів у виробників органічних продуктів (з подальшим 

поширенням серед внутрішньо переміщених осіб, вразливих верств населення тощо); 

• підтримка доступу до засобів захисту рослин, добрив та інших допоміжних продуктів, 

дозволених для використання в органічному виробництві, насіння, та інші види підтримки в галузі 

технологій органічного виробництва. 

 

Виробники повинні надіслати запит про надання термінової підтримки не пізніше 20 

травня 2022 року на електронну адресу info@organicinitiative.org.ua. 

Заявники будуть повідомлені про рішення щодо підтримки не пізніше 1 червня 2022 року. 

Участь у першому етапі програми не виключає можливості участі в наступних етапах, однак 

на інші цілі. 

mailto:info@organicinitiative.org.ua
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2 етап 

Цей етап програми буде спрямований на посилення спроможності органічного сектору, 

підтримку органічних операторів та розвиток органічного ринку в Україні.  

Важливим на цьому етапі є створення передумов для подальшого розвитку органічного 

сектору. Надаватиметься підтримка ініціативам, що сприятимуть відновленню економічної 

спроможності операторів та надавачів послуг органічного ринку. 

Можливі напрямки підтримки та форми діяльності в рамках другого етапу грантової 

програми: 

• розвиток внутрішнього ринку органічної продукції в Україні та стимулювання збуту 

органічної продукції; 

• скорочення ланцюгів постачання від виробника до споживача; 

• покращення доступу до допоміжних продуктів (засобів захисту рослин, добрив тощо) та 

речовин, дозволених для використання в органічному виробництві, а також до насіння та садивного 

матеріалу; 

• підвищення обізнаності про органічні продукти тощо. 

 

Терміни проведення 2 етапу програми будуть оприлюднені окремо і залежатимуть від 

доступних коштів.  

 

1.5. СУМА ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ 

Грантова підтримка в рамках програми «Підтримка органічного сектору в Україні» надається 

у грошовій формі шляхом: 

• перерахування цільової безповоротної благодійної допомоги за грантом на розрахунковий 

рахунок грантоотримувача; 

• перерахування цільової безповоротної благодійної допомоги за грантом безпосередньо на 

розрахунковий рахунок виконавця (надавача послуг), щодо яких надійшла заявка, в інтересах 

грантоотримувача; 

• сплати за органічну харчову продукцію з подальшим поширенням серед внутрішньо 

переміщених осіб, вразливих верств населення тощо. 

 

Кошти можуть бути витрачені грантоотримувачем на 

• відшкодування (повне або часткове) вартості органічної сертифікації; 

• викуп готової органічної продукції для забезпечення продовження діяльності; 

• організацію заходів (дні поля, день відкритих дверей, фестиваль/школа на господарстві 

тощо) для стимулювання розвитку продажів органічної продукції та підвищення обізнаності 

споживачів на внутрішньому ринку; 

• залучення незалежних експертів з метою надання консультацій щодо розвитку 

підприємства; 

• створення інтернет-магазинів чи локальних місць продажу для покращення доступу 

споживачів до органічної продукції; 
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• закупівлю насіння, садивного матеріалу, допоміжних продуктів (засобів захисту рослин, 

добрив тощо) та речовин, дозволених для використання в органічному виробництві тощо. 

 

Максимальний розмір підтримки в рамках 1 етапу програми складатиме 70 тис. грн 

(близько 2 250 швейцарських франків). 

Максимальний розмір підтримки в рамках 2 етапу грантової програми складатиме 5 

тис. швейцарських франків у гривневому еквіваленті. 

 

 

РОЗДІЛ IІ. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ 

 

2.1. ПРИЙНЯТНІ ЗАЯВНИКИ 

В рамках грантової програми підтримка надаватиметься мікро, малим та середнім 

підприємства (ММСП у визначенні IFC1). 

Заявниками програми можуть бути оператори органічного ринку, надавачі послуг, 

громадські організації та спілки, що працюють у сфері органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції, що належним чином зареєстровані на території України та 

здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства. 

Пріоритет, при розгляді заявок на першому етапі програми, надаватиметься виробникам: 

• що мають площі до 100 га, зайняті під органічне виробництво, та знаходяться під 

контролем органу іноземної сертифікації, який включено до Переліку органів іноземної 

сертифікації (dpss.gov.ua) станом на 24.02.2022; 

• площі яких розташовані на території Житомирської, Київської, Чернігівської, 

Харківської та Сумської областей, що були окуповані протягом перших місяців 

вторгнення, або території інших областей, які постраждали від активних бойових дій чи 

прямих ударів. На момент підписання договорів про надання підтримки такі площі 

повинні перебувати на підконтрольних Україні територіях. 

 

2.2. ГЕОГРАФІЯ ПРОГРАМИ  

Діяльність грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» поширюється на 

територію всієї України.  

На момент підписання договорів про надання підтримки такі площі повинні перебувати на 

підконтрольних Україні територіях. 

 

2.3. НЕДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ 

Кошти грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» не можуть бути 

використані для оплати: 

- капітальних інвестицій: будівництво, купівля/оренда земельних ресурсів; 

- заробітної плати; 
 

1 Мікропідприємства – це підприємства, що мають менше 10 працівників та вартість активів і чистий річних дохід від 

реалізації продукції (товарів, послуг) до  $100,000; малі підприємства -  це підприємства, що мають менше 50 

працівників та вартість активів і чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) до  $3 млн; середні 

підприємства -  це підприємства, що мають менше 300 працівників та вартість активів і чистий річний дохід від 

реалізації продукції (товарів, послуг) до  $15 млн. 

https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/perelik-organiv-inozemnoyi-sertifikaciyi
https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/perelik-organiv-inozemnoyi-sertifikaciyi
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- відшкодування витрат на проїзд, проживання та харчування; 

- податків та соціальних виплат, страхування; 

- не будуть покриватись витрати, здійснені до 24.02.2022. 

 

 

РОЗДІЛ III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

 

3.1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОДЕРЖАННЯ ГРАНТУ 

Форма заявки для участі в грантовій програмі «Підтримка органічного сектору в Україні» 

наведена в додатку 1. Заявники повинні відповісти на всі питання заявки, а також надати бюджет 

відповідно до форми, що наведена в додатку 2. 

Заявка має бути підписана уповноваженим представником Заявника. 

Заявка заповнюється українською або англійською мовами у визначеному форматі.  

 

3.2. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

На першому етапі програми заявки приймаються до 20 травня 2022 року на електронну 

адресу info@organicinitiative.org.ua.  

Усі питання щодо грантової програми можна задати Наталі Чоловській, президентці ЛМГО 

«Екотерра» за тел. +380 50 430 7623 або направити на електронну пошту 

info@organicinitiative.org.ua.  

 

 

РОЗДІЛ IV. КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ЗАЯВОК 

 

4.1. ГРАНТОВИЙ КОМІТЕТ ТА ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ЗАЯВОК 

Після надходження всі заявки перевіряються за формальними признаками та передаються, 

після завершення терміну подачі, на розгляд грантовому комітету. 

Грантовий комітет складається з 5 осіб, до його складу входять 3 представники Органічної 

Ініціативи та 2 представники міжнародних проєктів/програм технічної допомоги. 

Кожен член грантового комітету має право голосу на рівних умовах (1 людина – 1 голос). 

Оцінка заявок здійснюється комітетом за принципами незаангажованості та неупередженості.  

Члени грантового комітету мають право прийняти чи відхилити будь-яку отриману заявку, а 

також запросити від заявників детальніших пояснень.  

Члени грантового комітету не мають права розповсюджувати інформацію, яка могла стати 

відомою під час розгляду заявок, а також інформацію про хід обговорення та процес прийняття 

рішень. В разі конфлікту інтересів член грантового комітету зобов’язаний повідомити про це інших 

та самоусунутись від голосування за заявку, щодо якої є конфлікт інтересів. 

Члени грантового комітету не повинні пропонувати або надавати будь-які переваги 

заявникам, прямо чи опосередковано отримувати, приймати або дозволяти собі обіцяти будь-які 

подарунки, виплати чи інші переваги, які є або можуть вважатися незаконними чи корупційною 

практикою. 

 

mailto:info@organicinitiative.org.ua
mailto:info@organicinitiative.org.ua
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4.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАЯВОК 

Заявки на одержання підтримки в рамках грантової програми «Підтримка органічного 

сектору в Україні» оцінюватимуться у відповідності з критеріями, що наведені нижче в таблиці. 

Спочатку заявки перевірятимуться на відповідність «формальним критеріям». Якщо заявки 

не відповідатимуть таким критеріям, вони далі не розглядатимуться. 

Elegibility / Критерії прийнятності 
Y = yes; N = no; ? = don't know Pre-rating 

Compliance with the formal application criteria: / Відповідність офіційним критеріям заявки:   

the application is fully completed / заявка повністю заповнена Y/N 

the application submitted in time / вчасно подана заява Y/N 

the budget is provided and the total budget cost does not exceed the maximum acceptable for 
this program, stage / бюджет забезпечений і загальна бюджетна вартість не перевищує 
максимально допустимої для даної програми/етапу 

Y/N 

The applicant is an organic market operator or service provider in the organic sector (confirmed by a 
certificate or experience in the field) / Заявник є оператором органічного ринку або 
постачальником послуг в органічному секторі (підтверджується сертифікатом або досвідом у 
цій галузі) 

Y/N 

Overall: eligible or not? / Загалом: відповідає вимогам чи ні? 
  
  

Y/N 

  

Selection Criteria / Критерії відбору 
  
  

Weighting 
max. points 
possible 

5 = very positive / fully fulfilled; 2,5 = average / only partly fulfilled; 0 = negative / not fulfilled, not answered  
5 = дуже позитивно / повністю виконано; 2,5 = середній / виконано лише частково; 0 = негативно / не виконано, 
не відповіли 

33% 15 1. Priority criteria / 1. Пріоритетні критерії                    -     

11% 5 

Organic market operator controlled by a foreign certification body as of 24.02.2022 
or service provider in organic sector / Оператор органічного ринку, 
підконтрольний іноземному органу сертифікації станом на 24.02.2022 р. або 
постачальник послуг в органічній сфері 

  

11% 5 
The applicant belongs to the MSME (micro, small and medium enterprises) / 
Заявник належить до ММСП (мікро, малі та середні підприємства) 

  

11% 5 

Producer has up to 100 hectares under organic agriculture and located at 
Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Kharkiv and Sumy regions which were occupied during 
the first months of invasion or other regions suffered from active hostilities / 
Виробник має до 100 га під органічним виробництвом і розташований у 
Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, які 
були окуповані в перші місяці вторгнення або інші регіони, які постраждали 
від активних бойових дій 

  

22% 10 2. Relvance of the problem / 2. Актуальність проблеми                    -     

11% 5 
Description of the current situation (problems) / Опис поточної ситуації 
(проблем) 

  

11% 5 Explenantion why support is needed / Пояснення, чому потрібна підтримка   

22% 10 3. Financial feasibility / 3. Фінансова доцільність                    -     

11% 5 
Budget is relevant and costs are eligible / Бюджет відповідний, а витрати 
прийнятні 

  

11% 5 Budget is realistic (prooved) / Бюджет реалістичний (перевірений)   

22% 10 
4. Additionality (any additional arguments for funding) / 4. 
Додатковість (будь-які додаткові аргументи для фінансування) 

  

100% 45 Overall score / Загальний бал                    -     

    Maximum score possible / Максимально можливий бал 100%                    45   

    Minimum score needed / Необхідний мінімальний бал 60%                    27   
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4.3. ОГОЛОШЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПІДТРИМКИ  

Інформацію про відібраних заявників грантової програми «Підтримка органічного сектору в 

Україні» буде офіційно оприлюднено на сайті https://www.dossier.org.ua/projects/organic-sector-

support. 

Заявники, які відібрані для підтримки в рамках програми, також офіційно повідомляються 

про рішення грантового комітету у письмовому (електронному) вигляді на адреси, вказані в заявці. 

Перед підписанням угоди комітет може попросити заявників внести зміни в заявки. Грантовий 

комітет зберігає за собою право надати лише частину суми, на яку подано заявку.  

 

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТІВ ТА ЗВІТНІСТЬ 

Всі платежі в рамках грантової програми здійснюються в гривні. 

Після офіційної публікації результатів та повідомлення заявника про рішення грантового 

комітету адміністратор грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» укладає 

угоду з або в інтересах грантоотримувача (див. п.1.4.). 

Грантоотримувачі, за фактом виконання такої угоди, повинні надати звіт про її виконання, 

який може складатись із: 

- документальних підтверджень щодо здійснення платежів в рамках ухваленого бюджету 

(надання копій платіжних доручень та інших документів, що підтверджують оплату); 

- документальних підтверджень щодо здійснення передачі/розповсюдження органічної 

продукції, засобів захисту рослин, насіння тощо (фото та відеофіксація); 

- інші документи, що підтверджують виконання умов програми та угоди про надання 

цільової безповоротної благодійної допомоги за грантом. 

 

 

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. ПОГОДЖЕННЯ З ПРАВИЛАМИ ТА УМОВАМИ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ 

Факт участі в грантовій програмі означає, що всі учасники погоджуються із правилами, 

встановленими цим Положенням грантову програму «Підтримка органічного сектору в Україні». 

 

6.2. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

Факт участі в грантовій програмі означає, що всі учасники: 

- дають згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку 

(включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) персональних даних, 

які вказані у формі заявки з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та 

господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, 

відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення 

реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до 

Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів 

України; 

- погоджуються, що вся подана у заявці інформація, імена, прізвища заявників, а також 

фото- і відеоматеріали, пов'язані з реалізацією грантів, можуть бути використані 

об’єднанням «Органічна Ініціатива» в інформаційних, рекламних та інших матеріалах, 

https://www.dossier.org.ua/?post_type=projects&p=2416
https://www.dossier.org.ua/?post_type=projects&p=2416
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спрямованих на поширення інформації про грантову програму та звітування перед 

благодійниками, які формують грошовий фонд програми; 

- дають згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною 

вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних 

даних» та внутрішніми документами Організації, які встановлюють порядок обробки та 

захисту персональних даних 

 

6.3. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ 

Додаток 1. Форма заявки на одержання гранту 

Додаток 2. Форма бюджету грантової заявки 
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Додаток 1. Форма заявки на одержання гранту 

 

Request form / Форма заявки 

 

Registration date   

Дата реєстрації: 
      

Don’t fil! / Не заповнювати! 

 

Fil in by authorized person / 

Заповнюється 

відповідальною особою 
Registration number   

Реєстраційний номер: 
      

 

Program  

Програма: 
Support of the organic sector in Ukraine / Підтримка органічного сектору в Україні 

 

Phase 1  

Етап 1 
Urgent support of organic producers / Термінова підтримка органічних виробників 

 

Name of legal entity as to the State registration  

Назва юридичної особи згідно з реєстраційними 

документами 

 

Organizational and legal form of the legal entity  

Організаційно-правова форма юридичної особи 

 

Legal entity registration code  

Код організації за ЄДРПОУ 

 

Legal address  

Юридична адреса  

 

Postal address  

Поштова адреса 

 

Phones (landline and mobile), e-mail, website  

Телефони (стаціонарний та мобільний), електронна 

пошта, веб-сайт 

 

Last and first name of the head  

Прізвище та ім’я керівника 

 

 

Last and first name of the responsible person for grant 

Прізвище та ім’я відповідального за грант 

 

Position of the responsible person for grant  

Посада відповідального за грант 

 

Mailing address  

Адреса для листування 

 

Phones (landline and mobile)  

Телефони (стаціонарний та мобільний) 

 

e-mail / електронна пошта  
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Subject of support (briefly describe what you need 

urgent support for)  

Предмет підтримки (коротко опишіть, на що ви 

потребуєте термінову підтримку) 

 

Description of the producer's activity (should include 

basic information on the type of certified activity, 

standards and certification body, from which period it is 

under the control of the certification body, the number 

of areas under organic production, etc.)   

Опис діяльності виробника (має включати базову 

інформацію про вид сертифікованої діяльності, 

стандарти та орган сертифікації, з якого періоду 

перебуває під контролем органу сертифікації, 

кількість площ, що знаходиться під органічним 

виробництвом тощо) 

 

Brief description of the current state (production is 

running, stopped (why), recovery is planned (when), 

etc.)   

Короткий опис поточного стану (виробництво 

працює, зупинено (чому), планується відновлення 

(коли) тощо) 

 

Location of the legal entity and certified areas (if 

different)  

Місце розташування підприємства та 

сертифікованих площ (якщо відрізняються) 

 

Total amount requested (in UAH, budget to be 

submitted in addition)  

Загальна сума, що запитується (у гривнях, бюджет 

має бути додано окремо) 

 

 

 

 The conditions for providing support under the grant program "Support of the organic sector in Ukraine" are 

acquainted, in particular, on the responsibility for self-payment of taxes and fees for support received.  

 

З умовами надання підтримки в рамках грантової програми «Підтримка органічного сектору в Україні» 

ознайомлені, зокрема, щодо відповідальності за самостійну сплату податків та зборів з отриманої підтримки. 

 

 

Signature of the head / Підпис керівника    Date / Дата “___” ____________ 20__ р. 

STAMP / ПЕЧАТКА 
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Додаток 2. Форма бюджету грантового проекту 

 

  Program / Програма:   Support of the organic sector in Ukraine / Підтримка органічного сектору в Україні    

  Phase 1 / Етап 1  Urgent support of organic producers / Термінова підтримка органічних виробників    

             

  

Name of legal entity as to the State registration 
/  
Назва юридичної особи згідно з 
реєстраційними документами 

      

  

  

              

No Type of costs / Вид витрат 
 Number of items / 
Кількість одиниць  

 Units / Одиниця 
виміру  

Cost per item / 
Вартість за 
одиницю 

Total in UAH / 
Всього в грн 

Comments / 
Коментарі 

1             

2             

3             

              

  Balance / Загалом           




