
Найбільш поширені запитання при підготовці заявки на участь у  

грантовій  програмі «Підтримка органічного сектору в Україні»,  

що ініційована об’єднанням «Органічна Ініціатива», та відповіді на них 

 

 

1. Хто може брати участь у грантовій програмі 

Брати участь у програмі можуть юридичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства 
України. 

Фізичні особи – підприємці (ФОП), фізичні особи та сімейні фермерські господарства (СФГ), що 
створені без реєстрації юридичної особи, на жаль, на даному етапі не можуть брати участь у 
грантовій програмі.  

Оскільки, відповідно до Податкового Кодексу України, безповоротна благодійна допомога не є 
доходом від основної діяльності ФОП чи СФГ та розцінюється податківцями як додаткове благо 
фізичної особи, а отже підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором, а оплата податків за 
грантоотримувачів грантовою програмою не передбачена. 

 

2. Термін подачі заявок 

Наразі термін подачі заявок продовжено до 20 вересня 2022 року включно! Заявки, які надійдуть 
пізніше цієї дати, розглядатись не будуть. 

 

3. Мова заявки 

Заявка може бути заповнена українською або англійською мовами. Перекладати заявки не 
потрібно! 

 

4. Перелік необхідних документів 

Повний пакет документів складається з самої заявки (Додаток 1), бюджету (Додаток 2) та Декларації 
(Додаток 3); документи мають бути підписані вповноваженим представником та завірені печаткою 
компанії, в разі наявності.  

Також заявник має надіслати документи, що підтверджують реєстрацію юридичної особи та чинний 
сертифікат, який підтверджує статус органічного походження продукції щодо якої подається заявка. 

Додатково можуть бути надіслані інші документи, що можуть сприяти кращому розумінню поданої 
заявки.  

На цьому етапі не потрібно надсилати жодні рахунки чи пропозиції! Вони повинні бути надані разом 
зі звітними документами після реалізації проєкту, а витрати відповідати схваленому бюджету. 

 

5. Хто може бути заявником 

Учасниками грантової програми можуть бути оператори органічного ринку, надавачі послуг, 
громадські організації та спілки, що працюють у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції – юридичні особи резиденти України. 



В рамках грантової програми допомога надається саме сертифікованим виробникам органічної 
продукції та виробникам допоміжних засобів, а також організаціям, що вже працюють на 
органічному ринку. 

Наразі підтримка не надається виробникам, які тільки починають чи планують розпочати свій шлях 
в органічному виробництві. 

 

6. Пріоритети 2 етапу грантової програми 

Зверніть увагу! Цей етап програми спрямований на посилення спроможності органічного сектору, 
підтримку органічних операторів, виробників та переробників органічних сертифікованих харчових 
продуктів з акцентом на збут, продаж та маркетинг на внутрішньому ринку.  

 

7. Внесок заявника 

Внесок, за умовами програми, є обов’язковим тільки в разі придбання обладнання чи устаткування. 
Він може бути зроблений за рахунок власних коштів або за рахунок інших ресурсів, в тому числі 
інших програм.  

В інших випадках власний внесок не є необхідною умовою надання грантової підтримки, але 
завжди вітається. 

 

8. Придбання обладнання чи устаткування 

Немає вимог щодо придбання нового обладнання чи такого, що було у використанні, якщо ви 
переконані в справності цього обладнання. 

Обов’язкові вимоги до купівлі обладнання: 

1) обґрунтування необхідності купівлі обладнання (пункт С Додатку 1); 
2) обґрунтування найкращої ціни, якщо його вартість перевищує 3 тисячі доларів США (за 

курсом НБУ) – з цією метою до звіту необхідно надати технічне завдання на вибір 
обладнання та щонайменше три цінові пропозиції; 

3) співфінансування з боку заявника в розмірі не менше 20% від вартості такого обладнання. 

 

9. Термін реалізації проєктів 

Термін реалізації проєктів не обмежений, але має бути реалістичним та обґрунтованим, а також 
послідовним. План реалізації проєкту має бути викладено в пункті B Додатку 1. 

Оптимальний термін реалізації проєктів 4-5 місяців. 

Реалізація проєктів має розпочатись після підписання угоди про надання безповоротної благодійної 
допомоги. 

 

 

Детальна інформація викладена в Положенні про грантову  програму «Підтримка органічного 
сектору в Україні» https://www.dossier.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/Organic-Grant-
Guidelines-UA-2d-stage-15082022.pdf. 
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