


11 квітня 2017 року в Вінницькій облдержадміністрації
відбулася прес-конференція, на якій було презентовано
соціальний проект «Село. Кроки до розвитку». Під час
конференції відбулось підписання Меморандуму «Про
співпрацю між Вінницькою обласною державною
адміністрацією та ПАТ «Миронівський хлібопродукт».



МЕТА КОНКУРСУ
Виявлення та підтримка ефективних проектів Грантерів, спрямованих на

наступну діяльність в сільській місцевості:

•впровадження мікропідприємництва на селі, сільського зеленого туризму,

екологічного будівництва та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів, що забезпечує розвиток сільських громад та сільських територій,

сприяють ефективним соціальним технологіям розвитку села;

•економічна самоорганізація сільських мешканців та створення умов для

мікропідприємництва та самозайнятості (підтримка в створенні сімейних ферм,

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів);

•впровадження європейських підходів до розвитку сільських територій -

самодостатності використання сільських ресурсів, диверсифікації і збереження

засобів до існування та розвитку, біодиверсифікації, використання

відновлювальних та енергоощадних джерел енергії та розвитку потенціалу

громад.



ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ
Територія діяльності проекту 
зосереджена в селах, або селищах 
міського типу:

Бершадського;
Гайсинського;
Тростянецького; 
Тульчинського;
Оратівського;
Липовецького;
Немирівського;
та Могилів-Подільського 
районів.



СУМА БЕЗПОВОРОТНОЇ 
ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Обсяг фінансування на один проект 
складає

50 000 гривень

30 переможців конкурсу отримають грант



ХТО МАЄ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У 
ПРОЕКТІ

•сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
фермерські господарства
•приватні підприємства та інші форми малого
підприємництва
•фізичні особи-підприємці та ініціативні групи
громадян (незареєстровані до подання заявки на
конкурс) громадяни, які зареєстровані/проживають
та/або працюють на території Вінницької області, і
діяльність яких здійснюватиметься в селах, або селищах
міського типу визначених районів Вінницької області.



УМОВИ КОНКУРСУ:

•Бізнес-плани, подані на конкурс, повинні бути спрямовані на

здійснення ініціатив згідно МЕТИ КОНКУРСУ

•Бізнес-план на отримання мікрогранту одночасно має

комерційну та соціальну складові: має на меті отримання

прибутку, однак прибуток від реалізації проекту протягом певного

часу повністю йде на забезпечення зазначених в проекті

некомерційних цілей

•Кошти гранту не можуть бути спрямовані на благодійництво,

капітальне будівництво, реконструкцію приміщень, заробітну

плату, гонорари та податки. На матеріал та корми для тварин

може бути спрямовано не більше 10% від суми гранту.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Ознайомитись із Положенням про конкурс;

2. До 18.00 год. 30 червня 2018 року подати заявку на 

участь в конкурсі за визначеною аплікаційною формою 

(бізнес-план); 

3. Пройти конкурсне оцінювання та співбесіду;

4. Зареєструватись в якості юридичних осіб, чи фізичних

осіб-підприємців;

5. Укласти договір з ПАТ «МХП» про надання гранту;

6. Почати реалізовувати проект до кінця року;

7. Надати звіт за результатами впровадження проекту.

Детальніше про проект за телефоном: +38 096 152 60 70 

або на сайті https://stina.org.ua



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


