
Грантова підтримка ФАО для мікро- та малих виробників аграрної 

продукції  Закарпатської області у 2023 році 

В області розпочато реалізацію проекту ФАО  «Комплексне, 

конкурентоспроможне та економічно раціональне створення ланцюжків 

доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах».  

Основною метою проекту є допомога сільським домогосподарствам, 

малим та середнім агровиробникам. 

Термін дії проекту до 31 січня 2025 року, донором є Європейський 

Союз. Бюджет проекту становить 15,5 млн. доларів.  

Подача заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр та 

триватиме до  10 березня поточного року.  

Одним із компонентів проекту є розвиток ланцюжків доданої 

вартості у сільському господарстві. У межах цього компоненту ФАО 

співпрацюватиме з Мінагрополітики та адміністраціями Львівської, 

Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

Проектом заплановано підтримку попередньо визначених ланцюжків 

доданої вартості, зокрема: 

- ягідного сектору на території Львівської області; 

- географічних зазначень (коровяча та овеча бриндза, вино та мед) на 

території Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

Приємно відзначити, що Закарпатська область увійшла у число 

небагатьох регіонів  України, на які розповсюджується географія та діяльність 

проекту (коровяча та овеча бриндза, вино та мед). 

Зацікавленість у реалізації цього проекту закладена вже у його основній 

меті, зокрема у покращенні доступу до послуг, ресурсів і фінансування для 

дрібних фермерів через інклюзивний розвиток ланцюжків доданої вартості, 

пілотування та впровадження заходів на місцевому рівні. Оскільки в області 

майже повністю переважає середнє та мале аграрне виробництво, особливої 

актуальності та важливості набуває вся діяльність проекту. 

Проектом передбачено надання технічної та грантової допомоги на 

умовах співфінансування для мікро-, малих та середніх виробників, 

фермерських кооперативів та асоціацій, зайнятих у вищезазначених 

ланцюжках доданої вартості. 

Секторами підтримки у Закарпатській області за умови відповідності 

їх критеріям є: 



- Гуцульська овеча бриндзя,  

- Гуцульська коровяча бринза,  

- Закарпатський мед,  

- Закарпатське вино. 

Розмір грантів становить: 

 до 10 000 доларів – особистим селянським господарствам; 

 до 25 000 доларів – малим та мікро виробникам аграрної продукції 

різних організаційно правових форм, кооперативам та асоціаціям виробників 

продукції з географічним зазначенням.  

Розмір власного внеску претендента на підтримку становить 10% 

від запропонованої інвестиції та може надаватися у фінансовій та 

натуральній формі, зокрема надання послуг. 

Фінансування заходів проекту надається лише на майбутні додаткові 

інвестиції (а не минулі чи частково завершені). 

Термін реалізації інвестиції не перевищує один рік з дати підписання 

грантової угоди і максимум 3 місяці до закриття проекту. 

Реалізація проекту передбачає: 

 інвестиції  в активи, які сприяють запровадженню належної 

сільськогосподарської практики (нові моделі виробництва, обробки, 

переробки для створення доданої вартості, зокрема придбання обладнання); 

інвестиції в послуги (включаючи сертифікацію); 

інвестиції в активи, які зміцнюють спроможність Асоціацій 

виробників з географічним зазначенням, зокрема у колективній закупівлі 

ресурсів та маркетингу продукції. 

Також пріоритетами грантової підтримки є: 

- гендерна рівність; 

- участь молоді (до 35 років) та інших вразливих верств  

- сприяння розвитку географічних зазначень. 

Певні вимоги є і до постачальників обладнання, зокрема гарна 

репутація, надання гарантії на обладнання, можливість надати рахунок та 

підписати договір постачання. 

Крім того, визначено секторальні критерії, зокрема: 



 для виробників гуцульської овечої бриндзі 

 – кількість поголів’я 50 і більше голів овець, 

–   наявність договорів на випас овець на гірських полонинах (700 м над 

рівнем моря та вище),  

– членство в асоціації,  

– сертифікація виробництва продукції з географічним зазначенням.  

для виробників коровячої бринзі  

– 5 і більше голів корів,  

– інші критерії аналогічні для виробників гуцульської овечої бриндзі. 

для виробників меду  

– наявність не менше 20 бджолосімей,  

–  наміри виробництва закарпатського меду та продукції бджільництва 

на основі стандартів захищеного географічного зазначення,  

– статус племінного господарства з розведення карпатських бджіл,  

– членство в Асоціації пасічників «Срібний край»,  

– зареєстрована потужність в Держпродспоживслужбі. 

для виробників вина  

– площа оброблюваних виноградників не менше 1 га і не більше 20га;  

– виробництво не більше 10 000 декалітрів  вина на рік;  

– пріоритетність надається власникам ліцензії на виноробство або у 

стадії оформлення такої, 

– бажання виробництва закарпатських вин з захищеним географічним 

зазначенням. 

Більш детальна інформація відображена у презентаціях. 

Контакти команди проекту: 

Електронна адреса: UA-Grants@fao.org  

Анна Бурка 0508326603 – критерії відповідності, супровідні 

документи до заявки на грант, заповнення анкети заявника; 

Іван Корякін 0508326599  – подання заявки через ДАР, заповнення 

анкети заявника, грантова угода, графік виплат; 

mailto:UA-Grants@fao.org


Олександр Статівка 0508326580 – обладнання, робота з 

постачальниками обладнання, заповнення детального бізнес плану для 

отримувачів грантів в розмірі більше 10 000 доларів, моніторингові візи; 

Робочий час з 9.00 до 17.00 

 Презентаційні матеріали додаються. 


