УЯВЛЯЄМО СОБІ ІДЕАЛЬНУ СИТУАЦІЮ

Проект USAID
„Підтримка аграрного і сільського розвитку”
„АГРОСІЛЬРОЗВИТОК”:
Створення центрів післяврожайної обробки в
секторі овочів та секторі фрукти-ягоди

Проект „Агросільрозвиток”
За даною програмою гранти надаються як часткове співфінансування щодо створення та/або
поліпшення існуючих логістичних центрів післяврожайної обробки (плодово-ягідної або
овочевої продукції).
Проект передбачає:
• впровадження нових або покращення існуючих технологій передпродажної підготовки
(сортування, калібрування) продукції;
• покращення технологій зберігання плодоовочевої продукції;
• покращення упаковки.
Логістичний центр, повинен бути розташований поруч із основними транспортними артеріями,
володіти або мати у довгостроковій оренді приміщення, яке придатне для заснування центру,
досвід роботи в подібній сфері, встановлені ділові відносини з учасниками ринку.
Проект „Агросільрозвиток” фінансуватиме закупку обладнання для облаштування логістичних
центів, також підтримає оновлення або розвиток інфраструктури невеликого масштабу та
не фінансуватиме будівництво.
Заплановано семінар з питань підготовки заявок, орієнтовно:
16 січня 2018 року
Останній термін подання заявок на отримання грантів:
24 січня 2018 року
Повна інформація щодо отримання грантів знаходиться в Інструкції по заповненню Запиту

Хто може отримати основну допомогу від проекту*
Підприємства (юр. особа України), що здійснюють свою діяльність у виробництві
сільськогосподарської продукції та обслуговуванні агропромислового сектору, а саме:
• малі сільськогосподарські підприємства
10 - 50 робітників з повною зайнятістю та річним оборотом від 1 до 15 млн. грн.
• середні сільськогосподарські підприємства
50 -250 робітників з повною зайнятістю та річним оборотом від 15 до 100 млн. грн.
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* Інструкція по заповненню ЗПЗ. Розділ III. Критерії прийнятності. Підрозділ IIIА
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Напрямки діяльності, що підтримуються програмою:
• післяврожайна обробка (сортування, зберігання, охолодження,
заморожування, консервування, сушка інше);
• заходи, безпосередньо спрямовані на вихід підприємства на експортні
ринки;
• впровадження системи контролю якості та безпечності виробництва та
переробки продукції;
• заходи, спрямовані на підвищення ступеню переробки продукції та
збільшення доданої вартості;
• заходи, спрямовані на збільшення обсягу виробництва продукції та
збільшення кількості працюючих.

Обсяг та основні умови надання грантів:*
• власник проекту має забезпечити не менше 50% коштів від загальної суми гранту;
• якщо власник проекту має намір побудувати логістичний центр післяврожайної
обробки то грантова заявка має містити проектну документацію, яка буде вміщати
розділ оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
• 1 компанія має право подавати заявку на отримання тільки 1 гранту за цим
проектом;
• в 1-шу чергу підтримається проект, що відповідатиме умовам запиту та може бути
мультиплікований на інші;
• остаточна сума гранту буде залежати від грантової діяльності та результатів
переговорів і не перевищуватиме 4 млн. грн;
• термін дії грантової угоди не перевищуватиме 12 місяців;
• приблизна дата початку присудження грантів – 2 квітня 2018 року;
• можливі винятки за результатами розгляду заявки і переговорів у індивідуальному
порядку.
* Інструкція по заповненню ЗПЗ. Розділ II. Інформація про грант.

Критерії оцінювання заявників*
Критерії оцінювання

Бали

Відповідність меті та конкретним цілям грантової програми (RFA):
- направленість запропонованого проекту на вдосконалення ланцюгів доданої вартості;
1 - відповідність пріоритетним проблемам/питанням розвитку малих сільськогосподарських
підприємств (МСП) регіону.
2
Оцінка впливу запропонованого проекту на розвиток ланцюгів доданої вартості та
реалістичність очікуваних результатів
Запропонований підхід до реалізації бізнес-проекту:
- інноваційність у підходах;
3 - відповідність плану впровадження поставленим завданням проекту;
- деталізація плану впровадження;
- гендерні аспекти.
4 Організаційна і технічна спроможність Заявника реалізувати проект.
Співвідношення «витрати-ефективність», джерела фінансування проекту та наявність
5 співфінансування Заявника (бюджет проекту має включати детальний розрахунок та
пояснення витрат за кожною категорією).

Разом
* Інструкція по заповненню ЗПЗ. Розділі V. Критерії оцінки заявки
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Очікувані результати*
• збільшиться кількість малих та середніх підприємств (МСП) і сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (СОК) які:
 отримають кращий доступ до послуг (зберігання, переробка сільськогосподарської продукції,
сортування, упаковка, логістика, інформація про ринок, доступ до високоякісного насіння,
посадковий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин тощо);
 впровадять нові технології зберігання, обробки та післяврожайної обробки сільськогосподарської
продукції;

• спостерігатиметься збільшення на:
 25% продуктивності після збору врожаю та створення доданої вартості в результаті впровадження
нових або удосконалення існуючих технологій;
 20% частки плодоовочевої продукції, що реалізується на організованих внутрішніх ринках та
подальший її експорт щонайменше на 25%;

• впровадження міжнародних стандартів (HACCP) логістики плодоовочевої продукції
(проект сприятиме впровадженню міжнародних стандартів шляхом залучення консультантів, які
підготують компанію до сертифікації; компанія, у свою чергу, зобов'язується самостійно пройти і
оплачувати сертифікацію протягом одного року);

• залучення додаткових інвестицій
(власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної підтримки та місцевих бюджетів;
донорського співфінасування, крім коштів USAID), лізингу або кредитів для придбання нового
обладнання для покращення логістики плодоовочевої продукції у розмірі не менше 50% суми гранту.
* Інструкція по заповненню ЗПЗ. Розділ I. Опис програми. Підрозділ IС.

Рекомендації щодо отримання більш високої оцінки
пропозиції, в процесі відбору для надання гранту
№ Пропозиції, які:
1

слугуватимуть моделями найкращої практики логістики плодоовочевої продукції для
реплікації та розширення в майбутньому;

2

покажуть більш суттєвий вплив на розвиток ланцюжків доданої вартості, тому важливо
включити числові показники при визначенні очікуваних результатів;

3 включатимуть значну частину співфінансування (більше 50% від загальної суми гранту)
включатимуть гендерні аспекти, але не обмежуючись забезпеченням рівної участі
чоловіків та жінок у цій діяльності;
продемонструють раціональний менеджмент у формі фінансової, адміністративної та
5
технічної політик та процедур і представлять систему внутрішнього контролю;
запропонують стратегію для реалізації грантового проекту із застосуванням інновацій,
6
що відповідають їхнім організаційним можливостями;
одразу нададуть форму „Самооцінки заявника“ (система внутрішнього контролю та
7
бухгалтерського обліку, контроль за витратами коштів, аудит).

4

Інформація щодо семінару
Заплановано семінар з питань підготовки заявок, орієнтовно : 16 січня 2018 року
Уточнену інформацію про час та місце проведення семінару проект
«Агросільрозвиток» надасть тим підприємствам, які надішлють листи про намір
взяти участь у семінарі з інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові учасника і
назву організації.
Лист слід надіслати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів: Володимира
Наконечного, на електронну адресу grants@ukraineards.com
Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної
організації.
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