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Сторінка проєкту: http://www.coa-ukraine.com/ua/

Проєкт «Німецько-українська співпраця в галузі органічного 
сільського господарства»



«Екстрена допомога для органічного сільського господарства в 
Україні» 

https://zukunftsstiftung-landwirtschaft.de/ueber-uns/aktuelles/2022/ukraine/

Програма підтримки ініційована у березні 2022 року



«Екстрена допомога для органічного сільського 
господарства в Україні» 

Основні принципи реалізації програми:
• Проста форма заявки
• Підтримка у розмірі до 5,000 євро на одного оператора-заявника
• Фінансування можливе для багатьох напрямів діяльності, включаючи (це не вичерпний 

перелік): 
• Підтримка перебування внутрішньо переміщених осіб в органічних господарствах; 
• Фінансова підтримка придбання матеріально-технічних ресурсів та обслуговування і ремонту 

будівель підприємства;
• Тимчасова фінансова підтримка виробників органічної с.-г. продукції у зв'язку із втратою або 

зменшенням доходів через війну;
• Створення нових робочих місць в органічних господарствах, включаючи фінансування оплати 

праці внутрішньо переміщених осіб.
• Розгляд заявок досвідченим комітетом з оцінки
• Виплата коштів у гривнях через Федерацію органічного руху України
• Заявки приймалися до 31 серпня 2022 року.



«Екстрена допомога для органічного сільського 
господарства в Україні» 

Основні показники:
• Загальна сума зібраних коштів: майже 560 тисяч євро
• 170 українських органічних операторів отримають фінансову допомогу
• Кошти у розмірі 507,240 євро вже сплачені на рахунки органічних операторів

(маже 19 млн. грн для 146 операторів), серед них:
• 86 підприємств-виробників органічної продукції рослинництва
• 20 підприємств, які займаються переробкою
• 4 виробників продукції органічного тваринництва
• 4 кооперативів
• 5 тепличних господарств

• Підтримку отримали оператори із 21 області
• Схвалені заявки у розмірі від 5,000 євро до 800 євро (виплата в UAH)



Інші ініціативи підтримки органічного сектору в Україні 

Скринька «Разом для України» – ініціатива Spielberger Mühle
До 75 000 євро для кількох органічних господарств з України



Інші важливі заходи проєкту «Німецько-українська співпраця в 
галузі органічного сільського господарства»

Допомога з поставками продуктів харчування в Україну від органічних операторів 
у Німеччині: https://deine-ukraine-hilfe.de/



Інші важливі заходи проєкту «Німецько-українська 
співпраця в галузі органічного сільського господарства»

Поширення інформації про органічне сільське господарство в Україні

Підтримка участі України у виставці Біофах 2022

Заходи із підтримки експорту органічної продукції

Більше на сторінці
http://www.coa-ukraine.com/ua/



Дякуємо за увагу!
Команда проєкту COA
Контакти:
м. Київ, вул. Велика Житомирська 33, оф. 609.
www.coa-ukraine.com
+38050 588-7448

Олександр Каліберда
+38050 469-2464
Oleksandr.Kaliberda@afci.de


