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Про грантовий конкурс 

В рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру на Сході 
України за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинається 
грантова п р ограма  для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, які 
проживають на підконтрольних Уряду України територіях Луганської, 
Донецької та Запорізької областей на започаткування, відновлення чи 
розширення мікро, малих та середніх підприємств.

Грантова підтримка надаватиметься для реалізації бізнес- про є ктів  у 
таких секторах економіки: 

виготовлення кераміки і гончарних виробів, посуду, сувенірної 
продукції тощо;

виробництво текстильної продукції та одягу, виготовлення та ремонт 
швейних виробів; 

виробництво харчових продуктів; 

виробництво зернових та олійних культур; 

виробництво яловичини та коров'ячого молока; 

виробництво м'яса домашньої птиці та яєць.

Максимальна сума одного гранту: до 6500 євро у гривневому 
еквіваленті.

Для участі в конкурсі   бажаючі повинні заповнити заявку і з 
необхідними додатками подати її   виключно   через он-лайн систему прийому 
заявок за посиланням   grant.ccc-tck.org.ua.  Кінцевий термін подання 
заявок до 23:59 (за київським часом) 3 травня 2020 року.

Для отримання додаткової інформації   щодо умов конкурсу та 
процедури подачі заявок просимо звертатися до Творчого центру ТЦК за 
електронною поштою: info@ccc.kiev.ua або за телефоном 0 (800) 406 411.
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Інформація про конкурс та його вимоги, рекомендації з підготовки 
бізнес-планів та інструкція з подачі он-лайн заявки розміщені в  Посібнику з 
підготовки та подання заявок на участь у конкурсі   на сайті ТЦК:  
ccc-tck.org.ua, на окремому сайті грантової програми   http://my-ccc.org/  та на 
сторінці програми в соціальній мережі  Facebook    
facebook.com/ccc.creative.centre.

Крім того, в кожній цільовій області будуть проведені інформаційні 
заходи щодо роз’яснення умов конкурсу. Графік інформаційних заходів та їх 
кураторів буде розміщено додатково за посиланням:  
http://my-ccc.org/kohkypc-3.html

Зважаючи на вищезазначене, просимо довести інформацію про 
грантову програму до підприємницьких структур,  внутрішньо переміщених 
осіб та місцевого населення  міста, району чи об’єднаної територіальної 
громади.

 
В. о. директора                                                                           Єгор СКІРТАЧ

Наталія Коломицева (06452) 42250
Наталія Захаренко
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