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Усім зацікавленим особам 

 

Шановне панство 

 

Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) ООН проводить  низку інформаційних он-

лайн зустріч-конференцій для сільгоспвиробників - мешканців об'єднаних територіальних громад, 

сільських та селищних рад Донецької, Луганської та окремих районів Запорізької області, на яких 

буде надано інформацію щодо КОНКУРСУ ГРАНТІВ НА ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗШИРЕННЯ МІКРО, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ 

ТА ОКРЕМИХ РАЙОНІВ І МІСТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.  

 

Тема конференції: ЯК СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ГРАНТІВ 

НА ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МІКРО, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
На додаток до анонсованих раніше зустрічей для громад окремих районів Запорізької області (8, 10, 

15, 17 квітня о 10.00), до яких можуть залучатися усі бажаючи за посиланням 
https://us04web.zoom.us/j/642682799?pwd=L3Jlc3Y3Z1VHbXFFRGZDbmpaTEphQT09 

Ідентифікатор конференції: 642 682 799  

Пароль: 447777 

ФАО організовує зустрічі для громад Донецької та Луганської областей. 

 

16 квітня 10:00-11:30 для Луганської області 

21 квітня 10:00-11:30 для Донецької області 

 
Для того, щоб підключитися до інформаційної зустрічі-конференції необхідно встановити на 

комп'ютері або телефоні програму zoom.us та увійти як учасник конференції за посиланням 

або увійти за посиланням без встановлення цієї програми 

 
https://us04web.zoom.us/j/581626407?pwd=azMyMWVvKzJFdWRkOTRKNHlBaEU1Zz09  

Ідентифікатор конференції 581-626-407 ,  

Пароль:  1PHT1t . 

 
Можна починати приєднуватися до конференції за 15 хвилин до початку. 

 
На інформаційних зустрічах-конференціях сільгоспвиробникам - потенційним учасникам буде роз'яснено, хто може 

прийняти участь у конкурсі, які напрями бізнесу фінансуються, на що можна спланувати та використати кошти гранту, 

які терміни подання грантових пропозицій, як будуть обиратися переможці конкурсу тощо. Також буде пояснено, як 

підготувати грантову пропозицію. 

 
Конкурс грантів реалізується в межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру. Із загальною інформацією щодо 

конкурсу грантів можна ознайомитися за посиланням http://www.ccc-tck.org.ua/active/14/. 

 

Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся за додатковою інформацією та роз'ясненнями за 

телефоном 0504828482 Тетяна Бривко. 

 

https://us04web.zoom.us/j/642682799?pwd=L3Jlc3Y3Z1VHbXFFRGZDbmpaTEphQT09
https://us04web.zoom.us/j/581626407?pwd=azMyMWVvKzJFdWRkOTRKNHlBaEU1Zz09
http://www.ccc-tck.org.ua/active/14/
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ФАО звертається до Вас із проханням поширити інформацію про інформаційні заходи головам 

об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад Донецкької та Луганської областей. 

 

 

З повагою, 

 

 
 

Тетяна Заугольнікова 

Керівниця офісу ФАО у м.Краматорськ 

050 657 0509 

tetyana.zaugolnikova@fao.org  
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