ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та
спорту України
________Марина ПОПАТЕНКО
_________________ 2021 року
МП

ПОЛОЖЕННЯ
про реалізацію проекту «Відкриваємо молодіжне підприємництво разом!»
Розділ I
1. Назва проекту, заходу: «Відкриваємо молодіжне підприємництво разом!»
2. Пріоритет реалізації проекту: підтримка активної громадянської позиції та
підвищення рівня компетентності молоді для її участі та інтеграції у суспільне
життя, в тому числі шляхом популяризації підприємництва та волонтерства.
3. Форма реалізації проекту (проведення заходу): молодіжний обмін
4. Підстава реалізації проекту (проведення заходу) (закони, постанови,
розпорядження, накази, календарний план Міністерства молоді та спорту
України):
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та
державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р.
№ 116 (змінами), пункт 4 Завдань і заходів для виконання Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" на 2021-2025 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 579,
Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про
Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1017, Порядку реалізації
програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній
сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції 25 березня 2016 року за № 453/28583 (зі змінами),
Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення
заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 4 липня 2016 року № 2643,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 р.
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за
№ 937/29067
(зі
змінами), календарного плану на 2021 рік
здійснення молодіжних обмінів відповідно до Договору між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську
Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 22.09.2021
№ 3543.
5. Категорія та кількість учасників реалізації проекту: молодь, 20 осіб
(по 10 осіб з України та Республіки Польща).
6. Перелік учасників, у тому числі за статтю, за віковими категоріями
(14-15, 16-17, 18-25, 26-35, 35 років і старші – для молодіжних працівників,
супроводжувачів, керівників груп):
18-25 років – 16 осіб;
26-35 років – 3 особи;
35 і більше років – 1 особа.
Усього 20 осіб, із них 15 жінок, 5 чоловіків (75% жінок та 25% чоловіків).
7. Перелік організацій – партнерів у реалізації проeкту (проведенні заходу):
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна),
Університет економіки в Бидгощі (Польща).
8. Рівень діяльності організацій – партнерів проекту (проведення заходу)
(потрібне підкреслити): місцевий, регіональний, національний, міжнародний.
9. Вид організацій – партнерів, які були партнерами у реалізації проекту
(проведенні заходу) (потрібне підкреслити): інститути громадянського
суспільства, заклади освіти, комунальні установи.
10. Підстава для розроблення проекту, заходу: пункт 11 Календарного плану
на 2021 рік здійснення молодіжних обмінів відповідно до Договору між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про УкраїнськоПольську Раду обміну молоддю, затвердженого наказом Мінмолодьспорту
від 22.09.2021 № 3543.
11. Строк реалізації проекту:
початок: 15 жовтня 2021 року
закінчення: 23 жовтня 2021 року
12. Місце реалізації проекту: м. Бидгощ, м. Гданськ, Республіка Польща
13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:
Метою проекту є проведення обміну молоді з України та Польщі для
спільного навчання молоді основним принципам і навичкам підготовки та
реалізації стартап-проектів, участь у формуванні сприятливого креативного
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середовища для створення бізнес- інновацій, а також організація спільних
соціальних, культурних та
наукових заходів для підвищення рівня
компетентності молоді і підтримки молодіжного підприємництва.
Актуальність проекту підтверджує значна популярність стартап-руху серед
молоді України та Польщі. Щороку в обох країнах зростає кількість
інноваційних ідей та прогресивних людей, які готові втілювати ці ідеї. Зокрема,
за даними сервісу Startup Ranking на основі аналізу кількості стартапів країн
світу, Україна у 2020 році посіла 201 місце (205 стартапів), випередивши ряд
країн Європи. Але цей показник значно нижчий ніж у США –
45 004 стартапів, Індії – 5203 стартапів і у Великобританії з 4702 стартапами.
Запорукою ефективності створення та розвитку стартапу є сприятлива
економічна та інформаційна платформа, а саме доступ до фінансів і знань.
Реалізація молодіжного обміну, спрямовано на вивчення сучасних практик
розвитку стартапів та обмін досвідом у даній сфері надасть молоді України та
Польщі доступ до необхідних знань щодо створення стартапів та шляхів
залучення фінансування для їх підтримки та розвитку. Також проект сприятиме
розвитку інновацій та молодіжного підприємництва, сформує основи для
розробки спільних навчально-наукових та підприємницьких проектів у
перспективі.
14. Основні завдання проекту:
- обмін досвідом та ключовими практиками організації підприємницького та
стартап-руху в університетах України та Польщі;
- спільне навчання молоді основам ведення бізнесу та створення інноваційних
стартапів;
- створення сприятливого креативного середовища для генерації бізнесінновацій у молодіжних бізнес-проектах;
- організація культурного і наукового співробітництва між університетами;
- розробка навчальних і практичних рекомендацій щодо розвитку і підтримки
молодіжного підприємництва в умовах пандемії COVID-19;
- активізація співробітництва та обміну досвідом в галузі підприємництва;
- просування європейських цінностей та досвіду співпраці, навчання
європейським стандартам підприємництва;
- обмін практиками реалізації волонтерських програм для молоді у сфері
підприємництва.
15. Очікуваний результат:
Реалізація проекту сприятиме розвитку молодіжного підприємництва та
стартап-руху в Україні та Польщі, побудові товариських відносин між молоддю
обох країн.
Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься
через ознайомлення молоді з України та Польщі з кращими практиками
розвитку стартапів та підприємницьких ініціатив. Це в подальшому сприятиме
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їх успішному працевлаштуванню чи започаткуванню
власної
справи
(розвиток 2-3 спільних стартап-проектів).
Довгостроковим наслідком проекту буде розвиток співробітництва між
українськими та польськими партнерами з перспективою створення спільних
навчальних програм у сфері підприємництва та розвиток нових молодіжних
проектів на міжнародному рівні.
Результатом проекту буде:
- створення навчальних і практичних рекомендацій щодо розвитку і
підтримки стартап-проектів в умовах пандемії COVID-19;
- створення спільнот молодих підприємців в соціальних мережах; розвиток
міжнародного співробітництва між Польщею та Україною;
- залучення 20 учасників до молодіжної зустрічі;
- обмін досвідом;
- формування ідей для 3-5 спільних молодіжних проектів.
Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки
створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, водночас склад
учасників становитиме: 20 осіб, із них 15 жінок та 5 чоловіків (75 % жінок
та 25 % чоловіків).
Під час проведення заходу буде дотримано встановлених вимог щодо
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме:
забезпечення учасників проекту та організаторів медичними масками та
дезінфікуючими засобами, також буде дотримано соціальної дистанції та
забезпечено встановлені норми площі на 1 особу відповідно до вимог,
передбачених чинним законодавством України.
Розділ ІІ
1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
майдан Свободи, 4, Харків, Україна, тел.: +38 (063) 1111-729.

адреса:

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:
Юлія Квітка, доцент кафедри управління та адміністрування навчальнонаукового інституту «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, тел.: +380990149195.
3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту (проведенні
заходу):
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, адреса:
майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, тел. +38 (063) 1111-729
Університет економіки в Бидгощі, адреса: Гарбари, 2, Бидгощ, Польща,
тел.: +48 52 567 00 87.
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Розділ ІІІ
1. Кількість учасників проекту: 20 осіб.
2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, із зазначенням
фаху: 5 викладачів.
3. Сценарний план реалізації проекту:
Час
15.00
21.30
12.30
13.30-14.30
14.30- 16.30
16.30-18.00
18.00-19.00
8.00-9.00
10.00-12.00
12.00 -13.00
13.00-14.00
15.00-17.30
18.00-19.00
8.00-9.00
9.30- 11.00
11.00-14.30
14.30-15.30
16.00-18.00
18.30-19.30
8.00-09.00
09.30-11.30
12.00-14.30
14.30-15.30
16.00-18.30
18.30-19.00
8.00-9.00
09.30-14.00
14.30-15.30
16.00-18.30

Заходи проекту
15 жовтня 2021 р.
Від’їзд учасників з Харкова до Львова
16 жовтня 2021 р.
Від’їзд учасників зі Львова до м. Бидгощ
17 жовтня 2021 р.
Приїзд учасників до м. Бидгощ, поселення
Обід учасників
Організаційна зустріч учасників проекту в Університеті економіки в
Бидгощі
Прогулянка містом
Вечеря учасників
18 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Інтеграція учасників програми обміну. Воркшоп "Культура і
підприємництво"
Ознайомлення та екскурсія університетом
Обід учасників
Мовний воркшоп
Вечеря учасників
19 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Міська гра «Створи стартап»
Презентація відділу - Інститут економіки і управління Університету
економіки в Бидгощі
Обід учасників
Воркшоп «Психологія економічних рішень»
Вечеря учасників
20 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Центр студентського підприємництва: Воркшоп «Бізнес Start-up»
Зустріч з керівниками Академічної платформи підприємництва
Обід учасників
Воркшоп «Фандрайзинг для молодіжних проектів»
Вечеря учасників
21 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Навчальний візит у Гданськ. Семінар у Фонді «Твій StartUp»
Обід учасників у м. Гданськ
Відвідування Європейського центру солідарності та Національного
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18.30-19.00
8.00-9.00
10.30-14.00
14.00-15.00
15.00-17.30
18.00-18.30
9.00-10.00
10.00-11.00
12.30

морського музею
Вечеря учасників
22 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Візит до Академічного інкубатора підприємництва; візит до Бидгоського
промислово-технологічного парку
Обід учасників
Лабораторія ideaLAB: презентація відділу та реалізованих інструментів Воркшоп "Гра в підприємство "
Вечеря учасників
23 жовтня 2021 р.
Сніданок учасників
Фінальна зустріч учасників проекту
Від’їзд учасників

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту:
№ з/п
Назва
1.
Проживання та харчування

2.

Проїзд

3.

Канцелярські витрати

4.

Поліграфічна продукція
Інформаційні матеріали
"Hanbook з розвитку
молодіжних стартап-пректів"
(цифровий друк, брошюра,
крейдований папір, формат
А5, колір: 4+4, 130 гр/м2, 16
сторінок, обкладинка:
кольорова, 4+0, крейдований
папір, 130 гр/м2)

Кількість
20 осіб
х 6 днів
(харчування)
(Республіка
Польща)
20 осіб
х 6 днів
(проживання)
(Республіка
Польща)
10 осіб x 2 рази

105 од.

200 шт.

Призначення
З
метою
забезпечення
комфортних умов під час
реалізації проекту учасники
забезпечуються проживанням та
харчуванням

Відшкодування вартості проїзду
українським учасникам проекту
із України до Республіки Польща
за маршрутом: м. Харків –
м. Львів – м. Бидгощ, та в
зворотному напрямку
Для ефективної роботи під час
реалізації проекту учасники
мають
бути
забезпечені
необхідними
для
роботи
наборами
канцелярської
продукції.
З метою популяризації проекту
та розповсюдження результатів
його
реалізації
необхідно
забезпечити
виготовлення
інформаційних
матеріалів
"Hanbook з розвитку молодіжних
стартап-проектів»
та
інформаційні
буклети
"Відкриваємо
молодіжне
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Інформаційні буклети
"Відкриваємо молодіжне
підприємництво разом"
(розробка та публікація,
формат А4, подвійне
фальцування, папір
крейдований, глянцевий 130 г,
колір 4+4)
Папка з логотипом проекту
(формат А4, кольорова, папір
крейдований, 200 г/м, колір
4+4, цифровий друк)
Блокнот з логотипом проекту
(формат А5, спіраль, 96
аркушів; обкладинка:
кольорова 4+0, папір
крейдований, 250 г/м; аркуші
всередині: папір крейдований,
80 г/м)

5.

Інші витрати:
Екскурсійні послуги

Страхування

Курсова різниця

250 шт.

22 шт.

22 шт.

1 екскурсія

10 осіб х
9 днів

0,87%

підприємництво разом" будуть
розповсюджені серед студентів
українського
та
польського
університетів
з
метою
розповсюдження
результатів
реалізації проекту. Інформаційні
матеріали "Hanbook з розвитку
молодіжних
стартап-пректів"
будуть надані для учасників з
польської та української сторони
з
метою
подальшого
розповсюдження серед лідерів та
активістів
молодіжних
та
студентських
об’єднань,
педагогів
формальної
та
неформальної
освіти
для
подальшого
практичного
використання на локальному
рівні.
Також
з
метою
популяризації проекту учасників
заходу
буде
забезпечено
блокнотами та папками
з
логотипами проекту (по 2
примірники буде надано до
звітності для Мінмолодьспорту).
З метою забезпечення культурної
складової проекту для учасників
проекту буде проведено екскурсії
до м. Гданськ, а саме до
Європейського
центру
солідарності та Національного
морського
музею
(проїзд
учасників до м. Гданська та у
зворотному напрямку входить у
вартість екскурсійних послуг).
З метою страхування життя
українських
учасників
на
території
Польщі
необхідно
придбати страховку.
З метою покриття різниці між
курсом євро на момент реалізації
проекту та подання фінансової
звітності

Розділ ІV
1. Загальний обсяг витрат: 182100,00 грн,
у тому числі:
за рахунок коштів державного бюджету – 182100,00 грн;
за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством – 0,00 грн.

