
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Заступник Міністра молоді та 

спорту України  

 

___________ Матвій БІДНИЙ  

_________________ 2021 року 

МП 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про реалізацію проекту «Україно-польський «Інкубатор ідей» для розвитку 

молодіжного підприємництва» 

Розділ I 

1. Назва проекту, заходу: «Україно-польський «Інкубатор ідей» для розвитку 

молодіжного підприємництва» 

 

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, 28 осіб (по 

14 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 і більше років – для молодіжних працівників, 

супроводжувачів, керівників груп):  

14-15 років – 24 особи; 

26-35 років – 1 особа; 

35 років і старші – 3 особи. 

Усього 28 осіб, із них 18 жінок, 10 чоловіків (65 % жінок та 35 % чоловіків). 

 

7. Перелік організацій – партнерів у реалізації проeкту (проведенні заходу): 

Громадська організація «Центр суспільних перетворень» (Україна),  

Початкова школа №1 ім. Яна III Собеського у Гнєві (Польща), вул. Гданська, 

16, м. Гнєв, Тчевський повіт, Поморське воєводство. 

 

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 9 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. 

 

11. Строк реалізації проекту:  

І етап: 

початок: 02.11.2021  

закінчення: 06.11.2021  

ІІ етап: 

початок: 10.11.2021  

закінчення: 14.11.2021  
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12. Місце реалізації проекту:  

I етап: м. Гнєв, Тчевський повіт, Поморське воєводство, Республіка Польща, 

Початкова школа No1 ім. Яна III Собеського у Гнєві; 

II етап: м. Острог, Рівненська область, Острозький навчально-виховний 

комплекс «Школа I-III ступенів-гімназія». 

 

13. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту:  

Метою проекту є створення платформи для сприяння у реалізації бізнес 

ідей серед учнів, молодих науковців та майбутніх підприємців шляхом 

проведення практичних занять, інтерактивних ігор, розв’язання бізнес-кейсів 

під керівництвом менторів та експертів.  

Вільний розвиток підприємництва є одним із атрибутів громадянського 

суспільства, що дає право кожному громадянину власними силами 

покращувати особистий добробут. Молодіжне підприємництво – це елемент 

підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих 

підприємств. Саме тому в співпраці з навчальним закладом та громадськими 

організаціями України та Польщі, виникає необхідність об’єднати зусилля 

задля підтримки учнівських та молодіжних ініціатив щодо розвитку 

підприємництва та волонтерства заради популяризації сучасних інноваційних 

вмінь та досвіду України та Польщі.  

 

14. Основні завдання проекту:  

-   обмін досвідом у сфері організації та ведення молодіжного підприємництва в 

Україні та Республіці Польща; 

-   безпосереднє залучення молоді до прояву культурної дипломатії; 

- організація культурного та ділового співробітництва між навчальними 

закладами;  

-  активізація співробітництва та обміну досвідом в галузі підприємництва; 

- просування європейських цінностей та досвіду співпраці, навчанням 

європейським стандартам підприємництва; 

-  обмін успішними практиками для молоді у сфері підприємництва; 

- знайомcтво із соціальним підприємництвом як інноваційним рішенням 

ведення бізнесу та волонтерства; 

- підготовка відео-презентації результатів проекту, розробка буклету «Кращі 

практики заснування та ведення підприємництва для молоді». 

 

15. Очікуваний результат: 

Реалізація проекту сприятиме розвитку молодіжного підприємництва в 

Україні та Польщі, налагодженню якісного діалогу між польською та 

українською сторонами, що слугуватиме в майбутньому хорошою базою для 

проведення спільних продуктивних проектів та заходів. 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься через 

ознайомлення молоді з України та Польщі з кращими практиками розвитку 

підприємницьких ініціатив. Важливим у відносинах між Україною та 

Республікою Польща є розвиток інноваційних форматів співробітництва, 

зокрема новітні заходи по впровадженню креативного досвіду започаткування 
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та ведення бізнесу. Це в подальшому стимулюватиме молодь 

використовувати сучасні методи створення та впровадження молодіжного 

підприємництва та розвитку його на рівні міжнародної співпраці. 

Довгостроковим наслідком проекту буде розвиток співробітництва між 

українськими та польськими партнерами з перспективою створення спільних 

навчальних програм у сфері молодіжного підприємництва. 

Результатом проекту буде: 

- створено та поширено 1000 примірників новітнього буклету: «Кращі 

практики заснування та ведення підприємництва для молоді» для ознайомлення 

та майбутнього використання серед молоді; 

- проведено тематичні навчання та зустрічі, що допомогли учням 

сформувати свої майбутні бізнес-ідеї; 

- напрацьовано 28 молодіжних ідей ведення бізнесу, що увійшли до 

посібника; 

- організовано та проведено 6 практичних зустрічей з успішними  

власниками бізнесу м. Острог та м. Гнєв. 

28 учасників проекту україно-польського обміну отримають навички 

ведення бізнесу та покращать свою обізнаність у галузі підприємництва, що 

створить хороші передумови для успішної самореалізації кожного в 

майбутньому та допоможе правильно обрати фах. Загальне охоплення проектом 

становитиме 400 осіб через поширення учасниками проекту серед молоді          

м. Острог, Україна та м. Гнєв, Республіка Польща посібника «Кращі практики 

заснування та ведення підприємництва для молоді».  

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки 

створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, водночас склад 

учасників становитиме: 28 осіб, із них 18 жінок та 10 чоловіків (65 % жінок та 

35 % 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:  

Громадська організація «Центр суспільних перетворень», Рівненська область, 

м. Острог, вул. Східна, 35, тел.: +380964604645. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту:  

Стецюк Ольга – співзасновник громадської організації «Центр суспільних 

перетворень», керівник відділу проєктної та інвестиційної діяльності 

виконкому Острозької міської ради. 
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3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту 

(проведенні заходу):  

Початкова школа № 1 ім. Яна III Собеського у м. Гнєві, 83-140, Тчевський 

повіт, Поморське воєводство, м. Гнєв, вул. Гданська, 16 

Громадська організація «Центр суспільних перетворень», 35800, Рівненська 

область, Рівненський район, м. Острог, вул. Східна, 35 

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту: 28 осіб, із них 18 жінок та 10 чоловіків. 

 

2. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту, із зазначенням 

фаху: 4 представники громадської організації, 3 викладачі. 

 

3. Сценарний план реалізації проекту:  

 

І етап: 
02 листопада 2021 року 

10:00:11:00 Сніданок  

11:00-13:00 Екскурсія містом 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Teambuilding для учасників проекту «Від знайомства до спільних планів» 

17:00-20:00 Культурна програма (екскурсії, прогулянки) 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія першого дня, анкетування учасників на початку реалізації 

проекту 

03 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок  

11:00-13:00 Зустріч з керівництвом школи та міським головою Гнева, презентація 

досвіду реалізації проектів місцевого значення 

13:00-14:00 Обід 

14:00-18:00 Неформальне знайомство з підприємцями-активістами: «Як все починалося, 

з чого та як правильно стартувати бізнес?» 

18:00-20:00 Вільний час (екскурсія до Замку) 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія другого дня 

04 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок  

11:00-12:00 Психологічний тренінг на тему: «Боятися працювати та/або на роботу не 

ходити» 

12:00-13:00 Лекція – тренінг на тему: «Сьогодні я учень, а завтра бізнесмен» 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Тренінг на тему: «Ти маєш хобі, тоді ти маєш роботу», розв’язання бізнес-

кейсів із менторами 

17:00-19:00 Вільне спілкування  

19:00-20:00 Зустріч з А-студіо 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія третього дня 

05 листопада 2021 року 
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10:00-11:00 Сніданок  

11:00-13:00 Настільний симулятор-гра:  «Сучасна монополія» з молодіжними 

працівниками, учнями та громадськими активістами 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Гра в командах: «Мотиваційні обійми, від ідеї до дії»  

17:00-20:00 «Мозковий штурм» - робота над створенням інформаційного посібника 

«Кращі практики заснування та ведення підприємництва для молоді» 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія 

06 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок 

11:00-14:00 Презентація бізнес - ідей від учасників проекту, які було опрацьовано під 

час I етапу реалізації проекту   

14:00-15:00 Обід 

15:00-17:00 Підведення підсумків І етапу реалізації проекту, презентація креативних 

фото та відео від учасників проекту  

19:00-20:00 Презентація власних бізнес-ідей, робота над посібником 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія по завершенню I етапу проекту 

07 листопада 2021 року 

Від’їзд  українських учасників до м. Острог 

 

ІІ етап: 
10 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок  

11:00-13:00 Екскурсія історичним містом Острог, відвідини Національного 

університету «Острозька академія» 

13:00-14:00 Обід 

14:00-15:30 Зустріч з міським головою, керівництвом Острозької гімназії, членами 

Молодіжної ради при міській раді 

15:30-18:00 Зустріч з відвідувачами молодіжного клубу «Надія». Презентація роботи із 

залученими коштами та роботою волонтерів «Будуємо Україну разом» 

18:00-20:00 Вільне спілкування 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія першого дня 

11 листопада 2021 року 

09:00-10:00 Сніданок  

10:00-13:00 Мотиваційна презентація успішних глобальних проектів локальної дії в  м. 

Острог. Зокрема, представлення результатів проекту «Віртуальний музей 

спадщини князів Острозьких» за підтримки УКФ, «Інтерактивний музей 

стародруків», а також  проект "Культурний Барбакан", який втілений за 

результатами конкурсу "Малі міста — великі Враження", ініційованого 

Міністерством культури України 

13:00-14:00 Обід 

14:00-20:00 Культурна програма: «Вільний мікрофон» 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія другого дня 

12 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок  

11:00-14:00 Мотиваційна лекція від місцевого підприємця Василя Хохліча: «Маленький 

старт  - велика мрія» 

14:00-15:00 Обід 
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15:00-16:00 Інтерактивний  майстер-клас у Hub316: «Точний кошторис – запорука 

успішного проекту» 

17:00-17:30 Перерва на каву 

17:30-20:00 Продовження майстер-класу 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Неформальне спілкування 

13 листопада 2021 року 

09:00-10:00 Сніданок  

10:00-11:00 Виїзд на м. Рівне 

11:00-13:00 Навчальна поїздка на Рівненький телеканал Суспільне. Практична частина. 

Де учасники спробують себе в ролі ведучих 

13:00-14:00 Обід 

14:00-17:00 Продовження навчальної поїздки на Рівненький телеканал Суспільне. 

Практична частина. Де учасники спробують себе в ролі ведучих 

17:00-18:00 Повернення в м.Острог 

18:00-20:00 Квест по місту Острог «Острожики»,  віднайти 25 малих пластичних форм, 

що розкидані по місту з використанням діджитал технологій 

20:00-22:00 Вечеря, спілкування 

14 листопада 2021 року 

10:00-11:00 Сніданок  

11:00-14:00 Презентація бізнес - ідей від учасників проекту, які було пропрацьовано під 

час II етапу навчального табору   

14:00-15:00 Перерва на обід 

15:00-20:00 Підведення підсумків ІІ етапу реалізації проекту, презентація спільного 

інформаційного посібника «Кращі практики заснування та ведення 

підприємництва для молоді» на Алеї-міст побратимів в центрі міста (Алея 

міст, де закладені камені міст Берунь, Гнєв, Сандомир Республіка Польща 

та Муравський Берунь Чехія). Фотосушка на Алеї. Вручення сертифікатів 

учасникам 

20:00-21:00 Вечеря 

21:00-22:00 Рефлексія по завершенню ІІ етапу проекту, анкетування учасників  

15 листопада 2021 року 

Від’їзд польських учасників до м. Гнєв 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту: 
№ 

з/п 

Назва статті Кількість Призначення 

1. Оплата проїзду Автобусне 

перевезення 

Відшкодування вартості проїзду 

(квитки) учасникам від місця 

проживання до місця реалізації 

проекту та у зворотному 

напрямку. 

1. Виїзд з м. Острог, (Україна) – 

01.11.2021 до м. Гнєв, Республіка 

Польща. 

Прибуття 01.11.2021 

Автобус: Sprinter, Euro 6, 

Mersedes-benz 

Повернення з м. Гнєв, Республіка 

Польща 07.11.2021 до м. Острог, 

Рівненська область 

Автобус: Sprinter, Euro 6, 
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Mersedes-benz 

2. Виїз з м. Гнєв (Республіка 

Польща) 09.11.2021 до м. Острог, 

Україна. 

Повернення з м. Острог, Україна, 

до м. Гнєв, Республіка Польща  -

15.11.2021 

2. Проживання  28 осіб x 10 діб 

 

З метою створення комфортних 

умов під час реалізації проекту 

учасники з України 

забезпечуються проживанням:    

м. Гнєв (Польща) на 5 днів. 

Польські учасники не потребують 

поселення, оскільки є місцевими 

жителями.  

В Україні польським учасникам 

проекту надається житло на           

5 днів, українські учасники 

проекту не потребують 

поселення, оскільки є місцевими 

жителями.  

3. Харчування 28 осіб x 10 днів 

 

 

Під час реалізації проекту в 

Україні та у Республіці Польща 

учасники забезпечуються 

триразовим харчуванням 

4. Транспортні послуги   

4.1 Проїзд учасників 

автобусом Sprinter, Euro 

6, Mersedes-benz 

або аналог на 28 місць у 

Польщі 

1 Проїзд учасників проекту в 

Польщі з метою ознайомлення з 

історичним містом  Пелплін та 

відвідування музею за 

маршрутом: м. Гнєв - м. Пелплін – 

м. Гнєв 

4.2 Проїзд учасників 

автобусом Sprinter, Euro 

6, Mersedes-benz 

або аналог на 28 місць в 

Україні 

1 Проїзд учасників проекту в 

Україні на екскурсію на 

Суспільне ТВ та у зворотному 

напряму за маршрутом:                 

м. Острог - м. Рівне - м. Острог 

5. Поліграфічні послуги:   

5.1 Друк банера 200*100 з 

тематикою заходу 

1 З метою популяризації проекту, 

використання під час заходів 

проекту, а також залучення 

максимально широкої аудиторії, 

потрібно виготовити банер, де 

буде розміщена загальна 

інформація про учасників проекту 

та цілі проекту 

5.2 Виготовлення 

інформаційних буклетів  

тематикою заходу, 

повнокольоровий А-4,  

глянцевий папір, 

щільність 130 – 170 г/м2  

30 З метою популяризації проекту 

необхідно виготовити 

інформаційні буклети з 

тематикою заходу для подальшої 

ефективної та злагодженої 

роботи. Буклети будуть 

розповсюджені самими 
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учасниками серед україно -

польської молоді, щоб заохотити 

до спільної роботи (учасники 

роздають буклети в центрі міста 

Гнєв та Острог, щоб відчути себе 

в якості рекламного агента свого 

бізнесу) 

5.3 Блокнот на пружині з 

логотипом (А5 – 40 

стор., офсетний папір 80 

гр/м2; обкладинка (4+0) 

з крейдованого паперу 

300 гр/м2) 

30 шт. Для якісної реалізації проекту 

буде виготовлено та роздано       

30 блокнотів для учасників 

проекту для зручності ведення 

нотаток під час зустрічей з 

спікерами.  

5.4 Ручка кулькова 

PR0006А синя з 

поворотним механізмом 

біла глянцева з 

логотипом 

30 шт. Для популяризації проекту, його   

якісної реалізації необхідно 

виготовити 30 ручок для 

зручності ведення записів 

учасниками проекту 

5.5 Друк посібника: «Кращі 

практики заснування та 

ведення 

підприємництва для 

молоді». Формат А5 

64*901/16 папір 

офсетний. Кольоровий  

друк офсетний, арк. 24 

листки/48 сторінок. 

Тираж 400 шт. 

400 Для якісної реалізації проекту та 

поширення необхідного досвіду 

буде виготовлено 1000 

примірників посібника для 

молоді: «Кращі практики 

заснування та ведення 

підприємництва для молоді», що 

буде розповсюджено учасниками 

серед молоді м. Острог, Україна 

та м. Гнєв, Республіка Польща 

6. Інформаційні послуги     

6.1 Виготовлення фото-

презентації  

100 фото За результатами проекту буде 

роздруковано по 25 фото із 

представленням усіх заходів в 

рамках проекту, в яких брали 

участь учасники з Республіки 

Польща та України. У вигляді 

фотосушки буде презентовано 

найцікавіші моменти проекту 

6.2. Виробництво відео-

презентації 

результатів проекту та 

її розповсюдження  

 

3 хв. З метою популяризації проекту, 

кращого наочного представлення 

реалізованого проекту буде 

створено відеоролик, з якого 

можна буде почерпнути усю 

найважливішу інформацію про 

реалізований проект та його 

учасників 

6.3 Канцелярські витрати 99 Для  забезпечення ефективної 

реалізації проекту учасників 

потрібно забезпечити базовим 

набором канцелярської продукції 

7. Інші витрати   

7.1 Страхування учасників 

проекту 

 

28 Відповідно до Закону України 

«Про туризм» страхування 

туристів (медичне та від 
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нещасного випадку) є 

обов’язковим. 

Страхування, зокрема медичне, є 

гарантією отримання медичної 

допомоги безоплатно. Це дасть 

змогу учаснику проекту та його 

родині уникнути неприємностей, 

що стосуються як фінансових 

витрат, так і організації надання 

медичної допомоги у разі 

необхідності її надання 

7.2. Маски 840 З метою захисту від Covid-19 та з 

метою виконання санітарних 

норм, спрямованих на зменшення 

поширення вірусу, усі учасники 

проекту повинні користуватися 

засобами індивідуального захисту 

– масками, які потрібно 

періодично змінювати  

7.3 Антисептик для рук, 

100 мл 

28 З метою захисту від Covid-19 та з 

метою виконання санітарних 

норм, а також для зменшення 

поширення вірусу учасники 

проекту будуть забезпечені 

антисептиком для рук 

7.4 Антисептик для рук 

(дезінфікуючий засіб) 

SeptPower 1 л з 

дозатором 

5 З метою захисту від Covid-19 та з 

метою виконання санітарних 

норм, спрямованих на зменшення 

поширення вірусу, додатково у 

вільному доступі буде 

знаходитися антисептик для 

загального користування, що буде 

виставлений в місцях проведення 

заходів (учнівських аудиторіях на 

території України та Польщі)  

7.5 Банківські послуги Від суми 

страхування 

Банківські послуги будуть 

сплачуватися під час оформлення 

страхового полісу на кожного 

учасника, який бере участь у 

проекті 

7.6 Екскурсійні послуги по 

місту Острог. 

Проходження Квесту 

«Острожики» 

 

1 Для ознайомлення учасників з 

історичною частиною міста 

необхідна екскурсія по місту з  

проходженням квесту 

«Острожики» 

7.7 Екскурсійні послуги по 

історичному місту 

Пелплін з відвідуванням 

музею 

1 Для ознайомлення учасників з 

історичною частиною міста буде 

здійснена екскурсія з 

відвідуванням музею 
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