


Зміст

Підтримка від держави

Грантова підтримка бізнесу під час війни

Донорські, громадські та приватні ініціативи

1. Компенсація за працевлаштування переселенців 

2. Державна допомога для релокації підприємств

3. Програма підтримки щодо тимчасового переміщення підприємств з постра-
ждалих регіонів

4. Державна підтримка: Кредитна програма для експортерів

5. єРобота. Нова економічна стратегія уряду 

6. ClimateLaunchpad — глобальне змагання для «зелених» стартапів!

7. Грантова програма для аграрного і сільського розвитку

8. 10 000 $ та бізнес-підтримка для молодіжних підприємств від USAID та IREX 

9. 5 млн доларів на підтримку українських стартапів

10. Підтримка релокованих стартапів у Польщу

11. Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення 

12. Програма підтримки для українських підприємців Start Path

13. EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП

14. ERASMUS for Young Entrepreneurs – Еразмус для молодих підприємців

15. Програма фінансування досліджень та інновацій до 2027 року Horizon Europe

16. Конкурс бізнес-ідей «Роби своє» для підтримки малого підприємництва в умо-
вах війни

17. Платформа Do Business With Ukrainians для пітримки МСБ

18. Платформа Saveuastartups для підтримки українських стартапів

19. Платформа Keep Going для підтримки малого бізнесу

20. Платформа Support Ukrainian Army українських товарів для ЗСУ 

21. Платформа Spend With Ukraine для просування українських продуктів та 
сервісів, що працюють із західними компаніями

22. Платформа Angel for Fashion для продажу виробників українських дизайнерів

23. Безповоротні кошти для товаровиробників

24. Програма розширення можливостей жіночого підприємництва 

25. Підтримка релокації бізнесу

26. Допомога у переміщенні виробництва, офісу, бізнесу на Захід України та Польщу.

27. Повний супровід релокації вашого бізнесу в Черкаси
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Кредитні програми

Корисні джерела

Підтримка бізнесу в приймаючих громадах

Мережі, консультаційні центри

28. Компенсація % за кредитами для аграріїв Львівської області

29. Пільгові кредити під 3% для аграріїв Львівської області

30. Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави

31. Кредити під 0% в рамках програми 5-7-9

32. Кредити під 0% для сільгоспвиробників

33. Пільгова кредитна програма за пріоритетними галузями

34. Гранти на обладнання для харчової, легкої та машинобудівної промисловості 
Львівської області

35. Допомога з релокації бізнесів жінок-підприємниць у Львів або Тернопіль

36. Безповоротна фінансова допомога для релокованих підприємств у Львівську 
або Закарпатську область

37. Компенсація до 50% вартості насіння для аграріїв Львівської області

38. Гранти релокованим підприємствам у Львівську область

39. Save Business Now

40. Програма стажування у США SABIT у галузі чистої енергетики

41. Стажування у США SABIT «Ланцюг поставок для Євразії»

42. 1991 Reload. Інкубаційна програма для Impact Tech стартапів зі Сходу та Півдня 
України

43. Конкурс Інноваційних Підприємств у галузі охорони здоров’я Wish Innovation 
Award.

44. Волонтерська коучингова підтримка бізнесу України

45. Онлайн-платформа для бізнес-консультантів Merezha

46. Закриття вакансій кадрами, які є ВПО, та часткове відшкодування їхньої зарплати

47. Грант на покриття 50% вартості консалтингових проєктів для МСБ

48. Пре-кваліфікація консалтингових компаній в ЄБРР

49. Можливість залучення українських консультантів до проєктів за кордоном від 
ЄБРР

50. Консультаційний хаб з допомоги МСП під час війни

51. Безоплатна освітня програма з виходу на зовнішні ринки — «Export Academy 2022»

52. Проєкт підтримки для українських підприємців та стартапів UPLIFT Accelerator

53. Coaching Support Group for Ukrainian Entrepreneurs & Founders

54. European Enterprise network, EEN – Європейська мережа підприємст
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За весь час існування Громадської організації «GoLOCAL» ми розробляли та 
впроваджували проєкти сталого розвитку регіонів в Україні у тісній співпраці з 
місцевими та державними органами влади, донорами та міжнародними фінансовими 
організаціями, громадянським суспільством завдяки залученню кращих світових 
практик розвитку і грантового фінансування.

Але війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу. І нашій організації 
також довелося адаптувати свої процеси для того, щоб і надалі допомагати малому і 
середньому українському бізнесу працювати в умовах нової реальності. 

За даними опитування Міністерства цифрової трансформації України, яке проходило 
протягом 25 травня - 10 червня 2022 року, 46,8% підприємств зупинені або майже 
зупинені, порівнюючи з періодом до 23 лютого 2022 року. Індекс активності бізнесу 
становить 22.73/100. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 
оцінюються в $85 млрд і цей показник продовжує зростати. Середній очікуваний 
показник обсягів реалізованої продукції у 2022 році — 48%. 

На сьогоднішній день галузева трансформація - це один із способів порятунку бізнесу 
від закриття. Але лише 6% бізнесів мають і адаптовану стратегію, і бізнес-план з 
урахуванням нових реалій. 55,5% у процесі обдумування та інтуїтивного управління, 
20,4% мають стратегію та гнучко адаптують свої плани, у 11,1% взагалі немає і не бачать 
сенсу. 75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА (ОВА) та територіальних 
громад щодо відновлення розвитку підприємництва.

Цікавим є те, що 55,9% бізнесів орієнтуються на внутрішній ринок. 21,7% на внутрішній 
та експорт — розвивали ще до війни. 16,8% орієнтуються на внутрішній, але планують 
розвивати експорт. І це доволі непоганий показник, який можна покращувати, адже 
на сьогодні вже діє ряд спрощень в торгівлі з Європейським Союзом.

Серед труднощів, що виникають в організації роботи бізнесу, половина 
аудиторії називаютьвідсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, 
непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу. До 
третини респондентів (29%) скаржаться на проблеми з логістикою. 

Малий та середній бізнес сьогодні потребує допомоги. 37% аудиторії очікують від 
уряду на податкові канікули. Серед інших згадок – допомога з організацією логістики, 
доступ до здешевлених фінансів, просування продукції та збереження ключових 
співробітників від від’їзду за кордон, військової служби.

Саме тому у нашої країни немає часу чекати на завершення бойових дій, нам слід діяти 
вже зараз! Потрібно шукати нові можливості для розвитку підприємств, підвищення 
їх продуктивності та виходу на нові ринки. Це дозволить полегшити удар, завданий 
економіці та допоможе підприємствам адаптуватися до нової реальності

Наша команда підготувала цей дайджест можливостей для бізнесу під час війни: від 
грантових проектів до громадських ініціатив. Сподіваємося, що він буде максимально 
корисним для українських підприємців.1

Вступ



1 За сприяння Проекту міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка Східної України», який виконується в 
Україні компанією DAI Global LLC за контрактом з USAID №72012118С00004 зареєстрованим в Міністерстві економіч-
ного розвитку і торгівлі України, реєстраційна картка №3987-09 від 25 серпня 2020 року, свідоцтво про акредитацію 
організації-виконавця Проекту № 288 від 11 січня 2017 року (зі змінами), знаходиться за адресою  01004, Україна, м. 
Київ, вул. Льва Толстого, 9а, 1й поверх



1. Компенсація за працевлаштування переселенців 

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/pereselentsi.html 

Цілі програми

Безповоротні кошти роботодавцям за кожну працевлаштовану ВПО
 
На кого орієнтується програма

Работодавці, які перебувають на обліку як платник ЄСВ.
 
Сума та призначення

Компенсація надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану 
ВПО, за яку роботодавцем сплачується ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 
календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців 
з дня працевлаштування ВПО.
 
Географія програми 

Працевлаштовані переселенці мають бути з таких областей: Волинська, Дніпро-
петровська, Донецька, Житомирська,Запорізька, Київська, м. Київ, Луганська, 
Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області.
 
 
Період реалізації 

До 31 грудня 2022 року

Заповнити заявку можна в електронній формі через Єдиний державний вебпор-
тал електронних послуг «Дія» https://diia.gov.ua/services/categories/gromadyanam/
pidpriyemnictvo

01

Підтримка від держави



2. Державна допомога для релокації підприємств

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/business-relocation.html 

Цілі програми

Створення умов для забезпечення безкоштовного переїзду підприємств до місця тим-
часового розміщення, а також підбору відповідних виробничих, складських та офісних 
площ, переміщення та розселення персоналу, підбору працівників на місці дислокації 
після переїзду. 

На кого орієнтується програма

Будь-яке підприємство, яке розташоване в зоні ризику та активних бойових дій. Учас-
ником може бути не лише велике виробництво, але й малі бізнеси з 10-20 людьми у 
штаті.

Дедлайн подачі заявок

Заявки розглядаються по мірі надходження. З усіма підприємствами обовʼязково звʼя-
жуться. 

Детальніше про програму та процедуру розгляду заявки

https://drive.google.com/file/d/1wAsGI8Iv_hp7Ah-AWhUdiZCBeJr83PsL/view 
  https://auction.e-tender.ua/Upload/Програма_релокації_українських_підприємств.pdf 
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3. Програма підтримки щодо тимчасового переміщення підприємств з 
постраждалих регіонів

За ініціативи Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національного проєкту 
Дія.Бізнес

Посилання 

http://surl.li/chwfy 

Цілі проєкту 

Програма спрямована на збереження виробничого і трудового потенціалу України і 
орієнтована на усі підприємства, які бажають перемістити виробництво на території 
західної України.

Про проєкт

Українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отрима-
ти допомогу в переміщенні своїх потужностей до західних областей України. Для цьо-
го створені державна та регіональні програми підтримки. 
Для усіх підприємств, які подадуть заявку, будуть створені умови для забезпечення 
безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а також для:
• підбору відповідних площ для розміщення виробництва;
• переміщення та розселення персоналу;
• підбору працівників в місці дислокації після переїзду.

На кого орієнтується проєкт

Усі українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій

Дедлайн подачі заявки 

Заявки приймаються на постійній основі

Подати заявку на участь 

https://auction.e-tender.ua/#/register

03

Підтримка від держави



Підтримка від держави

4. Державна підтримка: Кредитна програма для експортерів

Посилання 

https://export.gov.ua/financing_of_exporters 

Цілі проєкту 

Допомога українським виробникам вийти на нові ринки й стати конкурентними, від-
новлення українського експорту

Про проєкт

Українським експортерам під час війни особливо не вистачає фінансових ресурсів, 
вони потребують кредитної підтримки. Для банків кредити під час дії воєнного ста-
ну ризиковані. Держава через інструмент Експортно-кредитного агентства вирішує 
цю проблему, адже виступає гарантом повернення виданих позик на виконання зов-
нішньоекономічних договорів (ЗЕД), що робить банківські кредити доступнішими для 
українських експортерів.

На кого орієнтується програма 

Позичальник має відповідати таким вимогам:
• Повинен бути українським експортером;
• Термін реєстрації як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців;
• Має досвід зовнішньоекономічної діяльності (наявні надходження валютної вируч-

ки за останні 12 місяців);
• Клас відповідно до вимог Постанови НБУ № 351: позичальника-юридичної особи – 

не гірший, ніж «6», позичальника-фізичної особи підприємця – не гірший, ніж «2»;
• Допустимою є приналежність позичальника до групи пов’язаних осіб, осіб під спіль-

ним контролем, клас групи під спільним контролем – не гірше, ніж «6», за умови до-
тримання всіх інших вимог;

• Протермінована заборгованість позичальника та членів ГПК перед банком-страху-
вальником за наявними зобов’язаннями протягом останніх 12 місяців понад 30 днів 
має бути відсутня;

• Відсутня інформація щодо порушенням позичальником законодавства або умов от-
римання державної підтримки.

Бюджет 

До 20 млн грн

Детальніше про умови програми
https://export.gov.ua/financing_of_exporters
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5. єРобота. Нова економічна стратегія уряду 

Посилання https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/yerobota 

Про програму

єРобота - працюй в Україні. Гранти від держави на створення власної справи, розши-
рення малого і середнього бізнесу, нову карʼєру

Проєкт «єРобота» включає в себе шість програм, які дозволять створити десятки тисяч 
бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Серед них: 

1. єРобота СВОЯ СПРАВА

• Безповоротний грант до 200 тис.грн на запуск або розвиток власної справи (пошит-
тя одягу, сервіс та ремонт, пекарня, тощо)

• Головна умова отримання коштів - створення щонайменше 1 робочого місця та 
сплата податків

• Подаватися можуть нові підприємці, а також нинішні ФОП та юрособи. 

2. єРобота СВІЙ САД

• Гранти на висадження нових фруктових і ягідних садів, а також виноградників
• Безповоротна допомога до 400 тис.грн на гектар, але не більше 25 гектарів
• Кошти виділяються за наявності землі
• Співфінансування держави та підприємця 70/30% або 50/50%
• Головна умова - створення від 3 до 20 сезонних та постійних нових робочих місць та 

сплата податків

3. єРобота СТАРТ В ІТ

• Гранти українцям на навчання за ІТ-спеціальностями (розробники, графічні дизай-
нери та інші)

• Витратити кошти можна лише на курси у визначених школах

4. єРобота НОВИЙ РІВЕНЬ
• Безповоротний  грант дл 8 млн.грн на розширення/створення підприємств у сфері 

переробки (АПК, металургія, деревообробка, виробництво меблів, тощо)
• Співфінансування держави та підприємця 70/30% або 50/50%
• Головна умова отримання - створення щонайменше 25 нових робочих місць та спла-

та податків
• Грант надається для нових та наявних підприємств
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5. єРобота СВОЯ ТЕПЛИЦЯ

• Гранти на побудову нових теплиць (овочі, ягоди) в розмірі до 7 млн.грн
• Ключова вимога - працевлаштування 40 сезонних та постійних робітників, а також 

сплата податків
• Співфінансування держави та підприємця 70/30% або 50/50%
• Кошти виділяються за наявності землі та можуть бути спрямовані на обладнання, 

посівний матеріал, системи поливу тощо. 

6. єРобота СТАРТАП

• Безповоротні гранти від 750 тис.грн до 3,5 млн.грн для ІТ-стартапівв або поворотна 
допомога від 3,5 млн до 8 млн.грн

• Фінансування на конкурсній основі. Кошти можна витратити на зарплати, марке-
тинг, R&D

• Умови отримання гранту - створення від 3 до 10 робочих місць (в залежності від 
типу стартапу)

Подати заявку на отримання грантів можна через портал Дія https://diia.gov.ua/services/
categories/biznesu/yerobota 
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6. ClimateLaunchpad — глобальне змагання для «зелених» стартапів!
 
Посилання

https://climatelaunchpad.org/application-form/
 
ClimateLaunchpad — це найбільший у світі конкурс екологічних бізнес-проєктів. Він 
дає можливість стартапам перетворити ідею на серветці на працюючий бізнес, зая-
вити про себе на глобальній арені та отримати потужний поштовх для розвитку свого 
стартапу.  
 
ClimateLaunchpad організований європейською Ініціативою кліматичних інновацій 
Climate-KIC за підтримки ЄС. greencubator організовує змагання в Україні з 2016 року
 
На кого орієнтується програма

Взяти участь можуть стартапи, що мають розробки у таких напрямах як
- Sustainable Mobility — бізнес-ідеї, які каталізують перехід до мобільності з викори-
станням чистої енергії.
- Circular Economies — проєкти, засновані на принципах відновлення та раціонального 
споживання ресурсів.
- Urban Solutions — рішення для громад, що перетворюють міські середовища у декар-
бонізовані екологічні простори.
- Clean Energy — зберігання енергії, розумні електромережі, інтеграція джерел енергії, 
вловлювання та зменшення викидів CO2, енергоефективність.
- Food Systems — проєкти, що сприяють переходу до кліматично розумного виробни-
цтва харчів.
- Adaptation & Resilience — продукти або послуги, що сприяють здатності до реагуван-
ня та стійкості до клімату.
- Blue Economy — ідеї, які приносять користь економіці та суспільству без шкоди оке-
анам та прибережним районам (туризм, судноплавство, виробництво енергії та кори-
сних копалин, рибальство та аквакультура тощо).
- The Next Big Thing — інновації з потенціалом глобального впливу на клімат.
 
Найкращі ідеї будуть відібрані для участі в кількаденному інтенсивному буткемпі для 
підготовки до Національного фіналу. Переможці українського Національного фіналу 
пітчитимуть свої ідеї на Регіональному та Глобальному фіналах конкурсу. 

Найсильніші стартапи отримають грошову винагороду до 10000 євро! 16 найкращих 
команд півфіналу потрапляють до акселератору ClimateLaunchpad.

Дедлайн подачі заявки  До 6 липня 2022 року

Реєстрація за посиланням https://bit.ly/CLP_UA_apply.

Конкурс відбувається англійською мовою.

07

Грантова підтримка бізнесу під час війни



7. Грантова програма для аграрного і сільського розвитку
 
Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/AGROproject_USAID.html 
https://www.facebook.com/usaid.agro/

Донор

USAID 
 
Про програму

Проєкт АГРО від USAID планує надати до 20 грантів від 500 000 до 900 000 гривень або 
не більше 80% від загальної суми українським аграріям та сільгоспвиробникам. 
 
На кого орієнтується проєкт
Мікро-, малі та середні с/г підприємства (ММСП), які є приватними виробниками/пе-
реробниками овочів, фруктів та ягід, мʼяса та молочної продукції, птиці (крім курятини) 
або продукції аквакультури із загальною метою розвитку мережі господарств, що пра-
цюють на продовольчу безпеку в Україні.

Основні цілі проєкту
• Підвищення потенціалу (технічного, технологічного, організаційного) сільського-

сподарських ММСП, які готові переорієнтувати свою роботу на забезпечення про-
довольчої безпеки України

• Покращення доступу ММСП до сучасних технологій сільськогосподарського вироб-
ництва, переробки та післяврожайної підготовки.

• Створення продуктів із доданою вартістю для подальшого продажу та/або гуманітар-
ної допомоги в межах ініціативи з забезпечення продовольчої безпеки України

• Залучення міжнародних партнерів до ланцюгів постачання компонентів готової 
продукції та впровадження міжнародних практик ведення господарської діяль-
ності. 

Бюджет

Проєкт АГРО планує надати до 20 грантів на суму до 10 млн грн. Очікується, що сума 
кожного гранту може коливатися від 500 000 до 900 000 грн, але остаточна сума буде 
залежати від переговорів і може вийти за межі цього діапазону. Грант може покрити 
до 80% витрат. 
 
Дедлайн подачі заявок  До 23 березня 2023 р. 
 
Вимоги до підприємств та повний перелік необхідної документації за 
посиланням https://bc-club.org.ua/opportunities/AGROproject_USAID.html 
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8. 10 000 $ та бізнес-підтримка для молодіжних підприємств від USAID 
та IREX 

Донор:

USAID, IREX

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/Mriyemo-i-diyemo.html

Про проєкт

В рамках Програми “Мріємо та діємо” українські молодіжні бізнеси отримають екс-
пертну підтримку для розробки індивідуального плану відновлення й адаптації веден-
ня бізнесу під час воєнних дій, експертний супровід та матеріальну допомогу для ре-
алізації своїх бізнес-цілей. 

На кого орієнтований проєкт

Перевага надається підприємствам із соціальною складовою та бізнесам, господарсь-
ка діяльність яких сприяє задоволенню нагальних соціальних потреб українців (харчу-
вання, одяг, житло, послуги доставки, медичні та реабілітаційні послуги тощо) в умовах 
воєнного і пост-воєнного стан.

Бюджет

 10 000 доларів США на один грант, планується надати 20 грантів

Дедлайн подачі заявки 22 травня 2022 року.

Період реалізації програми Липень-жовтень 2022 року (4 місяці).

Більше інформації про проєкт та умови участі

https://bc-club.org.ua/opportunities/Mriyemo-i-diyemo.html

Заповнити анкету на участь

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefYmzZXB6Rev0MEf6RpMYbj8efOcD_4izgr_
kT6tLtky2IGg/closedform 
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9. 5 млн доларів на підтримку українських стартапів

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/startup-support.html 

Донор 

Google for startups

Про проєкт

Ukraine Support Fund виділяє грошові гранти та надає підтримку Google українським 
стартапам. Допомога розрахована приблизно на 50 компаній, які засновані в Україні 
до 24 лютого 2022 року. Додатково кожен стартап отримає Google Cloud та підтримку 
від менеджерів Google. 

На кого орієнтується проєкт

Стартапи, які були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого 2022 року. Старта-
пи, що пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену прибутковість (продукт на 
ринку/пілотна версія/ранній дохід)

Бюджет

Немає двох однакових стартапів. Тому обсяг інвестицій буде залежати від стадії кожно-
го стартапу та поточних потреб

Призначення

Засновники стартапу мають використати грошову винагороду на:
продовження зростання/відновлення бізнес-діяльності, що постраждала внаслідок 
війни
основний продукт для вирішення нових проблем і поточної керизи

Дедлайн подачі заявок  До 31 грудня 2022 року

Щоб взяти участь у конкурсі на отримання підтримки, заповніть, будь 
ласка, заявку на сайті

https://campus.co/intl/uk_ua/europe/ukraine-support-fund/?fbclid=IwAR1WL3Y_BZNL7-
pthILoAFJ-PhBT9oX2PeZj6ywTY37Ncn0Q4JK7Q7i17z8 
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10. Підтримка релокованих стартапів у Польщу

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/PUSB.html 

Про програму

Можливість отримати 10 000 злотих, безкоштовний коворкінг у Варшаві, менторство та 
підтримку, що допоможуть інтегруватися в польський ринок.

На кого орієнтується програма

Стартапи, які планують тимчасово релокуватися до Польщі або вже це зробили

Напрями підтримки

• Надання місць у коворкінгу у Варшаві безкоштовно
• 10 000 злотих для soft-landing та наставництва
• Нетворкінг: можливість показати свій стартап наставникам, інвесторам, бізнесу та 

іншим
• Підтримка з боку команди та спільноти PUSB (Polish Ukrainian Startup bridge) аж до 

моменту, коли ви будете інтегровані в польський ринок

Дедлайн подачі заявок: 6 червня 2022 року

Подати заявку за посиланням

 https://7xvrr0c0p9p.typeform.com/to/FfrSxYN5?typeform-source=www.startupbridge.eu

Більше інформації про ініціативу
https://www.startupbridge.eu 
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11. Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення 

Донор 

Український фонд стартапів

Посилання

https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/

Цілі проєкту 

Програма Фонду покликана сприяти створенню та розвитку інноваційної продукції 
подвійного призначення: технологій, процесів чи інші складових, що відрізняють таку 
продукцію від існуючих на ринку або відповідають існуючому попиту одночасно як від 
приватних осіб, так і держави.

Про проєкт

• Це безповоротна фінансова допомога для проєктів подвійного призначення, яка 
одночасно задовольняє три потреби:

• закриває витрати на розвиток проєкту;
• надає доступ до найкращих менторів та експертів;
• а також підвищує обороноздатність країни та сприяє її швидкій післявоєнній відбу-

дові.

На кого орієнтується проєкт

Фонд надає грантову підтримку проєктам, які здійснюють свою діяльність в наступних 
сферах: 
• оборона; 
• кібербезпека;
• інфраструктурна відбудова;
• охорона здоров’я; 
• освіта.

Бюджет

Грант надається у розмірі до 35 000 доларів США, з яких 25 000 доларів США спрямо-
вуються на діяльність заявника, та до 10 000 доларів США — на оплату послуг Акреди-
тованого Акселератора.

Детальніше про умови та подача заявки за посиланням
https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/
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12. Програма підтримки для українських підприємців Start Path

Донор

Мінцифри, НБУ, Mastercard

Посилання

http://surl.li/chxhb 

Про програму

Улітку 2022 року відбудеться запуск нової ініціативи в межах програми Start Path, роз-
робленої спеціально для українських фінтех-компаній та підприємців. Це можливість 
для стартапів пришвидшити свій розвиток.

На першому етапі п’ять українських стартапів протягом шести місяців отримуватимуть 
менторську підтримку, доступ до ресурсів і нетворкінгу з провідними експертами. Це 
має допомогти в масштабуванні та пришвидшенні розвитку їхнього бізнесу, а також 
сприятиме подальшому відновленню України.

Старт програми згодом. Слідкуйте за оновленням інформації https://startpath.
mastercard.com/spglobal/home.html 
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13. EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП

Донор 

Програма «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» 
співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німець-
кою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. 

Посилання 

http://surl.li/brnam 

Про програму 

Програма планує підтримувати МСП через бізнес-об’єднання – кластери, торгово-про-
мислові палати, громадські організації у територіальних громадах.
Серед головних завдань екстреної підтримки Програми:

• Зберегти робочі місця й посилити економіку України;
• Інтегрувати внутрішньо переміщених осіб та жінок у місцеві ланцюги створення 

доданої вартості та бізнес-мережі;
• Допомогти ММСП диверсифікувати свої бізнес-моделі та розглянути можливість 

цифрової доставки продуктів і послуг;
• Залучити українську діаспору в допомогу українському бізнесу.

Бюджет 

300 мікрогрантів вартістю в гривневому еквіваленті 4000 євро 

Старт подачі заявок

 13 травня 2022 року.

Місце подачі заявок

Портал «Дія» – https://bit.ly/3kIXbDh 

Більше деталей можна отримати за адресою eu4business.ukraine@giz.de 
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14. ERASMUS for Young Entrepreneurs – Еразмус для молодих
підприємців

Посилання

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Про програму

Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з міжнародного обміну, яка дає мо-
лодим або діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених керівників мало-
го бізнесу в інших країнах-учасницях Програми.

Цілі програми

Мета – сприяти обміну досвідом, усталеними практиками, посиленню партнерства для 
формування спільноти успішних підприємців. Програма надає можливість молодим 
підприємцям отримувати досвід
та обмінюватись ідеями з успішними європейськими МСБ протягом
1-6 місяців.

Бюджет

Визначаються індивідуально, згідно з країною перебування. Включає кошти за переліт 
та місячну стипендію.

Термін реалізації проекту Від 1 до 6 місяців.

Дедлайн Постійно відкрита програма.

Умови участі
Хто може брати участь:
• Нові підприємці, які планують створити свій власний бізнес або вже розпочали 

діяльність протягом останніх 3-х років
• Досвідчені підприємці, які володіють чи управляють малим або середнім підприєм-

ством в одній із країн-учасниць Програми
• Завдання та обов’язки нових підприємців полягають у:
• Представленні бізнес-плану для свого (майбутнього) підприємства
• та розробці проекту стажування / навчання для їхнього перебування за кордоном, 

включаючи роботу з реальними бізнес-завданнями
• Укласти всі необхідні угоди з приймаючим підприємством, програмою та організа-

ціями-посередниками.

Програма надає можливість стажування у будь-якій країні ЄС для молодих підприєм-
ців. Підприємцям надається стипендія та покриваються кошти на переліт.
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15. Програма фінансування досліджень та інновацій до 2027 року Horizon 
Europe

Посилання 

http://surl.li/agpjk 

Донор

European Commission 

Про програму

Horizon Europe є ключовою програмою фінансування досліджень та інновацій ЄС із 
бюджетом у 95,5 мільярда євро. Програма спрямована на боротьбу зі зміною клімату, 
допомагає досягти Цілей сталого розвитку ООН та підвищує конкурентоспроможність 
та зростання ЄС.
 
Програма сприяє співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій на розробку, 
підтримку та здійснення політики ЄС при вирішенні глобальних проблем. 

Нові елементи в Horizon Europe

• Європейська рада з інновацій: підтримка інновацій, які мають потенціал до нових 
відкриттів та подальшого розширення. Це 70% бюджету, передбаченого для МСП. 

• Місії: набір заходів для досягнення сміливих, надихаючих цілей протягом встанов-
леного періоду часу. У Horizon Europe є 5 основних сфер діяльності. 

• Політика відкритої науки: обов’язковий відкритий доступ до публікацій і принципи 
відкритої науки застосовуються по всій програмі 

• Новий підхід до партнерства: цілеспрямовані та більш амбітні партнерства з вироб-
ничими підприємтсвами на підтримку цілей політики ЄС

Бюджет

Бюджет Horizon Europe на період 2021-2027 років становить 95,5 млрд євро. Бюджет 
поділено на чотири частини та 15 компонентів для створення програми, яка буде під-
тримувати всі сфери досліджень та інновацій.

Дедлайн

Постійно відкрита програма до 2027 року
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16. Конкурс бізнес-ідей «Роби своє» для підтримки малого підприємни-
цтва в умовах війни
 
Посилання

https://doyourbusiness.com.ua/

Донор

БФ «МХП - Громаді»
 
Цілі проєкту

Підтримка малого підприємництва в умовах війни. Ініціатива передбачає відроджен-
ня економіки в селах та малих містах України та створення умов для сталого розвитку 
підприємництва як відповідь на негативні економічні наслідки війни.
 
На кого орієнтується програма

Конкурс розрахований  на підприємців-новачків чи тих, які здійснюють свою діяль-
ність не більше як 4 роки та хочуть розширити  та/або здійснити релокацію або якісно 
покращити свою бізнес-діяльність.
 
Сума гранту
Кожен з переможців зможе отримати від 50 до 100 тис. грн на реалізацію свого біз-
нес-плану. Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, сировини, ма-
теріалів та послуг для підтримки мікро та малого бізнесу.
 
Географія конкурсу
11 областей України, серед яких Черкаська, Вінницька, Київська, Львівська, Дніпропе-
тровська, Сумська, Івано-Франківська, Хмельницька, Волинська, Чернігівська, Терно-
пільська.
 
Конкурс бізнес-ідей «РОБИ СВОЄ» має дві опції
1. Навчання. Зареєстровані учасники за бажанням матимуть доступ до відеоматеріалів, 

створених експертами в сфері розвитку малого бізнесу. Це дасть можливість учас-
никам «прокачати» навички створення бізнес-планів, планування доходів, витрат, 
бізнес-аналітику та SMM-маркетинг.

2. Фінансова підтримка.  Для отримання гранту  учасник подає заявку, в якій описує 
мету, цілі бізнесу, опис продукції, планові доходи, витрати, інші показники.

 
Період реалізації
Розгляд заявок відбуватиметься на регулярній основі не рідше  1 разу  на місяць. 
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17. Платформа Do Business With Ukrainians для пітримки МСБ

Посилання

https://www.dobizwithua.com/

Про проєкт

Платформа для підтримки малого та середнього бізнесу - це спільнота Бізнес-школи 
Українського католицького університету (LvBS) та зовнішніх експертів з різних галузей

Цілі проєкту

Допомогти українським малим підприємствам отримати міжнародні замовлення
Надати підтримку задля успішного ведення цих міжнародних проєктів знаннями, нет-
ворком, менторством і більше
надати грантову допомогу для того, щоб малий бізнес міг вже зараз платити податки 
та зарплати

На кого орієнтується програма

Український малий та середній бізнес

Дедлайн подачі заявок  до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://www.dobizwithua.com/
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18. Платформа Saveuastartups для підтримки українських стартапів

Посилання

https://saveuastartups.com 

Про проєкт

Платформа для мечингу пропозицій від партнерів та стартапів, які потребують допо-
моги

Цілі проєкту

Платформа створена Українським фондом стартапів для того, щоб допомогти моло-
дим компаніям впоратися з викликами, які перед ними постали через війну. Через 
форму на веб-сайті можна зробити запити на:
• фінансування
• релокацію
• послуги
• контакти

На кого орієнтується програма

Українські інноваційні компанії на ранній стадії розвитку

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює https://saveuastartups.com 
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19. Платформа Keep Going для підтримки малого бізнесу

Посилання 

https://www.keepgoing.com.ua 

Цілі проєкту

Надати імпульсну грошову та інформаційну підтримку власникам малого бізнесу, а та-
кож людям творчих професій, які залишилися в Україні, працюють надалі або шукають 
можливості повернутися до роботи. 

Про платформу

Keep Going - ініційований кількома IT-підприємцями проєкт. Це приватний благодій-
ний фонд, який надає першу допомогу малому бізнесу. 

На кого орієнтується проєкт

Українські підприємці, які готові допомогти Україні, надаючи свою продукцію за 
собівартістю

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://www.keepgoing.com.ua 

20

Донорські, громадські та приватні ініціативи



20. Платформа Support Ukrainian Army українських товарів для ЗСУ 

Цілі проєкту

Можливість для виробників отримувати замовлення на виробництво товарів для ЗСУ, 
що допоможе не лише нашій державі перемогти ворога, а й підприємцю завантажити 
виробництво, утримати робочі місця та підтримати економіку країни

Про проєкт

Платформа працює як інтернет-магазин, але товари доставляють не покупцям, а на-
шим бійцям. Ви обираєте, що проспонсорувати, оплачуєте, замовлення віддається на 
виробництво і вже наступного дня ЗСУ отримують ваше замовлення.

На кого орієнтується проєкт

Українські підприємства, які виготовляють будь-яку продукцію, що може бути потрібна 
ЗСУ чи силам ТРО. 

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://www.supportukrainian.army/uk
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21. Платформа Spend With Ukraine для просування українських продук-
тів та сервісів, що працюють із західними компаніями

Цілі проєкту

Допомогти українським проєктам знайти нових клієнтів на західних ринках

Про проєкт

В Україні запустили ініціативу Spend With Ukraine для того, щоб розповісти світові про 
продукти та сервіси, створені українцями. На сайті доступний каталог з українськи-
ми компаніями, стартапами та брендами, що працюють на західних ринках. Компанії 
зручно поділені за категоріями: гаджети, продукти, креатив, спосіб життя, мода, дім, 
послуги, агенції.

На кого орієнтується проєкт

Українські компанії, стартапи та бренди, що працюють з західними ринками. 

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://spendwithukraine.com 
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22. Платформа Angel for Fashion для продажу виробників українських 
дизайнерів

Цілі проєкту

Допомогти українським модним брендам завоювати нових прихильників та мобілізу-
вати світову модну спільноту на підтримку україни та її перспективних фешн-дизай-
нерів. 

Про платформу

Платформа Angel for Fashion створена Shopify та Джен Сідарі (Jen Sidary), радницею 
Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України” з питань моди, за чиєї 
підтримки українські бренди представили свої колекції у Нью-Йорку під час Тижня 
моди (NYFW) восени 2021 року та навесні (лютий) 2022 року. 

На кого орієнтується платформа

Українські дизайнери одягу, взуття, прикрас, тощо.

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://angelforfashion.com
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23. Безповоротні кошти для товаровиробників

Посилання 

https://bc-club.org.ua/opportunities/bezpovorotni-koshty-dlja-tovarovyrobnykiv20220419-
bc-user-area-related-1.html 

Цілі програми

Компенсація собівартості товарів, які підприємці надають українцям (мирним грома-
дянам, а також на фронт) як благодійну допомогу напряму або через волонтерські ор-
ганізації. 

На кого орієнтується програма:

Будь-які зареєстровані підприємства, зокрема фізичні-особи підприємці, які працю-
ють на території України та на сьогодні хочуть і мають можливість допомогти україн-
цям і надати матеріальну допомогу безкоштовно та без цілі на прибуток.

Бюджет

Залежно від потреби та потужностей виробника

Як відбувається компенсація

• Заповнення анкети-заяви на отримання допомоги
• Укладання договору
• Отримання коштів
• Надання безкоштовної допомоги громадянам та/або волонтерським організаціям
• Звітування

Дедлайн подачі заявок по мірі надходження до 31 грудня 2022 року 

Більше інформації про проєкт та подача заявки за посиланням
https://unitedstudentsukraine.org
(для подачи заявки натискайте на кнопку «Отримати допомогу», в результаті чого з’я-
виться анкета, яку потрібно заповнити)
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24. Програма розширення можливостей жіночого підприємництва 

Посилання

https://gurt.org.ua/news/grants/78651/ 

Цілі програми 

Програма розроблена для того, щоб підтримати українських жінок у відновленні та 
відбудові свого життя. 

Про програму

100 нових бізнес-ідей та 60 існуючих бізнесів будуть відібрані до участі в навчальній 
програмі, де вони навчаться, як розпочати бізнес та розробити стабільні мікро-під-
приємства, стійкі до кризи. Як мінімум 31 жінка чи бізнес-команди, очолювані жінками, 
які будуть відібрані журі, отримають підтримку, еквівалентну сумі від 20 000 грн до 150 
000 грн разом з наставницькою підтримкою протягом шести місяців

На кого орієнтується програма

 У програмі підприємництва можуть взяти участь жінки (внутрішньо переміщені особи 
та місцеві жительки), які проживають у Запорізькій (підконтрольна територія), Дніпро-
петровській, Київській (крім м. Київ), Чернігівській, Сумській областях та внутрішньо 
переміщені жінки, які проживають у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській обла-
стях.

Термін дії програми

Липень 2022 - квітень 2023 року

Більше інформації про програму та реєстрація за посиланням
https://gurt.org.ua/news/grants/78651/  
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25. Підтримка релокації бізнесу

Донор

USAID, Chemonics

Посилання

https://restartbusiness.in.ua 

Цілі проєкту

Максимально швидкий перезапуск підприємницької діяльності наблизить перемогу 
та полегшить повоєнне відновлення України

На кого орієнтується проєкт

• Компанії, що постраждали внаслідок війни. Ви зможете вибрати об’єкти нерухо-
мості, які найбільше відповідають вашим потребам з-поміж сотень альтернативних 
пропозицій . А крім того, отримаєте допомогу консультантів та супровід від пред-
ставників громад

• Власники обʼєктів нерухомості. Ви можете розмістити власний об’єкт нерухомості, 
який готові продати або здати в оренду.

• Територіальні громади. Громади, що зацікавлені розмістити у себе переміщені біз-
неси можуть просувати власну територію для створення нових робочих місць та 
розвитку

Детальніше про проєкт та умови за посиланням
https://restartbusiness.in.ua 

26

Донорські, громадські та приватні ініціативи



26. Допомога у переміщенні виробництва, офісу, бізнесу на Захід
України та Польщу.

Посилання

https://managementbureau.com.ua

Про проєкт

Проєкт релокації створено для підтримки бізнесу та економіки України. Підприємці, 
особливо виробничі підприємства, що створюють додану вартість, є драйвером зміц-
нення, зростання економіки та благополуччя громадян.

Чим може бути корисний проєкт

• Підбір локації
• Транспортування
• Релокація персоналу
• Юридичне супроводження
• Співробітництво
• Супровід

На кого орієнтується проєкт

Усі українські підприємства, які зазнали шкоди через війниу та хочуть перемістити біз-
нес до більш беспечних регіонів на Заході України або до Польщі. 

Більше про умови та подача заявки за посиланням
https://managementbureau.com.ua
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27. Повний супровід релокації вашого бізнесу в Черкаси

Донор

Черкаський Інститут Міста

Посилання

http://surl.li/chzse 

Про проєкт

Якщо робота вашого бізнесу зараз заблокована, ви завжди можете звернутися до Чер-
каського інституту міста, вам допоможуть:
• Знайти приміщення (виробничі/складські/офісні);
• Знайти транспорт для переїзду;
• Розселити співробітників з сім’ями;
• Знайти нових постачальників і партнерів;
• Знайти персонал і навчальні бази;
• Знайдти підтримуючі гранти, інвестиції та дешеві фінанси

Більше інформації та контакти Інститута за телефоном
+38 097 495 0707 — Іван Подолян, 
керівник Черкаського інституту міста

28

Донорські, громадські та приватні ініціативи



28. Компенсація % за кредитами для аграріїв Львівської області

Посилання

https://loda.gov.ua/services/programs/17854 
  
Про програму

Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за банківськими кредитами та від-
сотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу. Підтримка надається 
в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше 
ставки, передбаченої угодою. 
 
На кого орієнтується програма
 
Субʼєкти господарювання в галузі агропромислового виробництва, основною діяль-
ністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції й переробка власновиро-
бленої продукції. 
 
Для отримання компенсації необхідно

• Залучити кредит в уповноваженому банку
• Використати кредитні кошти за цільовим призначенням
• Своєчасно сплачувати відсотки за користування кредитом
 
Бюджет

Максимальна сума фінансової підтримки – до 200 тис.грн для юридичних осіб та до 100 
тис.грн для фізичних осіб-підприємців. 
 
Дедлайн подачі заявок

Прийом документів закінчується на десятий день після завершення воєнного стану 
 
Вимоги до заявника та перелік документів для подачі заявки
https://bc-club.org.ua/opportunities/kredyt-agro-LOVA.html
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29. Пільгові кредити під 3% для аграріїв Львівської області

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/agro-kredyt.html

Про програму

Фінансова підтримка на поворотній основі у вигляді пільгових кредитів під 3% річних.
 
На кого орієнтується програма 

Юридичні особи або фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є виробни-
цтво сільськогосподарської продукції. 
 
Бюджет

Пільгові кредити надаються на поворотній основі під 3% річних у сумі до 150 000 грн 
для поповнення обігових коштів і до 500 000 грн на поточні капітальні видатки (при 
умові, що капітальні видатки будуть складати не менше 70% від суми кредиту) на тер-
мін до 5 років з відтермінуванням виплат тіла кредиту до 1 року.
 
Дедлайн подачі заявок

Прийом документів закінчується на десятий день після завершення воєнного стану 
 
Вимоги до заявника та перелік документів для подачі заявки
https://bc-club.org.ua/opportunities/agro-kredyt.html

Документи для одержання пільгового кредиту за рахунок коштів обласного бюджету 
подаються до Фонду індивідуального житлового будівництва на селі ЛОВА за адре-
сою: м. Львів, вул. Пекарська, 95.

Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте за номером:
032 255-05-70 (Галина Камінська).
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30. Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави

Донор

WNISEF 

Цілі програми

Дати можливість підприємцям і бізнесу вирішувати соціальні та екологічні проблеми 
через фінансові інвестиції та надійні практики ведення бізнесу. 
Мета - вирішення соціальних проблем у громадах через надання доступного капіталу, 
консультування, менторство. 

На кого орієнтується програма

Соціальні підприємства:
• підприємства, на яких працює більше 50% співробітників, які представляють ура-

зливі групи населення, і велика частина прибутку реінвестується в розвиток ком-
панії для створення нових робочих місць

• підприємства, на яких працює менше 50% співробітників, які представляють ураз-
ливі групи, водночас щонайменше 10% від прибутку спрямовано на соціальну мету

• підприємства, які мінімум 20% від прибутку спрямовують на соціальні цілі

Бюджет

Соціальне підприємство отримує кредит від 10 000 до 100 000 доларів США в гривне-
вому еквіваленті терміном на 36 місяців. Відсоткова ставка складає від 5 до %

Процедура отримання пільгового кредиту та подання заявки
https://bc-club.org.ua/opportunities/WINISEF_kredyt.html 
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31. Кредити під 0% в рамках програми 5-7-9

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/kredyt-0.html

Про програму

Кредити для мікро та малого, середнього (з річним доходом до 50 млн євро) та велико-
го бізнесу (з річним доходом більше 50 млн євро незалежно від кількості працюючих) 
під 0% на термін до 5 років на інвестиційні цілі або для поповнення обігових коштів

На кого орієнтується проєкт

Будь-який український бізнес, який потребує допомоги приватного та державного 
сектору (крім галузей кредитування, страхування, інвестування, ломбардів, виробни-
цтва алкоголю та тютюнових виробів, підприємств з діючою ліцензією на продаж алко-
голю, обміну валют, здачу нерухомого майна в оренду) 

Бюджет

Максимальна сума кредиту 60 млн грн з урахуванням групи повʼязаних осіб.

Термін дії програми до 2024 року

Детальніше про умови програми та банки, що кредитують за даною програмою за по-
силанням https://bc-club.org.ua/opportunities/kredyt-0.html
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32. Кредити під 0% для сільгоспвиробників

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/kredyt0_posivna.html 

Про програму

Безвідсоткові кредити до 50 млн грн надаються малим та середнім виробникам для с/г 
діяльності на період дії воєнного стану.

На кого орієнтується програма

Юридичні особи, фермерські господарства, ФОП, у яких є КВЕД А 01 - 03 Сільське го-
сподарство, лісове господарство та рибне господарство, які реалізували 75% реалізації 
с/г продукції (товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД) за 12 попередніх звітних періодів 
(місяців)

Вимоги до участі

Компенсацію можуть отримати малі та середні виробники з оборотом не більше 20 
мільйонів євро на рік, що є еквівалентом підприємства, яке обробляє до 10 000 га

Бюджет

Сума кредиту до 50 млн грн.

Призначення

Кредитування надається для здійснення с/г діяльності (посівної) на період дії воєнно-
го стану

Дедлайн подачі заявок

Допоки діє воєнний стан. Термін кредиту становить 6 місяців.

Більше інформації та процедура подачі заявок за посиланням
https://agroapp.com.ua
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33. Пільгова кредитна програма за пріоритетними галузями

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/credits-for-msme.html 

Про програму

Кредити до 100 000 євро на поповнення оборотних коштів та інвестиційних цілей для 
мікро, малих та середніх підприємств, які працюють в пріоритетних галузях

На кого орієнтується програма

Приватні малі та середні підприємства, які мають не більше 250 постійних працівників 
та дохід не більше суми еквівалентної 5 млн євро; фізичні особи-підприємці

Програма пропонує пільгові умови кредитування для підприємств, які працюють в га-
лузях:
• сільське господарство
• харчова промисловість
• розвиток малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади громадського хар-

чування
• легка промисловість
• проєкти повʼязані з енергоефективністю та енергозбереженням
• проєкти повʼязані з імпортозаміщенням
• проєкти повʼязані з підвищенням продуктивності праці та створенням робочих міс-

ць в слаборозвинених регіонах

Бюджет 

До 100 000 євро у гривневому еквіваленті

Призначення

Обігові кошти (термін кредитування до 36 місяців); інвестиційні цілі (термін кредиту-
вання (60 місяців)

Дедлайн подачі заявок 31 грудня 2022 року.

Детальніше про умови програми та банки, що кредитують за даною програмою за по-
силанням https://bc-club.org.ua/opportunities/credits-for-msme.html 
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34. Гранти на обладнання для харчової, легкої та машинобудівної про-
мисловості Львівської області
 
Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/obladnanya_LOVA.html
 
Про програму

До 500 000 грн для виробників Львівщини, які ведуть діяльність не менше 2 років, 
створили не менше 5 робочих місць за період воєнного стану та хочуть закупити об-
ладнання 
 
Призначення

• Купівля устаткування, обладнання чи інші основні засоби виробничого призначення
• Модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його 

собівартості
 
Вимоги до учасників

• Створили не менше 5 нових робочих місць під час воєнного стану на момент подачі 
заявки

• Здійснювали активну господарську діяльність непреривно не менше 24 місяців
• Зареєстровані на території Львівської області
• Виробляють фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій)
• Ведуть діяльність згідно з КВЕД 2010, що підлягають під перелік усіх груп розділу 14 

«Виробництво одягу», розділу 10 «Виробництво продуктів», розділу 28 «Виробни-
цтво машин та устаткування»

 
Бюджет

Від 20 000 до 500 000 грн. Субʼєкт господарювання може отримати лише 1 безповорот-
ну фінансову допомогу
 
Дедлайн подачі заявок 31 грудня 2022
 
Документи та умови подачі заявки за посиланням
https://bc-club.org.ua/opportunities/obladnanya_LOVA.html
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35. Допомога з релокації бізнесів жінок-підприємниць у Львів або
Тернопіль
 
Донор: 

ГО Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі ITFC за підтримки Програма 
USAID«Конкурентоспроможна економіка України».
 
Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/WBH.html
 
На кого орієнтується програма: 

Жінки-підприємниці, власниці сімейного бізнесу (перевага для бізнесів, керівниками 
яких є жінки)
 
Проєкт підтримає підприємства, які

• Змушені зупинити роботу в регіонах, що постраждали внаслідок війни з РФ
• Хочуть перемістити свій бізнес в більш безпечний регіон
• Планують працювати з партнерами та бізнесами з інших регіонів
• Мають проблеми зі сплатою оренди через фінансові труднощі, спричинені війною
 
Дедлайн подачі заявок 30 листопада 2022 року
 
Напрямки підтримки

• Підтримка у транспортуванні обладнання, сировини та матеріалів
• Організація розміщення та облаштування робочого місця, виробництва або офісу
• Фінансова допомога у сплаті оренди за місце у West Business Hub строком до 6 

місяців
• Консультації та менторська підтримка для резидентів West Business Hub
• Можливість надання грантової допомоги на потреби бізнесу
 
Заповнити заявку можна за посиланням:
https://cutt.ly/BH0y7Ht
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36. Безповоротна фінансова допомога для релокованих підприємств у 
Львівську або Закарпатську область
 
Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/relocation-grant-MOM.html
 
Цілі програми

Підтримка економіки України шляхом відтворення робочих місць, відновлення вироб-
ництва та задоволення попиту цивільного населення на товари та послуги, які є кри-
тично необхідними. 
 
На кого орієнтується програма

Малі підприємства (балансова вартість до 4 млн євро, середня кількість працівників 
від 10 до 50 осіб, оборот до 8 млн євро) з досвідом роботи на ринку не менше трьох 
років, робота яких неможлива або значно ускладнена близькістю до бойових дій в 
окремих областях України
 
Бюджет

Максимальна сума гранту 20 000 євро у гривневому еквіваленті за курсом ООН
 
Призначення фінансової підтримки

• Закупівля спеціалізованого обладнання, інструменту, необхідного для виробничої/
переробної та іншої діяльності компанії

• Перепрофілювання виробництва в нових умовах
• Оренда приміщення (до 12 місяців)
• Придбання приміщення
• Ремонт та облаштування приміщення
• Закупівля сировини для виробничого процесу
• Транспортні витрати на перевезення обладнання/персоналу
• Переорієнтація бізнесу на експорт (ліцензія, дозволи, тощо)
• Створення додаткових робочих місць 
 
Дедлайн подачі заявок 6 червня 2022 року

Заповнити заявку за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft2NERWt6d8Epg1R4 h7Q07IU3IPNX2G-
8u7TKyZLs_V2QTQ/closedform
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37. Компенсація до 50% вартості насіння для аграріїв Львівської області

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/nasinnya_LOVA.html 

Призначення

Фінансова підтримка сільгоспвиробників шляхом відшкодування до 50% вартості (але 
не більше 50 тис.грн) насіння гречки, проса, олійного льону, квасолі, гороху, вики, гір-
чиці, редьки олійної, капусти (білокачанної, брокколі, брюссельської, цвітної), столово-
го буряка, моркви, цибулі, гарбузів, кабачків, патисонів не нижче першої репродукції 
або першого покоління гібриду. Насіння має бути придбаним та висіяним у 2022 році. 
 
На кого орієнтується програма

Юридичні особи або фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є виробни-
цтво сільськогосподарської продукції 
 
Бюджет

До 50% вартості насіння, але не більше 50 тис. грн одному субʼєкту підприємництва
 
Дедлайн подачі заявок 15 червня 2022 року
 
Вимоги до участі

Бути мікро- (річний дохід до 700 тис. євро та до 10 працівників) або малим (річний 
дохід до 8 млн. євро та до 50 працівників) суб’єктом підприємництва (юридичні особи, 
фізичні-особи підприємці) 
 
Основний вид діяльності – виробництво сільськогосподарської продукції та/або ро-
зведення, вирощування риби, переробка на власних чи орендованих потужностях 
власновиробленої сировини, а також здійснення операцій з постачання сільського-
сподарської продукції. 
 
Документи необхідні для подачі заявки
https://bc-club.org.ua/opportunities/nasinnya_LOVA.html
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38. Гранти релокованим підприємствам у Львівську область

Донор

Western NIS Enterprise Fund

Посилання

http://surl.li/chxor 

Про програму

До 200 000 підтримки для підприємств, що релокувалися та зареєструвалися на тери-
торії Львівської області.

На кого орієнтується програма

Підприємства, які:
• здійснили переміщення виробничих потужностей на територію Львівської області
• зареєструвалися у Львівській області
• працюють в межах видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік 

усіх груп розділів 1-33 Секцій А, В, С

Бюджет

Базова безповоротна фінансова допомога передбачає 100 000 грн, а також додатково 
100 000 грн, якщо переміщене підприємство створило не менше 20 нових робочих 
місць під час воєнного стану на момент подачі заявки 

Дедлайн прийому заявок до 31 грудня 2022 року
 
Необхідні документи та подача заявок за посиланням
https://bc-club.org.ua/opportunities/LOVA-relocation.html 
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39. Save Business Now

Посилання

https://www.savebusinessnow.if.ua 

Мета проєкту

• Допомогти українським компаніям, дослідницьким групам та організаціям підтрим-
ки бізнесу з релокацією в Івано-Франківськ або область. 

• Підтримати бізнес, дослідників та інноваторів в Івано-Франківську та області в адап-
тації до нових умов. 

• Надати інформацію про фінансову чи іншу підтримку та допомогти скористатись 
нею.  

• Моніторити стан бізнесу та рівень інновацій.  

Можливості, які дає проєкт бізнесу під час війни

Інформація – повідомляємо про можливості та знаходимо контакти. Залучаємо до різ-
них середовищ.
 
Релокація – допомагаємо перемістити економічну активність в Івано-Франківськ або 
область, супроводжуємо в облаштуванні на новому місці. 
 
Консультації – надаємо швидку бізнес-допомогу, допомагаємо адаптувати бізнес-мо-
делі, надаємо консультантів. 
 
Фінансування – аналізуємо наявні програми  відповідно до запитів, інформуємо про 
нові програми фінансування. 
 
Інновації – допомагаємо з новими розробками, стимулюємо  технологічні колаборації. 
 
Моніторинг – проводимо діагностичні зустрічі та регулярний моніторинг стану біз-
несів та науково-дослідних спільнот.

Більше інформації на сайті проєкту https://www.savebusinessnow.if.ua 
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40. Програма стажування у США SABIT у галузі чистої енергетики

Про програму

Програма ділових стажувань від Міністерства торгівлі США, що передбачає навчання 
до 2х тижнів у США.

На кого орієнтується програма

Програма призначена для директорів, старших менеджерів та керівників, які займа-
ються конкретним галузевим напрямом діяльності своїх організацій. Кандидати, які 
претендують на участь у програмі навчання, повинні обіймати відповідальну посаду 
та мати досвід роботи не менше 3-5 років. 

Що отримає учасник

Для тих, хто буде відібраний для участі у цій програмі, Уряд США оплатить авіаквитки, 
проживання, комплексну програму навчання, послуги перекладачів/координаторів (з 
російської на англійську), медичне страхування на випадок надзвичайних ситуацій, а 
також стипендію для компенсації витрат на харчування та інше. Кожна галузева про-
грама передбачає навчання до 20 фахівців протягом максимум двох тижнів у США.
 
Дедлайн подачі заявок

6 червня 2022 року

Дати стажування

10-24 вересня 2022 року
 
Заповнити анкету і взяти участь можна за посиланням
https://www.trade.gov/sabit-current-programs 
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41. Стажування у США SABIT «Ланцюг поставок для Євразії»

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/SABIT-chain-Eurasia.html

Про програму

Програма ділових стажувань від Міністерства торгівлі США, що передбачає навчання 
до 2х тижнів у США.
 
На кого орієнтується програма

Програма призначена для директорів, старших менеджерів та керівників, які займа-
ються конкретним галузевим напрямом діяльності своїх організацій. Кандидати, які 
претендують на участь у програмі навчання, повинні обіймати відповідальну посаду 
та мати досвід роботи не менше 3-5 років. 
 
Що отримає учасник

Для тих, хто буде відібраний для участі у цій програмі, Уряд США оплатить авіаквитки, 
проживання, комплексну програму навчання, послуги перекладачів/координаторів (з 
російської на англійську), медичне страхування на випадок надзвичайних ситуацій, а 
також стипендію для компенсації витрат на харчування та інше. Кожна галузева про-
грама передбачає навчання до 20 фахівців протягом максимум двох тижнів у США.
 
Дедлайн подачі заявок 20 червня 2022 року

Дати стажування  29 жовтня - 12 листопада 2022 року
 
Заповнити анкету і взяти участь можна за посиланням
https://bc-club.org.ua/opportunities/SABIT-chain-Eurasia.html
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42. 1991 Reload. Інкубаційна програма для Impact Tech стартапів зі Сходу 
та Півдня України

Про програму

199 Reload – програма поглиблення знань та компетенцій, які допоможуть відновити 
роботу стартапів та знайти нові шляхи розвитку. 

На кого орієнтується програма

Стартапи та проєкти Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Ми-
колаївської, Одеської областей будь-якої стадії розвитку. 

Про програму

Тримісячна програма передбачає двогодинні зустрічі онлайн двічі на тиждень та Demo 
Day.

Тематичні блоки
• Бізнес-адаптація під час війни
• HR та робота з командою
• Фінанси та бухгалтерія
• Інвестиційні можливості
• Маркетингові комунікації
• Робота з продуктом 

А ще індивідуальні консультації з питань масштабування, релокейту, тестування нових 
напрямків розвитку, фандрейзингу
 
Дедлайн подачі заявки 28 травня 2022 року.

Період реалізації програми Червень-вересень 2022 року
 
Сайт програми https://ngosocialboost.notion.site/1991-Reload-d22184f73bac47cf81694c11d
d11beb4
 
Подати заявку
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViNAZKWke7yc5na-
TX4rR6KhYaHuuQOCeUgU1PgDZv2enUQ/closedform
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43. Конкурс Інноваційних Підприємств у галузі охорони здоров’я Wish 
Innovation Award. 

Посилання

https://www.wish.org.qa/innovationaward/
 
Цілі проєкту

Мета проєкту покращити екосистему охорони здоров’я, підтримуючи інновації в галузі 
охорони здоров’я шляхом демонстрації роботи інноваторів на світовій арені, поєднан-
ня їх із потенційними інвесторами та наставниками. 
 
На кого орієнтується програма

Стартапи та інноваційні підприємства у сфері охорони здоров’я 
 
Що отримують переможці

• Участь у саміті WISH 2022 4-6 жовтня 2022 року
• Демонстрація своєї інновації спільності лідерів охорони здоровʼя
• Зустріч з експертами, яких потребує ваша інновація
• Зустріч один на один з інвесторами (пітч)
• Участь у міні-самітах та заходах WISH
• Можливість виграти грошовий приз WISH Innovation Award
 
Дедлайн подачі заявок 15 червня 2022 року
 
Сайт програми та подача заявки за посиланням
https://www.wish.org.qa/innovationaward/
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44. Волонтерська коучингова підтримка бізнесу України

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/couch-supportOn.html  

Про програму

Безоплатні персональні та командні коуч-сесії від професійних коучів із міжнародним 
рівнем кваліфікації ICF із 7 країн світу

На кого орієнтується програма

Малий, середній та великий бізнес з усіх регіонів України.

Про програму

• Ви можете отримати персональний або командний коучинг залежно від потреб ва-
шої компанії

• знайти внутрішній ресурс та зміцнити опору в нинішніх умовах війни
• подивитися ширше і виявити те, що в стані стресу та невизначеності зникає з поля 

зору
• створити власний план дій та реалізувати його на шляху до бажаного
• адаптувати стратегію, бізнес-процеси, продукти до нової реальності
• отримати всім членам команди чітке уявлення про цілі та результати в поточній си-

туації, визначити, що допоможе підвищити ефективність та сфокусованість на важ-
ливому для команди

• підвищити усвідомленість, напрацювати здатність до відповідального вибору
• стати емоційно більш стійкими та зрілими

Бюджет

Середня вартість коуч-сесії становить 100 доларів США. Зараз українські компанії ма-
ють можливість отримати курс коучингу безкоштовно. Кількість сесій визначається ін-
дивідуально

Дедлайн подачі заявок безкоштовну коучингову підтримку надаватимуть до 15 
червня

Процедура отримання підтримки
https://bc-club.org.ua/opportunities/couch-supportOn.html  
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45. Онлайн-платформа для бізнес-консультантів Merezha

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/merezha.html 

Донор

Плтаформа створена за підтримки Європейського банку розвитку в рамках ініціативи 
ЄС EU4Business.

Про проєкт

Онлайн-сервіс MEREZHA залучає професійних консультантів різних напрямків та ре-
комендує їх підприємцям, які потребують професійної експертизи та ефективних рі-
шень для бізнесу

На кого орієнтується платформа
• Бізнес-консультанти у таких сферах:
• Стратегія
• Маркетинг
• Системи якості
• Інформаційні технології
• Організаційний розвиток
• Інженерні рішення
• Операційна ефективність
• Управління фінансами

Дедлайн подачі заявок до 31 грудня 2022 року

Більше інформації про платформу і як це працює
https://bc-club.org.ua/opportunities/merezha.html 
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46. Закриття вакансій кадрами, які є ВПО, та часткове відшкодування 
їхньої зарплати

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/robota-vpo.html 

Донор

ГО Graham Bell WSL
 
На кого орієнтується програма 

Будь-яке підприємство, яке має відкриті вакансії та бажання працевлаштувати перемі-
щених осіб 
 
Що дає програма

Безкоштовне закриття вакансій рекрутером з 10-річним досвідом фахівцями, які є вну-
трішньо переміщеними особами. А також часткова компенсація заробітної плати пра-
цевлаштованих кадрів у розмірі 5000 грн терміном до 3 місяців. 
 
Дедлайн подачі заявок 31 грудня 2022 року
 
Заповнити заявку можна за посиланням: http://surl.li/chnow 
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47. Грант на покриття 50% вартості консалтингових проєктів для МСБ

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/ebrd_consulting.html

Донор

ЄБРР

Про програму

Європейський банк реконструкції та розвитку сприяє залученню професійних кон-
сультантів, які допомагають компаніям у реалізації консалтингових проєктів у різних 
напрямках та завдяки ресурсам донорів

На кого орієнтується програма

Субʼєкти малого та середнього підприємництва

Бюджет

Програма компенсує 50% вартості консалтингових послуг (без ПДВ)

Признаечння

• Стратегія
• Маркетинг
• Системи якості
• Інформаційні технології
• Організаційний розвиток
• Інженерні рішення
• Операційна ефективність
• Управління фінансами
• Енергоефективність та охорона довкілля

Дедлайн подачі заявок Безстроково

Детальніше про програму та подача заявок за посиланням http://surl.li/ciain 
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48. Пре-кваліфікація консалтингових компаній в ЄБРР

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/konsultant-ebrd.html 

Донор

ЄБРР 

Про програму

Європейський банк реконструкції та розвитку відбирає експертів, які можуть допом-
огти його клієнтам у досягненні цілей. Для налагодження співпраці консалтинговим 
компаніям необхідно пройти процедуру пре-кваліфікації 

На кого орієнтується програма

Якщо ви спеціалізована консалтингова компанія або надаєте широкий перелік послуг, 
як юридична особа або фізична особа-підприємець, ви можете стати експертом для 
клієнтів ЄБРР за одним чи кількома напрямками консалтингу.

Перелік напрямів консалтингу

• Стратегія
• Маркетинг
• Системи якості
• Інформаційні технології
• Організаційний розвиток
• Інженерні рішення
• Операційна ефективність
• Управління фінансами
• Енергоефективність та охорона довкілля

Дедлайн подачі заявок Безстроково

Детальніше про програму та подача заявок за телефоном департаменту МСП ЄБРР +38 
(050) 385 83 64
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49. Можливість залучення українських консультантів до проєктів за 
кордоном від ЄБРР

Посилання

https://bc-club.org.ua/opportunities/klienty-vid-EBRD.html

Донор ЄБРР

Цілі програми 

Внесення українських консультантів у базу Європейського банку реконструкції та ро-
звитку для подальшого залучення українських експертів у проєкти в країнах операцій 
ЄБРР. 

На кого орієнтується програма:

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надають послуги консалтингу

Про можливість:

Якщо ви зацікавлені і маєте можливість надавати консалтингові послуги за кордоном 
(очно або у віддаленому форматі), надішліть короткий опис-презентацію вашої ком-
панії, доступними для вас іноземними мовами, для внесення у внутрішню базу кон-
сультантів, якою зможуть скористатись наші колеги для залучення проєктів у інших 
країнах. 

Презентація повинна включати

• офіційну назву юридичної особи або ФОП, бренд
• рік заснування
• опис основних експертиз компанії, з яким наразі компанія може працювати на за-

кордонних проєктах
• опис 2-3 попередніх проєктів (який був запит у замовника, що було зроблено/впро-

ваджено, які результати)
• опис команди
• доступні мови для роботи
• інша інформація, що є на вашу думку важливою
• контактну інформацію відповідальної особи для звʼязку 

Дедлайн подачі заявок безстроково

Відповідну до вимог презентацію потроібно надсилати на електронну адресу 
denysovt@ebrd.com
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50. Консультаційний хаб з допомоги МСП під час війни

Донори

Проєкт реалізує компанія GoLOCAL в партнерстві з Європейським  фондом для Пів-
денно-Східної Європи (EFSE) та компанією FinStream в рамках ініціативи EU4Business 
та за фінансового сприяння Європейського союзу

Посилання https://www.facebook.com/golocal.cohub 

Цілі проєкту
Підтримати економічне зростання та конкурентоспроможність українських малих та 
середніх підприємств через консультаційну та експертну підтримку спрямовану на 
адаптування бізнесу та пошуку нових можливостей в умовах війни

Про проєкт
Програма хабу передбачає:
• надання консультаційної та експертної підтримки 30 представникам українських 

МСП з виробничої сфери та сфери послуг;
• інтенсивну підготовку з основних питань: бізнес-моделювання, маркетинг, фінансо-

вий менеджмент, вихід на нові ринки, експорт, особливості проведення релокації, 
залучення інвестицій та грантового фінансування, робота з персоналом та ін.

• проведення коротких майстер класів та Q&A сесій з представниками галузей для 
пошуку можливостей для бізнесу в умовах війни

• роботу учасників програми зі спеціалістами, які допоможуть обрати та прийняти 
рішення щодо адаптації та супроводжуватимуть учасників та учасниць під час роз-
робки індивідуальних планів подальших дій компанії.

Після завершення програми учасники та учасниці матимуть можливість провести піт-
чинг проєктів та презентувати потенційним інвесторам власні плани з розвитку. В май-
бутньому це допоможе залучити фінансування на підтримку і подальший розвиток.

На кого орієнтується проєкт

Представники малого і середнього підприємництва з усієї України, які вже мають під-
тверджений досвід роботи від 2 років у сфері послуг та виробничі підприємства; мають 
в штаті від 10 до 250 працівників та оборот яких (до війни) складав від 5 млн грн на рік.

Вартість участі
Участь в програмі підтримки для українських МСП безкоштовна завдяки нашим пар-
тнерам EFSE, FinStream, EU4Business

Дедлайн подачі заявки: 15.07.2022 року
Подати заявку на участь: http://surl.li/chweb
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51. Безоплатна освітня програма з виходу на зовнішні ринки — 
«Export Academy 2022»

Донор

Державний департамент США 

Посилання:

http://surl.li/chwoj 

Про програму:

«Export Academy 2022» — освітня програма для українських підприємців малого та се-
реднього бізнесу, які тільки планують виходити на зовнішній ринок або мають досвід 
експорту та бажають розширити зовнішньоекономічну діяльність.
Програма передбачає два формати участі: самостійний та з тренерським супроводом.

Програма навчання:

• Модуль 1: Оцінка готовності до експорту. Як визначити ринок для експорту?
• Модуль 2: Модель виходу на ринок. Розробка експортної стратегії.
• Модуль 3: Адаптація продукту, ціноутворення. Логістика та юридичні аспекти екс-

порту.
• Модуль 4: Як створити експортний бренд? Продаж та просування онлайн.
• Модуль 5: Пошук партнерів на цільовому експортному ринку та побудова довготер-

мінових взаємовигідних відносин.
• Модуль 6: Управління ризиками та фінансами в експорті.

На кого орієнтується програма

Українські підприємці, які планують виходити на експорт та шукають можливості для 
розширення експортної діяльності.

Тривалість навчання

Серпень — грудень 2022 року
 
Дедлайн подачі заявки 20 липня 2022 року.

Зареєструватися та дізнатися більше можна за посиланням.
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52. Проєкт підтримки для українських підприємців та стартапів UPLIFT 
Accelerator

Посилання

https://www.facebook.com/UpliftAccelerator/ 

Донор

Португальський фонд стартапів 

Про проєкт 

UPLIFT Accelerator - проєкт підтримки для українських підприємців та стартапів.

На кого орієнтується проєкт

Програма проводить набір українських стартапів на ранній стадії розвитку і scale-ups 
до акселераційної та soft-landing програми за напрямами:
• Cybersecurity
• Healthcare
• Agrotech
• Aid & Logistics
• Media & Communications
• Blockchain & Fintech

Проєкт запрошує до участі українські стартапи на тримісячну менторську програму з 
доступом до інфраструктури, soft landing сервісів в одному із найкращих стартап хабів 
у Європі, нетворкінгу та провідних експертів у своїх галузях із США та Європи.

Дедлайн подачі заявки: 30 травня 2022 року 

Більше інформації про проєкт: https://www.upliftstartup.com/
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53. Coaching Support Group for Ukrainian Entrepreneurs & Founders

Донор:

LIFT99

Посилання

https://www.coachesforukraine.com 

Про програму

Безкоштовна менторська програма від персональних тренерів Google, Microsoft, Apple, 
Netflix для українських підприємців. Група збиратиметься щосереди о 19:00 впродовж 
кількох місяців. Кожну сесію веде тренер з провідних компаній світу. 

Вичерпний розклад курсів є на сайті проєкту, де також можна зареєструватися на най-
ближчу подію

Деталі – за посиланням.

54

Мережі, консультаційні центри



54. European Enterprise network, EEN – Європейська мережа підприємств

Посилання

https://een.ec.europa.eu

Про мережу

Європейська мережа підприємств (European Enterprise network, EEN) – найбільша в 
Європі мережа підтримки підприємництва – створена Європейською комісією у 2008 
році та працює в рамках Програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого 
та середнього бізнесу (COSME)».

Цілі / місія

Торгово-промислова палата України, як учасник консорціуму «EEN- Україна», пропо-
нує використати потенціал Європейської мережі підприємств з метою розширення 
інвестиційних та торговельних можливостей українських підприємств і надає разом із 
регіональними палатами наступні послуги:
• Пошук партнерів-інвесторів у країнах – учасницях EEN
• Пошук інноваційних технологій у країнах – учасницях EEN
• Пошук партнерів у країнах – учасницях EEN для створення спільних підприємств
• Пошук партнерів у країнах – учасницях EEN для імпорту й експорту товарів.

Пріоритети мережі

• Інтернаціоналізація МСП – пошук партнерів у 65 країнах світу
• Комерціалізація інновацій – трансфер технологій, пошук інвестора/ партнера за-

кордоном для виведення на ринок нової технологічної продукції чи послуг, захист 
прав інтелектуальної власності.

Вартість послуг

Безкоштовно.

Умови участі

Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членів консорціуму, до якого в 
Україні входять:
• Торгово-промислова палата України
• Міністерство економічного розвитку та торгівлі України
• Міністерство зовнішніх справ України (Представництво України при ЄС);
• Інститут фізики НАН України
• Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та розвитку»
• Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка
• ВГО «Споживач» (бізнес-асоціація з головним офісом у м. Дніпро)
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• Нова Інтернаціональна Корпорація (високотехнологічна українська компанія)

Для пошуку партнерів необхідно:

• звернутися до будь-кого з партнерів консорціуму EEN-Ukraine;
• визначити потрібний тип пропозиції (технологічна чи бізнес- пропозиція / техноло-

гічний чи бізнес-запит)
• отримати у партнера консорціуму EEN-Ukraine форму для заповнення англійською 

мовою відповідно до типу пропозиції
• заповнити форму та надіслати її до одного з партнерів консорціуму EEN-Ukraine, 

який після перевірки розмістить її у системі EEN
• після перевірки пропозиції та внесення необхідних правок, пропозицію буде розмі-

щено у відкритому доступі на сайті EEN, де вона буде доступна для перегляду у 65 
країнах світу.

Членство у мережі є безкоштовним. Мережа надає багато переваг: від трансферу тех-
нологій до пошуку нових ринків та захисту права власності.
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https://business.diia.gov.ua/cases/antikrizovi-risenna/programi-pidtrimki-
sodo-timcasovogo-peremisenna-pidpriemstv-z-postrazdalih-regioniv 

https://e-tender.ua/prozorro-prodagy 

https://business.diia.gov.ua/eepo 

https://kse.ua/ua/about-the-school/novyny/

https://bisc.org.ua

https://golocal-ukraine.com/uk/
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