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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. Грант на переробне підприємство 

7. Проєкт з мікрофінансування бізнесу від українського ветеранського фонду

8. Export Bootcamp: Start&ReStart – серія освітніх тренінгів з розвитку експорту 
для українських МСП

9. Фінансова та консультаційна підтримка МСП під час війни

10. Гранти на реалізацію діяльності з підтримки безперервності та відновлення 
бізнесу

11. Грантова програма для участі українського бізнесу в міжнародних торговель-
них заходах

12. UA RE: LOCATE

13. Грантова програма для аграрного і сільського розвитку

14. 5 млн доларів на підтримку українських стартапів

15. Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення 

16. Програма підтримки для українських підприємців Start Path

17. ERASMUS for Young Entrepreneurs – Еразмус для молодих підприємців

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

19. Онлайн-навчальні курси для представників мікро-, малих та середніх під-
приємств (ММСП), які змушені переміститись внаслідок війни

20. Загальноєвропейська мережа асоціацій стартапів для підтримки інтеграції 
українських технологічних інноваторів у європейські екосистеми та покращення 
їх діяльності в Україні 

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

22. Платформа Do Business With Ukrainians для пітримки МСБ

23. Платформа Saveuastartups для підтримки українських стартапів

24. Платформа Keep Going для підтримки малого бізнесу

25. Платформа Support Ukrainian Army українських товарів для ЗСУ 
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Кредитні програми

Корисні джерела

Підтримка бізнесу в приймаючих громадах

Мережі, консультаційні центри

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

27. Платформа Angel for Fashion для продажу виробників українських дизайнерів

28. Програма розширення можливостей жіночого підприємництва 

29. Підтримка релокації бізнесу

30. Допомога у переміщенні виробництва, офісу, бізнесу на Захід Украни та 
Польщу.

31. Повний супровід релокації вашого бізнесу в Черкаси

32. Компенсація % за кредитами для аграріїв Львівської області

33. Пільгові кредити під 3% для аграріїв Львівської області на 2021-2025 роки

34. Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави

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

36. Кредити під 0% для сільгоспвиробників

37. Пільгова кредитна програма за пріоритетними галузями

38. Кредити для МСП від компанії FinStream

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

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

41. Гранти релокованим підприємствам у Львівську область

42. Save Business Now

43. Осередок підтримки українського бізнесу Help Ukrainian Business

44. Онлайн-платформа для бізнес-консультантів Merezha

45. Закриття вакансій кадрами, які є ВПО, та часткове відшкодування їхньої зар-
плати

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

47. Пре-кваліфікація консалтингових компаній в ЄБРР

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

49. Coaching Support Group for Ukrainian Entrepreneurs & Founders

50. European Enterprise network, EEN – Європейська мережа підприємств
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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://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo 

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
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2. Державна допомога для релокації підприємств

Посилання

https://prozorro.sale/marketplace_landing-page 

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
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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. Грант на переробне підприємство  

Посилання https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo 

Про програму
Грант від держави на створення або розвиток переробного підприємства. Так держа-
ва підтримає ваш бізнес і допоможе створити нові робочі місця.

На кого орієнтується програма
Майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:
• які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій 

території України;
• які не провадять господарську діяльність на території росії;
• які не перебувають під санкціями;
• щодо яких не порушено справи про банкрутство;
• щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідаль-

ності за корупцію;
• які не мають заборгованості перед бюджетом.

На які цілі можна витратити грант?
На витрати, пов’язані з:
• придбанням основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання);
• введенням в експлуатацію верстатів, технологічного обладнання;
• доставкою придбаних верстатів, технологічного обладнання.

Чи виникають зобов’язання перед державою в разі отримання гранту?
У разі отримання гранту ви маєте:
• створити від 25 робочих місць
• здійснювати діяльність не менше 3 років
• сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників

Ви маєте повернути суму вашого гранту, лише якщо не виконаєте зо-
бов’язання перед державою, тобто:
• не створите робочих місць;
• здійснюватимете вказану діяльність менше 3 років;
• не сплачуватимете податки.

Бюджет: до 8 млн грн.

Дедлайн подачі заявки поетапно, до грудня 2022 року

Детальніше про умови програми та подача заявки:
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
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7. Проєкт з мікрофінансування бізнесу від українського ветеранського 
фонду 
 
Посилання

https://veteranfund.com.ua 
 
Про проєкт

Український ветеранський фонд — платформа розвитку ветеранських можливостей. 
Це установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України, яка працює 
для ветеранів і їхніх родин. А поки ветерани знову захищають Україну на фронті і захи-
щають наше майбутнє — фонд турбується про їхнє завтра.

Цілі проєкту

Підтримати ветеранів та членів їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особа-
ми, шляхом отримання грошового відшкодування на купівлю товарів, необхідних для 
ведення власної справи.

На кого орієнтується проєкт

Ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і 
мають підтвердження цього статусу

Бюджет: до 20 000 грн на апліканта

Кроки для отримання одноразової фінансової підтримки
• Зібрати необхідні документи (паспорт, довідку ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про 

статус ФОП чи самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або ста-
тусу члена сім’ї ветерана війни, чеки на покупку після 24.02.22 для роботи бізнесу 
відповідно до КВЕД).

• Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму.
• Отримати відповідь від Фонду (за результатами перевірки пакета документів).
• У разі правильного заповнення заявки, завантаження повного пакету документів 

разом із чеками на покупки заявники зможуть отримати відшкодування на суму до 
20 000 гривень протягом 10 днів.

Дедлайн подачі заявки:

заявки приймаються до завершення воєнного стану

Детальніше про умови програми та подача заявки:

https://veteranfund.com.ua 
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8. Export Bootcamp: Start&ReStart – серія освітніх тренінгів з розвитку 
експорту для українських МСП

Посилання https://business.diia.gov.ua/cases/granti/ukrainskij-veteranskij-fond-
finansuvatime-veteranskij-biznes-na-sumu-do-miljona-griven

Донор
USAID в рамках програми “Конкурентоспроможна економіка України”

Про програму

«Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та національний проєкт Дія.Бізнес у 
партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запуска-
ють серію безкоштовних освітніх тренінгів Export Bootcamp: Start&ReStart, що орієнто-
вані на підприємства з секторів:
• надання послуг;
• виробництва;
• меблів.

Програма тренінгів складатиметься з серії 2-денних інтенсивів для кожного з секторів.

Цілі програми

Допомогти українському бізнесу:
• оцінити готовність компанії та наявних товарів/ послуг до виходу на зовнішні ринки;
• проаналізувати та обрати потенційні ринки збуту;
• переглянути продукти/ послуги компанії, адаптувати їх до вимог закордонних 

ринків та споживачів;
• знайти покупців та партнерів.

На кого орієнтується програма
До участі у заході запрошуються представники компаній МСБ з Львівської, Тернопіль-
ської та Чернівецької областей, а також представники компаній, що релокували ви-
робництва до цих регіонів.

Дата тренінгу: 6-7 вересня 2022 року.

Формат: онлайн.

Дедлайн прийому аплікаційних заявок: 30 серпня 2022 року (включно)

Подати заявку: https://bit.ly/3PVKoe5
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9. Фінансова та консультаційна підтримка МСП під час війни

Посилання https://drive.google.com/file/d/1EOJfsXkOatXrrVGE_TDTz3w9lm4leAtd/
view?fbclid=IwAR3lXQrtiWmke8noi-3tMAagd9gsTSFm_qU9Rzw8OCDCl5V7VULeYBAuNu0

Донор

USAID в рамках програми “Конкурентоспроможна економіка України”

Про програму:

Ініціатива складається з двох етапів:
• Перший передбачає допомогу п’яти обраним МСП у переміщенні та/або відновлен-

ні діяльності через надання фінансової підтримки
• Другий етап – інформаційно-консультаційна підтримка з ідентифікації потенційних 

контрагентів для відновлення ланцюгів постачання, збуту та/або пошуку іноземних 
партнерів.

Початок подання заявок на консультаційну допомогу: 29 серпня 2022

Дедлайн подачі заявки: 1 грудня 2022

Запрошуємо українські МСП подавати заявки на фінансову та консультаційну підтрим-
ку після оголошення старту етапів ініціативи!

Слідкуйте за оголенням на сторінці проекту https://www.facebook.com/usaidcep.ua 
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10. Гранти на реалізацію діяльності з підтримки безперервності та від-
новлення бізнесу
 
Посилання
https://chemonics.submittable.com/submit 

Донор
USAID в рамках програми “Конкурентоспроможна економіка України”

Про програму
Програма реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові заяв-
ки на впровадження діяльності, спрямованої на організацію торгових місій. 

Цілі програми
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» допомагає підвищувати 
конкурентоспроможність українських стартапів та малих і середніх бізнесів на
внутрішньому ринку, а також конкурентоспроможність українських продуктів та по-
слуг на зовнішніх ринках:
• розбудова спрощеного та прозорого бізнес-клімату;
• допомога перспективним секторам економіки;
• сприяння експорту;
• підтримка участі у міжнародній торгівлі та дотримання її правил та вимог;
• спрощення процедур зовнішньої торгівлі.
* з моменту повномасштабного вторгнення РФ долучається до вирішення першочер-
гових задач: допомоги в релокації та грантової підтримки бізнесів

Бюджет
В межах даної програми USAID надасть 50 грантів для українських МСП на загальну 
суму 36 мільйонів гривень. Очікується, що сума кожного гранту становитиме від 600 
000 грн до 1 200 000 грн.

На кого орієнтується програма 
Грантова програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірин-
гу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій. Водночас програма відкрита до 
заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту. Діяль-
ність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах:
• покращення бізнес-процесів і моделей;
• розбудова організаційного потенціалу;
• розвиток виробництва, продажі, а також;
• цифрові та торгові можливості.

Дедлайн подачі заявок: 24 липня 2023 року
Подати заявку: грантові заявки приймаються через платформу Submittable за по-
силанням: https://chemonics.submittable.com/submit

Детальна інформація щодо вимог та положень програми знаходиться за посиланням
Будь ласка, надсилайте усі запитання щодо грантової програми на email Grants@cepukraine.org та зазначте
«APS-2022-004» у темі електронного листа.
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11. Грантова програма для участі українського бізнесу в міжнародних 
торговельних заходах 

Посилання: https://cutt.ly/IXcEMlc 
Донор USAID в рамках програми “Конкурентоспроможна економіка України”

Цілі програми 
Підтримати зусилля українських експортерів у розвитку збуту на закордонних ринках; 
відновлення та реактивізація експортних продажів; залучення інвестицій; розширен-
ня доступу до іноземних ринків, інвесторів та фінансування, диверсифікація експорт-
них ринків; розвиток нових ланцюгів постачання; визначення нових бізнес-можливо-
стей.

Про програму
Через повномасштабну агресію Росії експорт із України значно зменшився з різних 
причин: порушення ланцюгів поставок, знищення виробничих потужностей низки 
підприємств, зменшення зацікавленості у співпраці з українським бізнесом через 
нестабільну ситуацію в країні. Водночас ринки збуту в середині країни скоротилися. 
Тому Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує зусил-
ля українських експортерів у розвитку збуту на закордонних ринках шляхом участі 
українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах: торговельні місії; виставки; 
торговельні шоу; конференції; B2B зустрічі; галузеві заходи; конкурси; фестивалі.

Бюджет 
В межах даної програми USAID на 20 грантів для українських МСП на загальну суму $1 
млн. Очікується, що сума кожного гранту становитиме від 20 000 дол. США до 75 000 
дол. США.

На кого орієнтується програма 
Будь-яке українське підприємство (ФОП, ПП, бізнес-асоціації та інші організації з під-
тримки бізнесу (ОПБ)), яке працює в секторі:
• ІТ;
• інжиніринг;
• виробництво та послуги (меблі, текстиль, товари та послуги для домашніх тварин, 

іграшки, косметичні вироби, товари для дому, харчова промисловість та електрон-
не обладнання), креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та ви-
робництво крафтової продукції);

• інші.

Дедлайн подачі заявок: 
Подавати заявку можна у три дедлайни:
• До 19 серпня 2022 року
• До 30 вересня 2022 року
• До 25 листопада 2022 року

Подати заявку: грантові заявки приймаються через платформу Submittable за по-
силанням
Детальна інформація щодо вимог та положень програми знаходиться за посиланням
Будь ласка, надсилайте всі запитання щодо грантової програми на email Grants@cepukraine.org та зазначте «RFA-
2022-031» у темі електронного листа.
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12. UA RE: LOCATE

Посилання

https://cutt.ly/aXcCddR 

Донор

USAID в рамках програми “Конкурентоспроможна економіка України”

Цілі програми

Надати консультаційну та організаційну підтримку у релокації українських компаній із 
14 областей України.

Про програму

В рамках програми передбачається, що:
• 30 компаній отримають безкоштовні консультації з економічних, логістичних та 

юридичних питань стосовно релокації
• 7 компаній зможуть безкоштовно перевезти свої потужності в найближчі 3 місяці
• 7 релокованих компаній отримають безкоштовну експертну підтримку з економіч-

них та юридичних питань для швидкого запуску на новому місці

На кого орієнтується програма 

• ви надаєте IT-послуги чи є виробником продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, 
побутових та інших товарів, які задовольняють нагальні потреби українців або є ін-
новаційними та можуть мати високу додану вартість;

• ваша компанія відповідає критеріям ММСП відповідно до українського законодав-
ства;

• виробничі потужності компанії знаходяться в одній з наступних областей – Харківсь-
ка, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Полтавсь-
ка, Донецька, Луганська, Сумська, Чернігівська, Кіровоградська, Одеська, Київська 
та м.Київ

Подати заявку

https://forms.gle/XtvcGm5kW97yhDcR9
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13. Грантова програма для аграрного і сільського розвитку

Посилання https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/12/APS-04_AGRO_
Modification-11.pdf

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. 
 
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. 

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.

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.   
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14. 5 млн доларів на підтримку українських стартапів

Посилання

https://cutt.ly/QXlC48f 

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 кризи

Дедлайн подачі заявок: до 31 грудня 2022 року

Взяти участь у конкурсі на отримання підтримки: https://cutt.ly/QXlC48f 
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15. Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення 

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

Донор 
Український фонд стартапів

Цілі програми 

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 програму

Це безповоротна фінансова допомога для проєктів подвійного призначення, яка од-
ночасно 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 відбудові.

На кого орієнтується програма

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.

Дедлайн подачі заявок: заявки приймаються на постійній основі

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

Посилання

https://cutt.ly/IXvlCFQ 

Донор

Мінцифри, НБУ, Mastercard

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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17. 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.

Пріоритети програми
• Навчання на робочому місці для нових підприємців у малих та середніх підприєм-

ствах (МСП) в інших країнах ЄС з метою сприяння успішному початку та розвитку 
їхніх бізнес-ідей

• Обмін досвідом та інформацією між підприємцями щодо перешкод та проблем, 
пов’язаних з відкриттям та розвитком бізнесу

• Підвищення доступ до ринку та визначення потенційних партнерів для нових та 
створених підприємств в інших країнах ЄС

• Налагодження зв’язків, спираючись на знання та досвід інших країн Європи.

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 про-

екту стажування / навчання для їхнього перебування за кордоном, включаючи ро-
боту 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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18. 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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19. Онлайн-навчальні курси для представників мікро-, малих та серед-
ніх підприємств (ММСП), які змушені переміститись внаслідок війни
 
Посилання
https://cutt.ly/VXc1nZK

Донор

Програма розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки Європейського Союзу

Цілі програми

Допомогти підприємствам відновити роботу; сприяння економічному відновленню 
України, як невід’ємної частини ширшого розвитку стійкості та відновлення.

Про програму

ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру з 2015 року надає 
комплексну підтримку мікро-, малим та середнім підприємствам шляхом грантового 
фінансування для різних сфер бізнесу та професійного навчання для підвищення рів-
ня знань та навичок українських підприємців. 

Відсьогодні на платформі онлайн-навчання доступне навчання за такими темами:
• Бізнес у сфері архітектури;
• Бізнес у сфері будівництва;
• Бізнес у сфері e-commerce;
• Бізнес в індустрії моди;
• Співпраця ММСП із Торгово-промисловими палатами;
• Ресторанний бізнес
• Виробництво меблів, та ін.

На кого орієнтується програма 

Навчальна платформа орієнтована як на початківців, які цікавляться підприємниць-
кою діяльністю, але не знають, з чого почати, так і на тих, хто вже має власний бізнес і 
шукає практичних порад щодо його розвитку.

Долучитися до програми:

навчання буде доступне на онлайн-платформі «Почати.Бізнес»
https://startbusiness.com.ua/kursy/ 
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20. Загальноєвропейська мережа асоціацій стартапів для підтримки ін-
теграції українських технологічних інноваторів у європейські екосисте-
ми та покращення їх діяльності в Україні 
 
Посилання

https://cutt.ly/sXc4iyl 

Донор

European Innovation Council (EIC)

Цілі програми 

Підтримка та надання термінової допомоги українським інноваційним технологічним 
компаніям та стартапам

Про програму

В рамках цієї програми учасники матимуть доступ до заходів, які створюють можли-
вості для українських інноваційних технологічних компаній взаємодіяти з основними 
учасниками європейської інноваційної екосистеми; створювати взаємозв’язки та от-
римувати доступ до нових ринків. Завдяки різноманітним бізнес-консультаційним по-
слугам, практичній та фінансовій підтримці, програма надає суттєву допомогу україн-
ським компаніям у збільшенні їх спроможності успішно взаємодіяти з учасниками 
європейської екосистеми та використовувати переваги європейських інструментів 
фінансування інновацій.

На кого орієнтується програма

МСП та стартапи, які були засновані в Україні та релоковані, або засновані в країні-
члені ЄС або іншій асоційованій країні Horizon Europe; з датою заснування, або перемі-
щення компанії, після вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року. Особлива увага 
приділяється компаніям, які працюють над інноваційними рішеннями та послугами, 
які направлені на відновлення України.

Дедлайн подачі заявки: 07 вересня 2022 року

Більше інформації про програму та подача заявки: https://cutt.ly/sXc4iyl 
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21. 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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22. 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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23. 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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24. 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 
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25. 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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26. 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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27. 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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28. Програма розширення можливостей жіночого підприємництва 

Посилання

https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/empowering-women-2022 

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://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/registration-2022  
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29. 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 
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30. 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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31. 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

37

Донорські, громадські та приватні ініціативи



32. 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 
 
Форма заявки за посиланням
https: //docs.google.com/spreadsheets/d/1oWZrbOe2iXwpJDeHTvvJ6vuvjuh6cWtf/
htmlview
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33. Пільгові кредити під 3% для аграріїв Львівської області

Посилання

https://loda.gov.ua/services/programs/18030?fbclid=IwAR3QtidakgCR1XUXCyUyK0wHIGzE
T2pSxK8psOpAoJ20gYBDe8GzVLDrcnQ

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 
 
Форма заявки за посиланням
https://docs.google.com/document/d/15VXqbNSP-URAWVJBfAW28XN5RAhjlQzy/edit

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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34. Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави

Посилання

https://wnisef.org/uk/impact-investing

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 10%
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35. Кредити під 0% в рамках програми 5-7-9

Посилання

https://5-7-9.gov.ua

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 за посиланням https://business.diia.gov.ua/cases/
antikrizovi-risenna/kredit-do-60-mln-grn-bud-akomu-ukrainskomu-pidpriemstvu-pid-0-
na-cas-voennogo-stanu-za-programou-5-7-9
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36. Кредити під 0% для сільгоспвиробників

Посилання

https://agroapp.com.ua/uk 

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.
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37. Пільгова кредитна програма за пріоритетними галузями

Посилання

https://bdf.gov.ua/uk/programa-z-kredituvannya-mmsp 

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.
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38. Кредити для МСП від компанії FinStream

Посилання

https://finstream.ua 

Умови

Цільове кредитування малого та середнього бізнесу — розширення, модернізація 
компанії, поповнення обігових коштів, скорочення касових розривів та розвиток біз-
несу. Перевага надається проєктам із заставою у вигляді нерухомого чи рухомого май-
на на неокупованих територіях. Розмір відсоткової ставки визначається індивідуально. 
Термін рішення щодо видачі кредиту — 48 годин з моменту одержання нами повного 
пакету документів.

На кого орієнтується програма

Кредит може отримати як приватний підприємець (самозайнятий, фрілансер), так і 
підприємство з будь-якою формою власності. Для нас важливо, щоб ваш бізнес актив-
но працював більше 6 місяців та мав позитивну динаміку основних фінансових показ-
ників.

Для отримання кредитування необхідно звернутися до компанії, пройти співбесіду з 
ризик менеджером (в онлайні) та надати перелік документів після розмови. Кожен 
потенційний позичальник проходить процедуру оцінки: фахівці FinStream проводять 
експертизу проєкту й привласнюють йому кредитний рейтинг. Чим вищий рейтинг — 
тим нижчою буде відсоткова ставка.

Щоб отримати кредит, вам потрібно лише один раз завітати до нашого офісу — підпи-
сати договір. Ніякої бюрократії й втрати часу! Сума кредитування може бути до 5 000 
000 млн грн зі строком в 3 роки.

Деталі та форма зворотнього зв’язку за лінком 

https://finstream.ua/otrimati-kredit/

Контакти:

info@finstream.ua
(067) 690-89-02
(050) 421-57-70
(063) 327-40-60
(044) 333-46-07)
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39. Гранти на обладнання для харчової, легкої та машинобудівної про-
мисловості Львівської області
 
Посилання

https://loda.gov.ua/services/programs/18028
 
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
 
Заявка за посиланням
https://docs.google.com/document/d/17k6V5eHlglBI3fzup98fKy6gx2_CXTR5/edit
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40. 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

http://tradecenter.org.ua/ukr/news/471
 
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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41. 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://loda.gov.ua/services/programs/18022 
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42. 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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43. Осередок підтримки українського бізнесу Help Ukrainian Business

Посилання

https://marchenko.marketing/help-ukrainian-business/ 

Цілі проєкту 

Допомогти підприємцям відновити бізнес, збільшити прибутки та відбудувати Україну.  
Робота в межах осередку має три напрямки роботи:
• Offline та online бізнес-лекції.
• Нетворкінг-зустрічі для підприємців та керівників.
• Робота з партнерами.

Про проєкт

Діяльність бізнесу дуже важлива для добробуту кожного українця. Маркетингове 
агентство Marchenko Marketing запускає проєкт сприяння малому та середньому біз-
несу Help Ukrainian Business. HUB — це осередок підтримки українського бізнесу, де 
підприємці можуть отримати допомогу. Учасники проєкту мають змогу відвідувати 
безкоштовні освітні заходи, направленні на зростання та розвиток підприємництва 
в Україні. Також підприємці зможуть отримати підтримку від партнерів для розвитку 
власного бізнесу

На кого орієнтується проєкт

Членом осередку може стати будь-який підприємець 

Як взяти участь

Щоб отримати доступ до переваг членства в HUB, необхідно зареєструватись на один 
із безкоштовних заходів осередку. 

Ознайомитись з найближчими заходами та детальною інформацією про Help 
Ukrainian Business можна за посиланням. 
https://marchenko.marketing/help-ukrainian-business/
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44. Онлайн-платформа для бізнес-консультантів Merezha

Посилання

https://www.merezha.ua 

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://www.merezha.ua/expert/registration 
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45. Закриття вакансій кадрами, які є ВПО, та часткове відшкодування 
їхньої зарплати

Посилання

http://platforma-t.org.ua/work-service-lviv 

Донор

ГО Graham Bell WSL
 
На кого орієнтується програма 

Будь-яке підприємство, яке має відкриті вакансії та бажання працевлаштувати пе-
реміщених осіб 
 
Що дає програма

Безкоштовне закриття вакансій рекрутером з 10-річним досвідом фахівцями, які є 
внутрішньо переміщеними особами. А також часткова компенсація заробітної плати 
працевлаштованих кадрів у розмірі 5000 грн терміном до 3 місяців. 
 
Дедлайн подачі заявок 31 грудня 2022 року
 
Заповнити заявку можна за посиланням: https://cutt.ly/dXceFfz 
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46. Грант на покриття 50% вартості консалтингових проєктів для МСБ

Посилання
https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb 

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)

Призначення

• 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

https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb  
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47. Пре-кваліфікація консалтингових компаній в ЄБРР

Посилання
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/915/91431/files/%D0%...%B8.pdf

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

Посилання
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/915/91431/files/%D0%...%B8.pdf

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

Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся, будь ласка, до координатора проектів 
ЄБРР Тетяни Денисової за номером: +38 (050) 363 89 59
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49. Coaching Support Group for Ukrainian Entrepreneurs & Founders

Посилання

https://www.coachesforukraine.com 

Донор

LIFT99

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 https://www.coachesforukraine.com/ 
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50. 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/novini/dajdzest-mozlivostej-vid-
diabiznes-pid-cas-vijni-25082022

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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