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МОЖЛИВОСТІ ЩОДО РОЗВИТКУ.
ДІЮЧІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ 
ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ДОНОРСЬКОГО 
(ГРАНТОВОГО) ФІНАНСУВАННЯ.
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«Найбільший ризик — це взагалі не
ризикувати... У світі, що стрімко 
змінюється, єдина стратегія, приречена 
на поразку, — це уникання ризику»
 
 Марк Цукерберг
     



ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
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 власні ко ш ти 

 за лу че ні фінан со ві ресур си, се ред яких 
доміну ють банківські кре ди ти

 донорська міжнародна технічна 
допомога (МТД) 



ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ ПІДТРИМКИ.  ЄС
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Програми ЄС популярні фінансові інструменти, які служать для 
започаткування та розвитку міжнародної співпраці між 
державами в пріоритетах політик ЄС, через реалізацію 
довготермінових міжнародних проектів. 

Створенням та затвердженням програм займаються  Рада 
Європейського Союзу  та Європейський Парламент. 
Фінансування відбувається з Бюджету ЄС. 



Програма сприяє розвитку інноваційності та 
конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу. 
Основні напрямки:
 -   передова наука, в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні; 
-лідерство у галузях промисловості, розробка нових технологій і 
матеріалів, включно з IКT , фінансові інструменти для 
впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі; 
-суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: 
від поліпшення якості транспорту, системи охорони здоров’я та 
безпеки до питань європейської ідентичності і культурної 
спадщини. 

ГОРИЗОНТ 2020: Найбільша програма ЄС з 
фінансування науки та інновацій. Умови 
участі – актуальна дослідницька тема, 
щонайменше два партнери з країн членів 
ЄС або країни-ассоційованого члену 
програми «Горизонт 2020».
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Передбачаються  наступні складові:
поліпшення умов доступу МСП на європейські ринки 
(забезпечення консультативних і аналітичних послуг, пов’язаних 
з експортно-імпортною діяльністю підприємств, розширенням 
торговельних зв’язків);
поліпшення умов функціонування МСП (імплементація Акта 
Малого Бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe);
формування культури ведення бізнесу.

COSME
Програма ЄС, спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності підприємств 
малого та середнього бізнесу (МСБ), до 
2020 року з бюджетом 23 млн. Євро. 



 

7

       
  

Програма фінансування бізнесу від ЄБРР

Європейский банк реконструкції та розвитку(ЄБРР) пропонує 
гранти малим та середнім підприємствам для розвитку бізнесу. 
ЄБРР допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих 
консультантів, які здатні якісно трансформувати бізнес, і надає 
гранти (безповоротну фінансову допомогу) для часткової оплати 
послуг консультантів. Претенденти повинні відповідати 
наступним критеріям:
• штат не більш 250 працівників
• приватна власність, в якій більше ніж 50% належить 
громадянам України
• діяльність підприємства не менше двох років
• гарна ділова репутація
• позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні 
консультанта Сектори діяльності: всі, крім фінансового, 
страхового, тютюнового, ігрового, міцних алкогольних напоїв, 
військово-промислового. 
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Основні характеристики прямого фінансування:
•  фінансові інструменти з урахуванням потреб 
компанії: 
     - кредити 
     - вкладення в акціонерний капітал (від 20 до 35% 
капіталу кампанії)
• індивідуальні інвестиції  від 1  до 10 млн. євро,
• термін від 3 до 10 років
• номіновані у вільно конвертованій валюті (євро або 
долари США)

Орієнтація на комплексний підхід і всебічну підтримку за 
допомогою консультаційної допомоги та фінансування.

Програма  фінансування бізнесу  від ЄБРР
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 GLOBAL INNOVATION FUND (GIF)

GIF інвестує в інноваційні проекти , які мають потенціал та 
соціальний вплив. Підтримуються  «інновації» щодо нових 
бізнес-моделей, технологій. Фонд інвестує в рішення, які 
вирішують  проблеми розвитку  більш  ефективно, ніж  існуючі 
підходи. GIF підтримує соціальні підприємства, комерційні 
фірми, некомерційні організації, державні установи і 
дослідників у всіх відповідних секторах. 

GIF надає гранти, кредити і інвестиції в акціонерний капітал в 
межах від 30 тисяч до 10 мільйонів евро. У заявці необхідно 
вказати бажаний тип капіталу і суми по його застосуванню. Для 
участі у відборі на отримання гранту необхідно: заповнити 
онлайн-форму заявки з загальною інформацією та завантажити 
короткий опис інноваційного проекту.



USAID «Економічна підтримка Східної 
України» (2018-2023 рр.) 

Фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та 
реалізує компанія DAI Global LLC (DAI), спрямований на 
поліпшення економічної ситуації постраждалих від конфлікту 
територій на сході України. Завдання Проекту:  

•стабілізація економіки;

•підтримка розвитку малих і середніх підприємств (МСП) та їх 
інтеграція в економіку;

•підвищення віри населення в економічний успіх Східної України.
Широкий спектр грантів, а також партнерств на умовах спільного 
фінансування, спрямованих на поліпшення ефективності малого 
та середнього бізнесу в регіоні та створення нових підприємств.
Напрями  на 2019-20 роки - сектори сільського господарства, 
інтернет-технології та виробництво , компонент профтехосвіти. 



USAID «Демократичне врядування у східній 
Україні» ( 2018 –  2023 рр.)

Має сприяти зростанню суспільної впевненості та довіри між 
громадянами та органами влади на сході України, а саме пом’якшення 
наслідків російської агресії проти України. Основні завдання проекту:

• розширення участі громадян у процесах спільного вирішення питань 
на рівні місцевих громад, 

• підвищення ефективності надання державних послуг на сучасному 
рівні, 

• інтеграція відокремлених, маргіналізованих та ізольованих спільнот, 
• краще розуміння ключових реформ і зростання довіри до них з боку 

громадян, 
• сприяння різним формам активної участі громадян у суспільному 

житті на основі інклюзивних і демократичних громадянських цінностей     
                  

 
 



USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України» (2018-2023 рр.)

Програма грантів для усіх регіонів країни для малих та 
середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні в нових 
галузях та галузях, що розвиваються, але мають: 
•низький рівень інвестування; 
•невеликі обсяги продажів (на внутрішньому та зовнішньому 
ринках); 
•обмежені ринки та клієнтська база.



Програма діє 5 років. 

Бюджет 12,5 млн. долл. 

Заявки на річний запит до 29.02.2020 р. 

Два етапи: концепція проекту та повна форма заявки з бюджетом у 
разі підтримки концепції.

Показники успішності проекту: створення робочих місць, 
збільшення обсягів виробництва та інвестицій, вихід на нові ринки.

Напрями: ІТ, виробництво меблів, жіночий бізнес та інш.  

Сума грантової підтримки від 250 тис. до 40 млн.грн.

Термін реалізації проекту один рік.  

USAID «Конкурентоспроможна економіка 
України» (2018-2023 рр.)
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Цілі програми: 
•заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію 
інфраструктури
•удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою 
зменшення втрат після збору врожаю 
•заохочення інвестицій МСП у розробку нових продуктів, 
удосконалення системи збуту
•впровадження міжнародних стандартів якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції
•створення нових та/або розширення напрямків діяльності 
діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
•створення нових робочих місць

USAID «ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО 

РОЗВИТКУ» (Кімонікс Інтернешнл Інк) 



Інформація до відома
25 травня 2019 року з 12:00 до 18:00 у м. Сєвєродонецьк  
(пл.Перемоги 2) підприємці матимуть нагоду познайомитися з 11-
ма програмами USAID, які працюютьу на сході України:
• Проект USAID Демократичне врядування у Східній Україні
• Проект USAID "Економічна підтримка Східної України"
• Проект USAID/OFDA «Захист прав та зниження ризиків для ВПО та 
населення, яке постраждало від конфлікту в Україні» 
• USAID Проект Енергетичної Безпеки
• Проект USAID "Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні» (PULSE) ПУЛЬС ПУЛЬС Децентралізаційний марафон 
• Програма РАДА 
• Проект «Права людини в дії» Українська Гельсінська спілка з прав 
людини - УГСПЛ  
• Програма «Внутрішнє спостереження за політичними процесами в 
Україні» Civil Network OPORA
• Ініціатива з питань попередження торгівлі людьми» IOM Ukraine 
•  USAID_ВзаємоДія
• Глобальна трудова програма ГО "Трудові Ініціативи"
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ПРООН

Підтримує деякими програмами стратегічні 
ініціативи з розвитку спроможності, 
спрямовані на сталий розвиток суспільства і 
зростання. 

Реалізує ряд проектів по зміцненню бізнес-
об’єднань малих і середніх підприємств, 
економічному і соціальному відновленню 
Донбасу, відновленню соціальних послуг та 
налагодженню миру в Донецькій і 
Луганській областях.



Європейський фонд для Південно-Східної Європи 
(EFSE) – Європейський регіон сусідства (ENR)
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Цільові групи: підприємства  з обмеженим доступом до 
фінансових послуг

•кредити для мікропідприємства, 
•кредити для сільської місцевості (зокрема на сільське 
господарство, домашню худобу, переробку продуктів 
сільськогосподарського виробництва), 
•кредити житлового господарства, що надаються через 
місцеві комерційні банки, макрофінансові та небанківські 
фінансові установи
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Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO

Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і 
фінансує проекти, що виконуються в т. ч. на Україні, а з 
кліматичних проблем - по всьому світу. Основною метою 
є екологічна ефективність в інтересах Північного регіону. 
Напрями фінансування (м'яке кредитування):
- відновлювальні джерела енергії;
- чисте виробництво;
- енергозбереження;
- очищення стічних вод;
- сільськогосподарське виробництво.
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Посольство Німеччини в Україні

Фінансова підтримка  мікропроектів з коротким терміном 
реалізації (до 6 місяців),  що спрямовані на задоволення 
потреб бідних верств населення і мають довгострокову 
дієвість.Посольство надає підтримку бізнесу при здійсненні  
проектів шляхом спів-фінансування, якщо підприємець не має 
змоги самостійно реалізувати свій проект. У будь-якому 
випадку має бути власний внесок заявника (можливо і 
нефінансового характеру, наприклад, трудовитрати, надання 
робочої сили, приміщень тощо). Можливе також часткове 
фінансування третіми особами. Максимальна сума гранту 
становить  8000 євро. Виконавець проекту має бути 
спроможним самостійно нести поточні витрати або заробляти 
кошти в рамках проекту.



Ініціатива «EU4 BUSINESS IN UKRAINE»

Ініціатива ЄС EU4Business охоплює всі види діяльності ЄС, що 
підтримують бізнес у країнах Східного партнерства. Це 43 напрями 
які передбачають:
- доступ до фінансування (позики в місцевій валюті, фінансування 
інвестицій, пов'язаних із експортом,  адаптація до стандартів ЄС, 
підтримка нових компаній)
- доступ до ринків (консультації, тренінги з експорту, мережеві 
можливості та торгові місії на ринки ЄС)
- доступ до знань (консультації, технічна підтримка, спеціальні 
тренінги для підтримки розвитку навичок).



РОБОТА НАД ПРОЕКТНОЮ ЗАЯВКОЮ  
(важливий слайд!)

РОБОТА НАД ПРОЕКТНОЮ ЗАЯВКОЮ  
(важливий слайд!)
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 Розпочинаючи пошук фінансування, пам'ятайте, що за 
один день написати якісний проект неможливо.  
Обов'язковою умовою успішного залучення інвестицій 
або грантів є вмілий розподіл часу на написання проектної 
заявки. Готувати ідею проекту потрібно завчасно і бажано 
досвідченому менеджеру. Чим раніше ви почнете, тим 
більше часу  буде для ознайомлення з інтересами донорів 
і з самим процесом написання заявки.
  



РОБОТА НАД ПРОЕКТНОЮ ЗАЯВКОЮРОБОТА НАД ПРОЕКТНОЮ ЗАЯВКОЮ
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     Зверніть увагу на терміни подання документів. 
Міжнародні організації досить суворо відносяться до 
дотримання строків (Deadline). Кожний донор (кредитор) 
установлює свої правила і терміни розгляду заявок. Дехто 
вимагає надання повної заявки заданої форми. Іноді 
необхідно спочатку підготувати Концептуальну заявку/Лист-
Запит (Соуег Ьеііег) з коротким описом проекту та  історією 
діяльності суб`єкта підприємництва. Після  відбору готується 
безпосередньо заявка та бюджет проекту.



ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
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Електронний портал «Ресурсний центр ГУРТ» 

Об`яви подій, конкурсів, тощо. 
Консультації стосовно організаційної оцінки, стратегічного планування. 

Тренінги з циклів :
•«Розпочни та 
вдосконалюй свій 
бізнес», 
•«Лідерство та розбудова 
партнерств», 
•«Менеджмент 
проектів», 
•«Робота з донорами та 
підготовка заявок для 
отримання грантів»

https://gurt.org.ua



ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Електронний 
портал 
«Громадський 
простір» 

Об`яви  
конкурсів 
грантів,  
консультації, 
біржа праці, 
бібліотека успіху, 
тощо. 

https://www.prostir.ua
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Національна платформа МСБ

•Проводяться періодичні навчальні виїзні сесії з розвитку бізнесу . 
•Публікуються актуальні об`яви щодо консультативної, методологічної, 
інформаційної та ресурсної підтримки підприємництва .

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

http://platforma-msb.org/



26

Національна платформа для малого бізнесу 
ГО «Клуб Ділових Людей» за підтримки міжнародних організацій 
впроваджує проект бізнес взаємодії. 

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

http://www.bc-club.org.ua/

Це дві платформи: 
«онлайн» та «офлайн». 
Перша передбачає ділові 
контакти, бізнес-можливості, 
навчальні матеріали та 
проекти із розвитку малого 
бізнесу в Україні. 
Друга запроваджується в 24-
х регіонах для проведення 
навчальних та ділових 
заходів, бізнес-освіти, 
обміну досвідом, співпраці зі 
владою та міжнародними 
організаціями.



`

КОМАНДА ГС «ДОНБАС» 
БАЖАЄ УСІМ ПРИСУТНІМ 
МИРУ та ДОСЯГНЕНЬ!
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