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Е ІМ В ІІЗ ІМ Е 55
ІНІЦІАТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ МСБ* В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Можливості для українців

і* і
ДОСТУП ДОСТУП
ДО ФІНАНСУВАННЯ ДО ЗНАНЬ

ДОСТУП 
ДО РИНКІВ

РЕГУЛЮВАННЯ
БІЗНЕСУ

Кредити Спеціалізовані Бізнес- Державний
у національній тренінги та консультації інфо-сервіс
та іноземній семінари з експорту 5 іа г і Визі-
валюті пє55 СИаІ-

Консультаційні Налагод Іепде
Кредити для послуги ження В2В
поповнення зв'язків Портал
обігових інспекційних
коштів та Торгові перевірок
фінансування делегації
інвестицій до ЄС 

для МСБ
Платформа
ефективного
регулювання

є» еилЬи5Іпе55.еи/ик

* МСБ — малий та середній бізнес



& Доступ до фінансування

Як скористатися? Зв'язатися з фінансовими установами 
зі списку та пройти усі необхідні процедури

1 Установи Сума Валюта % ставка Термін і

ПАТ «ПроКредит Банк»’

0 80 0  500 9 90 або 
044 590 Ю 00

ВІД 50 тис. євро 
до 5 млн. євро

гривня 
євро 
дол. СШ А

18,75% - 20,75%
5,25% -6 ,75%
6 ,75% -8 ,25%

24 МІС -120 МІС.

АБ «УКРГАЗБАНК»*

о 8оо 309 ооо або 358

до 5 млн. євро гривня 
євро 
дол. СШ А

18 1% 27 5%
7,5% -9 .2%
6% -8,5%

6 м іс -8 4  міс.

ПАТ «Кредобанк»’

0 8 0 0  500 850

до 250 тис. євро гривня 
євро 
дол. СШ А 
пол. злоти

від 14,8% 
від 5.0% 
від 6,75% 
від 6,5%

6 міс.-7 2  міс.

АТ «Ощ адбанк»

0 8 0 0  219 8 0 0

до 5 млн. євро гривня 
євро 
дол. СШ А

від 20,3% 6 МІС.-120 МІС

ПАТ «Кредитвест Банк»

044 365 00 05

до 250 тис. євро гривня 
євро 
дол. СШ А

ВІД 21% 

від 8% 
від 9%

до 36 міс.

ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль»

0 8 0 0  505 045

до 5 млн. євро гривня 
євро 
дол. СШ А

Залежить від 
рейтингу клієнта/ 
параметрів 
кредиту

1 Д Є Н Ь -б О  міс.

ТОВ «ОТП Лізинг» до 10 млн. євро 

044 594 70  60

Інформація актуальна станом на листопад 2018 року

гривня 20-22% 24 міс.-6 0  міс.

Для кого?
• Не більше 250 працівників
• Сума річного обороту 

до 50 млн. євро

Не менше 12 місяців на ринку 
Більш детальну інформацію 
можна отримати безпосередньо 
у менеджерів банку

Партнери:

Європейським
інвестиційний
банк О  ІЗ Ь е
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Як долучитися?

• Стежити за новинами та анонсами заходів на сайтах 
регіональних Центрів Інформаційної П ідтримки Бізнесу

• Обрати захід, що зацікавив, та заповнити електрону форму 
або зв'язатися з організаторами для подальшої участі

• Отримати часткову компенсацію вартості консалтингових 
послуг від місцевих консультантів та міжнародних експертів 
в рамках програми ЄБРР «Консультації для малого та 
середнього бізнесу». Детальніше: їасеЬоок.сот/еЬгсІЬавикгаіпе

Доступ до знань

2 .

5.

Центри
Інформаційної
Підтримки
Бізнесу
в Україні
засновані
на базі:

12

Чернігівської регіональної торгово- 
промислової палати 
(м. Чернігів)
Дніпропетровської торгово- 
промислової палати (м. Дніпро) 
Донецької торгово-промислової 
палати (м. Краматорськ)
Клубу ділових людей 
(м. Івано-Франківськ)
Харківської торгово-промислової 
палати (м. Харків)
ГО «Нова економічна політика»
(м. Хмельницький)

Партнер:

7.

9'

15

13

11 10 14

Кіровоградської регіональної торгово- 
промислова палати 
(м. Кропивницький)
Київської торгово-промислової палати 
(м. Київ)
РР\/ Кпо\х/їесІде Иеїлуогкз (м. Львів) 

ю. Центру підтримки бізнесу 
(м. Миколаїв) 

її. Одеської регіональної торгово- 
промислової палати (м. Одеса)

12. 5т а г І Реоріе (м. Рівне)
13. Клубу ділових людей (м. Вінниця)
14. Запорізької торгово-промислової



Доступ до ринків

Для кого це?

МСБ
ягідного
сектору

МСБ
у секторі легкої 
промисловості

а Як долучитися?

МСБ ягідного сектору повинні заповнити анкету 
за посиланням е54Ь.огд/5игуеу/уіе\х/.рїтр?ісІ=2д824 

Стежити за новинами та отримати додаткову 
інформацію щодо заходів проекту
їасеЬоок.сопт/геасіу2І:гасІе

Обрати захід, що зацікавив, та заповнити електронну 
форму або зв'язатися з організаторами для подальшої 
участі

Партнери: ІпістаїіопаІ і А к  а с о ц і а ц і я^  ||-"1, И я н д н и ц т в о



{8}® Регулювання та сервіси для бізнесу

Що можна знайти?

Державний інфо-сервіс 51агІ Визіпезз СНаїїепде

гедиіаііоп доу.иа/віагіир/іпсіех

• Покрокові інструкції для відкриття свого бізнесу

• Актуальний перелік документів для реєстрації 
власної справи

Портал інспекційних перевірок
іпзресііопз.доу.иа

■ Календар запланованих перевірок

• Історія проведених перевірок та їхні результати

Платформа ефективного регулювання

гедиіаііоп.доу.иа/сііаіодие

Публічні консультації між державою  та бізнесом 
для створення більш сприятливого бізнес- 
середовища

Більше інформації
• Офіс ефективного регулювання (ВРЮО)

Ьгсіо.сопт.иа

• Сайт РОРВІ2
(югЬіг.огд.иа

Партнери
і А ш о



С05МЕ
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА п р о г р а м а  
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Можливості для українців

ТЕНДЕРИ на європейські державні закупівлі 

ГРАНТИ на розвиток МСБ

А ^
1=1
□ □ П□□и

С 2 ґ >  ЕВ А5М ІІ5 РОРУОІІІЧС ЕМТВЕРВЕІЧЕІІВ5 (ЕУЕ):

т Ш т
Програма обміну досвідом між новими 
та досвідченими підприємцями

ЕІЧТЕВРВІ5Е ЕІІВОРЕ И Е ТО О В К  (ЕЕІЧ):
Європейська мережа для пошуку партнерів

ЕІІВОРЕАІЧ С Ш 5Т Е В  СОІ_І_АВОВАТЮМ 
РЬАТЕОВМ (ЕССР):
Європейська платформа кластерної співпраці

ІРВ НЕЬРОЕЗК:
Європейський центр із прав інтелектуальної 

~ 2 =і . власності для МСБ

УО ІІВ  ЕШ О РЕ:
Портал про ведення бізнесу в ЄЄ



Тендери на європейські 
державні закупівлі
ДО 2 0 0 0  о г о л о ш е н ь  ЩОТИЖНЯ — Г ^

з м о ж л и в і с т ю  в и б і р к и  за
країною або видом діяльності ЬіІІуЛепсІег со зте

Гранти на розвиток малого 
та середнього бізнесу
Відкриті конкурси

політики розвитку МСБ 
та торгівлі

Програма обміну досвідом 
між новими та досвідченими 
підприємцями

на гранти у галузі 
досліджень, 
туризму, інновацій, 
промисловості,

ес.еигора.еи/
еа5те /еп /со5 іте

ІЕІІВ5

ЕУЕ: Для кого це?

для майбутніх для нового 
підприємців бізнесу —
з надійним підприємців, які
бізнес-планом відкрили свою

для
досвідчених
підприємців,
готових

справу протягом поділитися 
останніх 3-х років своїми

знаннями 
та досвідом



ЕУЕ: Які переваги?

для нового бізнесу
• Практичні знання

із управління невеликою 
компанією

• Нові контакти та зв’язки 
у країнах ЄС

для досвідчених підприємців
• Знання про інший ринок 

та культуру
• Можливості міжнародної 

співпраці

и » = | ЕУЕ: Як долучитися?

СЕШПНПШ1
1. Підготуйте резюме, бізнес-план та мотиваційний 

лист англійською мовою
2. Зареєструйтеся онлайн: ЬІЕІу/ЕУЕ Кедізіег

і подайте документи. Зв'яжіться з представником
ЕУЕ в Україні
Ь ІЦ у /Е газти з-и а

3. Знайдіть приймаючу сторону за кордоном 
самостійно чи за допомоги ЕУЕ

4 . Домовтеся про дати та терміни подорожей та 
підпишіть контракт

5 . Підпишіть Ф інансову угоду та Згоду слідувати 
правилам онлайн

досвідченим підприємцям
Щоб стати приймаючою стороною, зв’яжіться 
із представником ЕУЕ в Україні за посиланням
ЬІІ.Іу/Егазптиз-иа

ПП Партнери:

цш  Торгово- Регіональний 4- Чернігівська
промислова фонд підтримки регіональна
палата України підприємництва торгово-промислова



Європейська мережа для пошуку 
партнерів

ЕЕИ — найбільша мережа для пошуку партнерів
для МСБ більше ніж із 60  країн світу

ЕЕІЧ: Для кого це?

і  Експортоорієнтованого МСБ
2. Для підприємств малого та середнього бізнесу, 

які шукають міжнародних партнерів для:
• пошуку інвесторів та виходу на нові ринки
• виробництва та продажу продукції або послуг
• розробки інновацій з іншими МСБ та науково- 

дослідними центрами

ЕЕІЧ: Як долучитися?

1. Зв'яжіться з представником ЕЕІЧ в Україні: ееп, 
ес.еигора.еи/аЬоиІ/ЬгапсІпеБ/икгаіпе

2. Заповніть необхідні форми англійською мовою
3. Подайте заявку на актуальне оголошення чи 

створіть власне
4. Проведіть переговори з партнером 

та підпишіть контракт

Координатор Програми в Україні:
Відділ трансферу технологій Інституту фізики НАНУ

Партнери консорціуму

Міністерство еконо- Міністерство Київський
мінного розвитку закордонних національний
і торгівлі України справ України університет

ім. Т.Г. Шевченка
Торгово-промислова ТОВ «Нова інтер-
палата Укпаїни національна ГП «Гппшипяи



Європейська платформа 
кластерної співпраці
ЕІІВОРЕАМ СШ5ТЕР СОШАВОРАТЮМ РЦАТРОВМ 
— ЕССР

ЕССР — найбільший інформаційний центр 
для кластерів у будь-якому секторі 
з останніми новинами, подіями та грантами:

• об'єднує більш ніж 8 0 0  профільних 
кластерних організацій по всьому світу

• дозволяє шукати партнерів і разом подавати 
заявки на конкурси

Детальніше:
сІиєІегсоиаЬогаІіоп.еи

ЕССР: Як долучитися?

1. Знайдіть відкритий конкурс за вашим 
сектором \х/\х/\х/.сІи5І:егсо[[аЬога1іоп.еи/ 
ореп-са іів

2. Знайдіть партнерів для реалізації вашої 
іде ї/проекту  \х/\х/\х/.сІи5Іегсо[ІаЬогаІ:іоп.ец/ 
с іи з іе г- ііз і

3 . Зареєструйте свою кластерну організацію
ЬІЦу/2р\х/МСд2

4. Проведіть переговори з потенційними 
партнерами та подайте заявку

Детальніше:
ЬІІІУ/2ВМПР07



Європейський центр із прав 
інтелектуальної власності для МСБ
ІРР НЕІ.Р0Е5К

• безкоштовні консультації 
адвокатів та інформаційна 
підтримка
із інтелектуальної власності (ІВ)

• тренінги та вебінари із питань ІВ
іргИеІрсіегк.еи

ІРР НЕІ-Р0Е5К: 
Як скористатись послугами?

Щоб отримати безкоштовну консультацію:

1. Зареєструйтеся: іргітеїрсіезк.еи/изег
2. Надішліть свій запит англійською мовою:

іргІтеїрсІеБк.еи/сопІасі/ір-ЬеІрІіпе

Детальніше:
есеигора.еи/еаБпте/еп/іпіеЦесІиаНргорегІу
Ірг1те[рс1е5к.еи



Бізнес-портал про правила ведення 
бізнесу в усіх країнах-членах ЄС
УОІІВ ЕУВОРЕ

Портал надає інформацію з наступних 
питань:

■ Старт та зростання
• Оподаткування
• Торгівля між країнами
• Людські ресурси
• Вимоги до продукції
• Державні договори
• Екологічні вимоги

Детальніше:
Ь ІІІу /У ои геи го ре

\х/\х/\х/ Інші корисні джерела 
інформації для роботи з ЄС
1. Ринки ЄС, їхні правила імпорту та податки

на Ітасіе.ес.еигора.еи
2. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі між Україною та ЄС
на Ь іиу/ТАЙІС-ЕЦ

3. ТАРІС — база даних усіх заходів, 
що стосуються митного тарифу ЄС, 
комерційного та сільськогосподарського 
законодавства України на ЬІ1.1у/ТАР1С_1

4. Детальніше про СОЗМЕ с о гт е .те .д о у .и а



ГОРИЗОНТ 2020
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА 
З ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МСБ надає можливості
з фінансування ризикованих, але радикально 
інноваційних ідей з високим потенціалом 
розвитку в ЄС та за його межами

Детальніше тут:

ЬіГІу/іНОдоуа

Чи відповідає ваше МСБ критеріям програми?
Критерії ЄС до МСБ Який інструмент
на ЬІІ.[у/2\х/хіТдо. а також тут: підходить саме вам —
Ь ІІ Іу /2МлТ\Х/У2 Ь ІІІу /2 0 ІіМ У х 4

Яку підтримку можна отримати?

Консультації 
із залучення 
приватних 
інвесторів

Консультації щодо 
виходу вашої інновації 
на внутрішній 
та зовнішні ринки

Фінансування 
створення прототипу 
новаторського 
продукту або сервісу

Українські МСБ можуть взяти участь як

Самостійне МСБ М СБ-учасник Субконтрактор
або як частина консорціуму для іншого
консорціуму, з дослідницькими учасника, який
учасниками якого інститутами або вже отримав



Самостійні МСБ та учасники консорціуму

Як це працює?

Ви можете подати заявку як на Фазу і, так і одразу на 
Фазу 2, якщо ваш проект достатньо зрілий

Фаза 1. Техніко-економічне обґрунтування ©  6 місяців

Грант до 50  тис. євро на оцінку технічної Заявка на Фазу і
обґрунтованості та комерційного потенціалу ЬіЦу/25Р1_з<34 
вашої інновації в певній галузі з подальшою 
розробкою бізнес-плану.

+ Фаза 2. Вихід на ринок

Грант на 0 ,5 -2 ,5  млн євро, покриття 
до 7 0 % бюджету на перетворення концепції 
у ринковий продукт. Фінансування надається 
інноваційним проектам, які вже мають 
стратегічний бізнес-план та техніко- 
економічне обґрунтування, не обов’язково 
виконане у межах'Фази і.

Фаза 3. Вдосконалення навичок розвитку бізнесу і коучинг

Тренінги та коучинг є безкоштовними та доступні для всіх 
підприємств, які беруть або брали участь у Фазі і  та /аб о  Фазі 2.

Як подати заявку?
1. Зареєструйте свою компанію на порталі учасника:

Ь ііІу /ІЦ вС дУ
2. Заповніть усі дані про свою компанію у розділі Му агеа
3. Знайдіть відповідну тему: ЬіНу /іе п ^а д О  та подайте заявку

©  1 2 -2 4  МІСЯЦІВ

Заявка на Фазу 2
ЬіНу/гРоКдІІ

] Детальніше ЬІ1.[у/2АпізІ:І_
Графік подання заявок Ь І І Іу / і іт о іІРО



МСБ-учасники консорціуму з дослідницькими 
центрами та університетами

Якщо реалізація вашої інноваційної ідеї передбачає залучення
інших партнерів, скористайтесь інструментом пошуку грантів
на

Як це працює?
1. Знайдіть конкурс за вашою тематикою на
2. Знайдіть партнерів для спільної реалізації вашої інноваційної 

ід е ї/проекту  -
3. Зареєструйтесь на у/2иННІ_дР
4. П ідготуйте та подайте спільну заявку на

М Н  ЬІ1.1у/іИОдду5

Субконтрактор для іншого учасника

Ваше МСБ також може стати субконтрактором для виконання
окремих завдань заявки, поданої іншими МСБ або консорціумом.

Як це працює?
1. Знайдіть потенційного партнера, який вже отримав грант, 

скориставш ись інструментом «База даних М СБ-5М Е 
Іп з іги т е п і Раіа НиЬ» тут:

2. Налагодіть з ним співпрацю самостійно та підпишіть 
контракт

Координатор Програми «Горизонт 2 0 2 0 »  в Україні:
Міністерство освіти і науки України: ! ЦМРХ2
Контактна особа: Стелла Шаповал . Цучроу,ті . топ.сіоу.ііа

Консультаційні центри:
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Данііл Меньшиков: Цтоїт.Гіукоу , т е  доу иа
2. Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень 

Олег Рубель: і' т.аідтаіїсот
3 . Центрально-український національний технічний університет 

Тетяна Котенко: кп.ІУ іпіпГ - .ід т а іі.с о т


