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Грантові програми та 
конкурси



• Учасники: суб’єкти підприємницької
діяльності, що здійснюють бізнес на
підконтрольній Україні території, чий
бізнес забезпечує критичні потреби
населення та зайнятість ВПО

• Розмір гранту: до 360 тисяч грн.

• Дедлайн: 26 серпня 2022 року

Конкурс міні-грантів для українських підприємців

Ресурсний центр ГУРТ запрошує українських підприємців 
до участі в конкурсі міні-грантів. Учасниками конкурсу міні-
грантів можуть бути офіційно зареєстровані суб’єкти 
підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці), які здійснюють свій бізнес на 
підконтрольній уряду України території, чий бізнес вже 
сьогодні забезпечує критичні потреби населення України 
та зайнятість ВПО.

Розмір кожного затвердженого гранту буде залежати від
кількості ВПО, зайнятих у бізнесі протягом тривалості
впровадження гранту.

Детальна інформація: https://cutt.ly/bZK0wPp

https://cutt.ly/bZK0wPp


• Учасники: підприємства Вінниччини та
релоковані підприємства

• Дедлайн: не зазначено

Проєкт «Відновлення та розвиток економічних 
зв’язків»

Завдання проєкту:

 сприяти швидкій та якісній інтеграції переміщених 
підприємств в ділове середовище міста/регіону;

надати майданчик для створення нових ділових зв’язків;

сприяти діалогу між владою та бізнесом щодо економіки 
воєнного часу та повоєнного відновлення.

Проєкт організований довкола «перспективних продуктів», 
які мають високу додану цінність та економічну вартість, 
експортний потенціал або широкий внутрішній ринок.

Детальна інформація: https://cutt.ly/FZLwdAe

https://cutt.ly/FZLwdAe


• Учасники: органи місцевого
самоврядування, місцеві органи
виконавчої влади/виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад

• Дедлайн: 2 вересня 2022 р. 

Відбір проєктів, що фінансуватимуться за рахунок
«Програми з відновлення України»

Мінрегіон стартував відбір проєктів у межах «Програми з
відновлення України» відповідно до Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Відповідно до цієї угоди передбачається залучення 340
млн. євро на фінансування заходів, спрямованих на
реалізацію проєктів з відновлення соціальної
інфраструктури, об’єкти житло-комунального господарства
тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військового
конфлікту (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що
зазнали найбільшого навантаження через значний наплив
внутрішньо переміщених осіб.

Детальна інформація: https://cutt.ly/TZXFAXd

https://cutt.ly/TZXFAXd


• Учасники: мікропідприємці
крафтовики і ремісники

• Дедлайн: 20 серпня/листопада 2022 р. 

Грант на прототип творчого виробу від Це Крафт

Фонд ЦЕ КРАФТ впроваджує Постійний конкурс творців з
метою підтримки мікропідприємців крафтовиків і
ремісників. За умовами конкурсу всі охочі можуть подати
ідеї на виготовлення творчого продукту (прототипу). Це
Крафт щоквартально проводить конкурсний відбір на
найкращу ідею виробу і фінансує виготовлення продукту-
товару на грантових умовах (безповоротно).

Детальна інформація: https://cutt.ly/0ZK1KaM

https://cutt.ly/0ZK1KaM


• Учасники: ресторанні бізнеси, які
активно приймають безготівкову оплату

• Дедлайн: 31 серпня 2022 року

Антикризові гранти для власників кафе й ресторанів
від «ПриватБанку» та Visa

ПриватБанк та Visa виділили майже півмільйона гривень
на антикризові гранти для підтримки та розвитку
підприємців, які володіють кафе чи ресторанами та
активно приймають оплату банківськими картками.

Можливість отримати один з грантів на суму 20 тисяч
гривень мають всі підприємці ресторанного бізнесу, які
вже користуються для прийому платежів терміналами
ПриватБанку, чи планують підлючити еквайринг.

Детальна інформація: https://cutt.ly/cK5DKq8

https://cutt.ly/cK5DKq8


• Учасники: власники, керівники,
менеджери малого та середнього бізнесу
України у реаліях військового часу

• Дедлайн: 01 вересня 2022 року

Проєкт «Послуги з розвитку бізнесу для малих і 
середніх підприємств України, що перебувають у 

кризовому стані через триваючу війну»

Учасники проєкту отримають:

Практичні можливості для оцінки та адаптації бізнес-
моделі та моделі управління персоналом своїх компаній
до існуючих викликів ринку.

Дієві рішення у сфері маркетингу, збуту, просування,
логістики, управління фінансами.

Партнерську підтримку в складних бізнес-ситуаціях,
розробленні нових функцій та бізнес-процесів.

Розширені консультації, можливість вибору якісних
управлінських рішень за оптимальний час на основі
національної та світової практики бізнесу.

Сприяння у виході на нові ринки збуту та розвитку
експортної діяльності.

Детальна інформація: https://cutt.ly/BZj8bWi

https://cutt.ly/BZj8bWi


• Учасники: українки, які втратили роботу 
і/або дохід внаслідок війни

• Дедлайн: до офіційного завершення
конкурсу.

Проект «Women For The Future»

Мета проєкту - підвищити обізнаність жінок та дівчат у
питаннях працевлаштування, надати доступ до
професійного навчання та наставництва, посилити їхні
економічні можливості в Україні та за кордоном.

Проєкт “Women For The Future” реалізовується за
підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи
для досягнення ґендерної рівності в Україні», що
фінансується Урядом Швеції, та в співпраці з Офісом
віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції.

Детальна інформація: https://cutt.ly/kZLwNZf

https://cutt.ly/kZLwNZf


• Учасники: представники громадських, 
релігійних та благодійних організацій на 
місцях, які найбільше розуміють 
потреби громад, в яких вони працюють, 
та цільових груп, з якими мають 
довготривалу співпрацю

• Дедлайн: без фіксованого дедлайну

Грантова програма для підтримки внутрішньо
переміщених осіб і місцевого населення у громадах

Мета програми — підтримати територіальні громади для
посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців
якісними соціальними послугами, створенні можливостей
для працевлаштування або самозайнятості, підвищенні
доступу до соціальної та комунальної інфраструктури
громади, поліпшенні охоплення послугами вразливих груп
населення.

Детальна інформація: https://cutt.ly/uZLe4cX

https://cutt.ly/uZLe4cX


• Розмір гранту: до 35 тис дол США

• Дедлайн: заявки приймаються на
постійній основі

Програма грантової підтримки проєктів
подвійного призначення задля підвищення

обороноздатності країни та                                 
поствоєнної відбудови

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

закриває витрати на розвиток проєкту;

надає доступ до найкращих менторів та експертів;

підвищує обороноздатність країни та сприяє її швидкій
післявоєнній відбудові.

Програма 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.

Детальна інформація: https://cutt.ly/uZLooeF

https://cutt.ly/uZLooeF


• Учасники: мікро- та малий бізнес (від 2
до 20 працівників)

• Дедлайн: 15 вересня 2022 року

Проєкт "Співдія: кар'єрне консультування та 
підприємництво»

Метою проєкту є допомога у відновленні мікро- та малого
бізнесу, що постраждав у результаті воєнних дій,
починаючи з 24 лютого 2022 року.

У рамках проєкту надаються гранти для мікро- та малого
бізнесу (від 2 до 20 працівників) для стабілізації їх
діяльності в умовах війни.

Фінансова допомога може бути спрямована винятково на
наступні статті витрат:

основні засоби (придбання або дофінансування);

закупівля матеріалів чи товарів (придбання або
дофінансування);

будівництво або ремонт (будівельні матеріали,
запчастини тощо).

Детальна інформація: https://cutt.ly/jZK1XsD

https://cutt.ly/jZK1XsD


• Учасники: українські фізичні особи-
підприємці та приватні підприємства,
що відповідають критеріям

• Розмір гранту: від 600 000 до 1,2 млн
гривень

• Дедлайн: 24 липня 2023 року

Прийом грантових заявок на реалізацію діяльності з 
підтримки безперервності та відновлення бізнесу

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ), яку впроваджує Кімонікс Інтернешнл,
приймає грантові заявки на реалізацію діяльності з
підтримки безперервності та відновлення бізнесу,
включно із переміщенням або відновленням бізнесу в
умовах війни, розширенням та/або розростанням на
зовнішні ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-
можливостей та/або їхнім покращенням тощо. Діяльність
може бути зосереджена на таких потребах: покращення
бізнес-процесів і моделей; розбудова організаційного
потенціалу; розвиток виробництва; продажі, а також
цифрові та торгові можливості.

Детальна інформація: https://cutt.ly/aZK0QiG

https://cutt.ly/aZK0QiG


• Учасники: ФОП, юридичні особи

• Дедлайн: залежить від обраної 
програми 

Уряд запускає програми грантів для розвитку
підприємництва та навчання українців

Загалом грантова програма уряду має на шість напрямків,
по кожному з яких можна отримати відповідну суму коштів
на безповоротній основі:

мікрогрант на власну справу – до 250 000 грн;

на розвиток переробного підприємства – до 8 млн грн;

на закладку саду – до 400 000 грн на га;

на розвиток теплиці – до 7 млн грн за 2 га;

ІТ-стартапи – до 8 млн грн;

ІТ-освіту.

Детальна інформація: https://cutt.ly/rK5ZyKS

https://cutt.ly/rK5ZyKS


• Учасники: українські стартапи

• Дедлайн: не зазначено

Програма підтримки ІТ-стартапів

Нову грантову програму для ІТ-стартапів
буде адмініструвати Український фонд стартапів (Фонд
розвитку інновацій).

Фінансова підтримка буде надаватись стартапам на різних
стадіях їх реалізації – від ідеї до готового життєздатного
продукту – у формі гранту в розмірі від 750 тисяч до 3,5
мільйонів гривень.

Зокрема:

до 750 тис гривень – для стартапів з proof-of-concept;

до 1,5 млн гривень – для стартапів з MVP;

до 3,5 млн гривень – для стартапів з MVP+трекшн, які
залучили ангельські інвестиції у розмірі не менше 750
тис гривень.

Детальна інформація: https://cutt.ly/nK5N1rj

https://cutt.ly/nK5N1rj


• Учасники: ФОПи або юридичні особи

• Обсяг гранту: до 8 млн грн

• Дедлайн: не зазначено

Грант на розвиток переробного підприємства

Щоб долучитись до програми, підприємцю необхідно
підготувати бізнес-план та подати разом із заявкою та
документами для верифікації діючого підприємства через
Портал Дія. АТ “Ощадбанк” протягом 10 днів здійснює
оцінку бізнес-плану, перевірку ділової репутації
отримувача, а також проводить з ним співбесіду. Рішення
про надання гранту приймається Мінекономіки на основі
оцінювання банку.

Детальна інформація: https://cutt.ly/4ZLtP40



• Учасники: члени родин захисників
України, які стали внутрішньо
переміщеними особами

• Обсяг гранту: до 20 тис грн

• Дедлайн: не зазначено

Мікрофінансування ветеранського бізнесу

Державною установою Український ветеранський фонд,
що діє при Міністерстві ветеранів, розпочато
реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського
бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей, які стали
внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і мають
підтвердження цього статусу, зможуть отримати грошове
відшкодування на купівлю товарів, необхідних для
ведення власної справи.

Детальна інформація: https://cutt.ly/DK5HrkC

https://cutt.ly/DK5HrkC


• Учасники: представники малого і 
середнього бізнесу — орендарі
державного майна

• Дедлайн: не зазначено

Гранти для покриття частини орендної плати 
орендарів державного майна

Благодійний фонд «Дихай» започатковує програму грантів
для покриття частини вартості орендної плати орендарів
державного майна, що надають допомогу у зв’язку з
військовою агресією російської федерації проти України.
На період дії воєнного стану фонд надаватиме гранти для
сплати частини орендної плати для орендарів державного
майна. Програма виникла як результат обміну офіційними
листами з Фондом державного майна України та
реалізовується завдяки фінансовій підтримці від
небайдужих друзів нашої країни із Сполучених Штатів
Америки.

Детальна інформація: https://cutt.ly/EZLyAvH

https://cutt.ly/EZLyAvH


• Учасники: мікро та малі підприємства з
кількістю найманих працівників від 2 до
20 осіб

• Обсяг гранту: 2 000 євро

• Дедлайн: 15 вересня 2022 року

Грантова програма для молодих підприємців

50 українських підприємців отримають кошти, аби
відновити роботу своєї компанії. Проект Європейського
Союзу «EY4Youth – Enterpreneurship and Employment»
разом із українським Урядом та Мінмолодьспорт ініціюють
програму підтримки макро- та малого бізнесу, що
постраждав через війну в Україні.

Відновленням для цілей Проєкту вважається відновлення
господарської діяльності, частково або повністю, до обсягів
до 24 лютого 2022 року та можливості сплачувати податки
та обов'язкові збори від такої діяльності повною мірою за
відповідний звітний період.

Детальна інформація: https://cutt.ly/ZK5JsVA

https://cutt.ly/ZK5JsVA


• Учасники: ММСП - приватні 
виробники/переробники овочів, 
фруктів, ягід, м’яса, молочної продукції і 
т.д..

• Обсяг гранту: 500 - 900 тис. грн

• Дедлайн: 23 березня 2023 року

Підвищення спроможності демонстраційних ферм 
на забезпечення продовольчої безпеки України

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (AГРО)
запрошує подавати заявки для одержання субгранту для
реалізації проектів з метою розвитку мережі господарств,
що працюють на продовольчу безпеку в Україні з
виробництва, післяврожайної підготовки, переробки
овочів, фруктів та ягід, м’яса, молочної продукції, птиці
(крім курятини) або продукції аквакультури.

Субгранти можна використати на:

закупівлю нового обладнання та ресурсного
забезпечення;

закупівлю нового обладнання для створення нових та
модернізації наявних переробних потужностей для
поширення кращого досвіду в секторі;

залучення консультаційно-експертної підтримки тощо.

Детальна інформація: https://cutt.ly/zJMfNtH

https://cutt.ly/zJMfNtH


• Учасники: виробники плодоовочевої
продукції; господарства, що
спеціалізуються на вирощуванні
зернових; господарства, що вирощують
окремі види олійних культур.

• Дедлайн: 30 грудня 2022 року

Проект з популяризації та використання безпілотних
та роботизованих технологій

Група компаній DroneUA (ТОВ “ДІДЖІ ФЛАЙ”) та Програма
USAID з аграрного та сільського розвитку – АГРО, що
впроваджується компанією Chemonics International
відновили та розширили умови участі для агровиробників
в рамках масштабного Проєкту з популяризації та
використання безпілотних та роботизованих технологій.

Переваги від внесення ЗЗР агродронами:

значне зменшення витрат палива (до 90%);

економія води до 95%;

економія ЗЗР до 30%;

відсутність технологічних колій;

оптимізація трудових ресурсів.

Детальна інформація: https://cutt.ly/jJMhQiy

https://cutt.ly/jJMhQiy


• Учасники: власники малого бізнесу. 

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Keep Going – платформа допомоги мікро-

та малому бізнесу

Проєкт Keep Going планує надати імпульсне грошове й
інформаційне підтримання власникам малого бізнесу, а
також людям творчих професій, які залишилися в Україні,
працюють надалі або шукають можливості повернутися до
роботи. На сайті KeepGoing вони можуть розповісти про
свій досвід роботи за воєнного часу та подати заявку на
отримання грошової допомоги.

Детальна інформація: https://cutt.ly/MJMhNYW

https://cutt.ly/MJMhNYW


• Учасники: – український бізнес, посли, 
міжнародні партнери

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Платформа Do Business with Ukrainians

Спільнота Бізнес-школи Українського католицького
університету (LvBS) та зовнішні експерти з різних галузей
запустила платформу для підтримки малого та середнього
бізнесу. Це своєрідний маркетплейс, де з однієї сторони –
українські підприємці, які пропонують свої послуги та
продукти, а з іншої – потенційні клієнти з-за кордону, які
можуть допомогти українській економіці своїми
замовленнями.

Цілі проекту:

допомогти українським малим та середнім
підприємствам залучити міжнародні замовлення.

надати підтримку, задля успішного ведення цих
міжнародних проектів; (знаннями, нетворкінгом,
менторством, англомовними акаунтами);

надати грантову допомогу для того, щоб малий бізнес
вже зараз міг виконувати свої зобов’язання (платити
податки, платити зарплати).

Детальна інформація: https://cutt.ly/dJMjWiQ

https://cutt.ly/dJMjWiQ


• Учасники: – українські стартапи

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Програма Save UA Sturtups

Мета програми — допомогти українським стартапам
зберегти себе та свої команди, продовжити роботу, попри
війну і попри складнощі. Стати сильнішими. Змінитись,
якщо потрібно. Але не зупинятись.

Детальна інформація: https://cutt.ly/MJMjLq0

https://cutt.ly/MJMjLq0


• Учасники: – всі стартапи, засновані в
Україні до 24 лютого 2022 року, які
пройшли стадію тестування (MVP) і
мають доведену прибутковість (продукт
на ринку/пілотна версія/ранній дохід).

• Бюджет програми: 50 млн. дол. США

• Дедлайн: протягом 2022 року

Гранти від Фонду Google for Startups Ukraine 
Support Fund

Фонд Google for Startups Ukraine Support Fund у розмірі 5
мільйонів доларів виділить допомогу приблизно 50
компаніям, заснованим в Україні, протягом 2022 року.
Додатково кожен стартап отримає Google Cloud, а також
підтримку від менеджерів Google. Ці фінансові інвестиції
без участі в капіталі та практична підтримка покликані
допомогти українським підприємцям підтримувати та
розвивати свої стартапи, зміцнювати свою спільноту та
будувати фундамент для післявоєнного відновлення
економіки. Фонд Google for Startups Ukraine Support Fund
стартував у березні та діятиме протягом 2022 року. Заявки
будуть відкриті безперервно, тож стартапи зможуть
подавати їх безпосередньо через форму або будуть
перенаправлені у фонд. Вибрані стартапи будуть
оголошуватися на постійній основі.

Детальна інформація : https://cutt.ly/IJMkU98

https://cutt.ly/IJMkU98


• Учасники: – українські стартапи

• Дедлайн: 23 березня 2023 року

Ukrainian Startup Office

Надає консультаційні послуги як малому бізнесу, так і
глобальним підприємствам. По кожному проекту
підготують дорожню карту, яка складається з етапів з
цілями та бізнес-завданнями, які обговорюються та
реалізуються у трьох напрямках – діагностика, колаборація
та консультації.

Діагностика - наставник поринає у ваш проект і робить
зріз поточних метрик за своїм треком. Зріз допомагає
зрозуміти, від чого відштовхуватися і куди йти.

Колаборація - спільна робота наставника та проекту.
Роль наставника розставити пріоритети і показати
орієнтири — роль команди опрацювати питання, що
обговорюється, і реалізувати завдання.

Консультації - у ході програми наставник рекомендує
методики, моделі, лайфаки за своєю компетенцією.
Потрібне найглибше опрацювання завдання. У кожному
періоді ви можете звернутись до нашого експерта.

Детальна інформація: https://cutt.ly/iJMktyv

https://cutt.ly/iJMktyv


• Учасники: компанії, стартапи, бренди,
що працюють на західних ринках

• Дедлайн: протягом 2022 року

Spend With Ukraine – нова платформа-каталог 
українських компаній, представлених

у всьому світі

Десятки провідних українських брендів об’єдналися та
запустили ініціативу Spend With Ukraine. Основна мета —
розповісти світу про найкращі українські товари й послуги,
які заслуговують на міжнародне визнання. У такий спосіб
можна не лише пропонувати глобальному ринку
інноваційні та зручні продукти, а й підтримувати економіку
України. На сайті ініціативи також можна подати заявку чи
повідомити про хороший український товар чи послугу, які
зараз не представлені в каталозі, але потенційно
підпадають під одну з визначених категорій.

Детальна інформація: https://cutt.ly/8JMlwyy

https://cutt.ly/8JMlwyy


• Учасники: будь-які зареєстровані
підприємства, включаючи ФОП

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Безповоротні кошти для товаровиробників

Компенсація собівартості товарів, які підприємці надають
українцям (мирним громадянам, а також на фронт) як
благодійну допомогу напряму або через волонтерські
організації. Це можуть бути продукти харчування, одяг,
ліки, техніка – будь що. Актуально для компаній будь-якої
форми реєстрації, а також фізичних осіб-підприємців.

Детальна інформація: https://cutt.ly/3J1RNBL

https://cutt.ly/3J1RNBL


• Учасники: будь-яке підприємство.

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Урядова програма релокації українських
підприємств

Міністерство економіки України спільно з
Прозоро.Продажі реалізує програму з релокації
українських підприємств, що перебувають на території
активних бойових дій. Бізнес може отримати допомогу в
переміщенні свого обладнання на безпечні території
України, в пошуку виробничих приміщень, розселенні
працівників тощо.

Українські IT-компанії «e-Docs» та «Е-Tender» долучились
до ініціативи «Прозоро.Продажі», реалізувавши на базі
власних програмних продуктів єдине онлайн-рішення, що
дозволяє бізнесу подавати заявки на переїзд, а органам
державної влади контролювати статус та маршрут їх
виконання.

Детальна інформація: https://cutt.ly/RFd24M1

https://cutt.ly/RFd24M1


• Учасники: починаючі підприємці, що
поїдуть за обміном; досвідчені
підприємці, що запросять до себе
починаючих підприємців з інших країн
Європи.

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Erasmus for Young Entrepreneurs 

Це програма обміну для підприємців: починаючі
бізнесмени відвідають європейських менторів, успішні
власники бізнесу — запросять менш досвідчених колег з
Європи до себе. Протягом 1-6 місяців ви будете працювати
пліч-о-пліч. На вас чекає обмін досвідом, дослідження
іноземного ринку та ділові знайомства з професіоналами з
інших країн Європи. Програма надає фінансову підтримку
новим підприємцям під час обміну, що допоможе покрити
витрати на проживання в іншій країні. Під час карантину
програма продовжує активно працювати, а також є
можливість віддаленого обміну до трьох місяців зі
збереженням можливості офлайн обміну до шести місяців.

Детальна інформація: https://cutt.ly/FJ1Agbq

https://cutt.ly/FJ1Agbq


• Учасники: підприємства малого та
середнього бізнесу

• Дедлайн: без дедлайну

Грантова підтримка консалтингових проєктів

Грантова підтримка консалтингових проєктів, що
впроваджуються зовнішніми консультантами,
супроводжуються ЄБРР та фінансуються донорами,
спрямована на надання допомоги підприємствам малого
та середнього бізнесу, які потребують професійних знань і
досвіду для зростання й забезпечення
конкурентоспроможності. Вона передбачає залучення
досвідчених консультантів задля виявлення потреб та
подальшого розвитку бізнесу. Європейський банк
реконструкції та розвитку має на меті сприяти збільшенню
кількості робочих місць, підвищенню загального рівня
кваліфікації співробітників, нарощенню виробничих
потужностей, тощо. Ці складники безпосередньо
впливають на формування ефективного і сталого бізнес-
клімату, а також на розвиток технологій та українського
виробництва в цілому.

Детальна інформація: https://cutt.ly/sJ1AKsy

https://cutt.ly/sJ1AKsy


• Учасники: фізичні особи – громадяни
України, що планують розпочати власну
справу; фізичні особи-підприємці,
приватних підприємств, що здійснюють
свою діяльність не більше 4-х років
станом на дату оголошення початку
конкурсного відбору та хочуть
розширити та/або здійснити релокацію і
якісно покращити свою бізнес
діяльність.

• Обсяг гранту: до 100 000 грн

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Грант на реалізацію бізнес-плану «Роби Своє»

«МХП – Громаді» запустив конкурс бізнес-ідей «Роби
своє» для підтримки мікрота малого підприємництва в
умовах війни. Ініціатива передбачає відродження
економіки в селах та малих містах України та створення
умов для сталого розвитку підприємництва як відповідь на
негативні економічні наслідки війни. Актуально для 11
областей України, серед яких Черкаська, Вінницька,
Київська, Львівська, Дніпропетровська, Сумська, Івано-
Франківська, Хмельницька, Волинська, Чернігівська,
Тернопільська. Планується підтримати до 50 бізнес-ідей в
межах конкурсу «РОБИ СВОЄ». На проведення конкурсу
Фонд «МХП-Громаді» виділяє 3,5 млн грн. Розгляд заявок
відбуватиметься на регулярній основі не рідше 1 разу на
місяць. 31.12.2022

Детальна інформація: https://cutt.ly/QJ1Smka

https://cutt.ly/QJ1Smka


• Учасники: early stage підприємства (до
2-х років діяльності), а також діючих
соціальних підприємств (понад 2 роки
діяльності).

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Платформа залучення інвестицій для соціальних 
підприємств від USVF

Ukrainian Social Venture Fund є організацією венчурної
філантропії, яка надає фінансову та нефінансову підтримку
для зміцнення соціальних підприємств та розвитку галузі
соціального підприємництва. Це довгострокова та
самоокупна ініціатива, яка забезпечує доступ до капіталу
для тих соціальних підприємств, що розпочинають свою
діяльність, а також тих, що планують масштабуватись.
Прийом заявок відбувається протягом року. Розгляд заявок
та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази
на рік.

Детальна інформація: https://cutt.ly/oJ1S0O3

https://cutt.ly/oJ1S0O3


Підтримка експортерів



Кредитна програма для експортерів

Програма доступного фінансування для експортерів під час
війни «Кредити на виконання зовнішньоекономічних
договорів за спрощеною процедурою» допоможе
українським виробникам вийти на нові ринки й стати
конкурентними.

Уряд максимально спростив взаємодію держави та
експортера, забезпечивши видачу страхового покриття в
автоматичному режимі після схвалення банком кредитної
угоди. Експортер, який потребує фінансування на
виконання зовнішньоекономічного договору, звертається
до банку за позикою та надає відповідний пакет
документів. Якщо банк ухвалює рішення видати кредит,
ЕКА автоматично страхує позику.

Детальна інформація: https://cutt.ly/wZLoNrM

https://cutt.ly/wZLoNrM


Єврокомісія офіційно запустила Платформу 
Україна-ЄС для зв’язків з бізнесом

Платформа створена на базі European Enterprise Network
(EEN) для європейського і українського бізнесу та
спрямована на підтримку українського експорту,
встановленню контактів між європейським бізнесом, який
пропонує транспортні послуги і можливість зберігання
товарів, та українськими компаніями/трейдерами, а також
дає можливість знаходити логістичних партнерів для
експорту своєї продукції до держав-членів ЄС та третіх
країн.

Зацікавлені сторони можуть безкоштовно зареєструватися
на сайті Платформи, публікувати свої профілі і шукати
відповідних ділових партнерів та можливості реалізації
своїх експортних пропозицій.

Детальна інформація: https://cutt.ly/ZZLpUs3

https://cutt.ly/ZZLpUs3


Верховна Рада ухвалила зміни до Митного кодексу 
для спрощення процесу декларування товарів

Запропоновані Мінфіном зміни до Митного кодексу
спрощують для бізнесу процес декларування товарів.
Спрощення декларування полягає у тому, що можна
групувати товари зі схожими характеристиками під одним
кодом і наводити їх повний опис в одній графі митної
декларації.

На відміну від існуючих до сьогодні у Митному кодексі
норм, які належно не працювали, законом пропонується
імплементувати європейські правила, що групувати товари
можна лише зі схожими характеристиками (у межах однієї
товарної позиції УКТЗЕД).

Детальна інформація: https://cutt.ly/AZZtwmJ

https://cutt.ly/AZZtwmJ


Нові можливості у Єдиному вікні
для міжнародної торгівлі

У розділі Єдиного вікна для міжнародної торгівлі з’явилася
можливість перегляду стану обробки черг електронних
документів в підрозділах митного оформлення.

Нова функція дозволить декларантам більш раціонально
обирати підрозділ митного оформлення та планувати свій
час.

Детальна інформація: https://cutt.ly/FZZtm8g

https://cutt.ly/FZZtm8g


Drema 2022 - виставка машин та обладнання для 
деревообробної та меблевої промисловості

Тематичні розділи виставки:

Машини та обладнання для лісової промисловості

Машини та обладнання для лісопильної промисловості

Машини та обладнання для паперово-целюлозної
промисловості

Машини та обладнання для виготовлення деревного
пластику

Машини та обладнання для обробки деревини та
деревного пластику

Машини для виготовлення м'яких меблів

Аспіраційне обладнання

Сушарки

Ручні інструменти та електроінструменти.

Детальна інформація: https://cutt.ly/jZZurjY

https://cutt.ly/jZZurjY


Цифрова платформа для розширення
бізнес-можливостей Leverist.de

В Україні запустили цифрову платформу для пошуку бізнес-
партнерів. Leverist.de — безкоштовна платформа, яка дає
змогу українським компаніям знаходити нових покупців,
постачальників та бізнес-партнерів у Німеччині та інших
країнах ЄС.

Мета проєкту — підтримка та зміцнення бізнес-партнерств
між країнами ЄС та Україною.

Детальна інформація: https://cutt.ly/ZZLa4xq

https://cutt.ly/ZZLa4xq


КМУ спростив процедури оформлення карантинного 
та фітосанітарного сертифікатів

22 липня 2022 року ухвалено постанову КМУ від 22 липня
2022 р. № 818 «Про внесення змін до Порядку проведення
інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів),
повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи
(аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу,
знезараження об’єктів регулювання, оформлення
сертифікатів, передбачених Законом України «Про
карантин рослин», контролю за проведенням огляду в
частині відбору зразків та вибіркового контролю за
проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)».

Детальна інформація: https://cutt.ly/SZLsBzC

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-prov-a818
https://cutt.ly/SZLsBzC


Безоплатні консультації для українських МСП 
у межах освітньої програми «Train the Trainers 2.0»

За півтора місяця практики заплановано надати
консультації 23-м українським малим та середнім
підприємствам з наступних секторів: кондитерскі вироби,
безглютенова продукція, снеки, безалкогольні та
алкогольні напої, чай та кава, консервована продукція,
косметика.

Надавати консультації українським фахівцям допомагають
міжнародні експерти з експорту. Так, протягом проєкту
кожна команда має 3 зустрічі з менторськими сесіями, під
час яких можна задати питання міжнародним експертам
щодо кращого виконання тих чи інших завдань у рамках
підтримки МСП або проконсультуватися щодо актуальних
питань експорту до країн ЄС.

Детальна інформація: https://cutt.ly/rK59L2A

https://cutt.ly/rK59L2A


Ukrainian Food Platform

Перший український маркетплейс продуктів харчування.
Мета Ukrainian Food Platform – це пошук імпортерів та
просування українських харчових продуктів на
закордонних ринках.

Безкоштовна платформа B2B об’єднує українських
постачальників продуктів харчування з оптовими
покупцями, трейдерами, дистриб’юторами, роздрібними
торговцями по всьому світу.

Ви можете отримати детальну інформацію про виробників
харчових продуктів та опис їх продукції, сертифікацію, 3D
перегляд кожного товару.

Детальна інформація: https://cutt.ly/9J3Lobs

https://cutt.ly/9J3Lobs


The Supply Chain Resilience (SCR) platform

Платформа створена з метою підтримки громадян,
компаній та економіки України для подолання зривів
ланцюгів постачання спричинених відкритим воєнним
нападом росії на територію України. Ініціатива Enterprise
Europe Network у співпраці з European Cluster Collaboration
Platform та за підтримки European Commission and EISMEA.

Це допомагає компаніям зберегти, реструктуризувати або
замінити існуючі ланцюжки поставок, а також вихідну
сировину, частини, компоненти та/або (напів-) готові
товари чи послуги, необхідні для підтримки виробництва

Детальна інформація: https://cutt.ly/hJ3C0v7

https://cutt.ly/hJ3C0v7


Департамент 
міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОВА

21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 

тел: (0432) 66-15-73
e-mail : ums2@vin.gov.ua

http://www.dmsrr.gov.ua/?fbclid=IwAR1zl7jMRpcSf0A-wW3uiK98F0izFq_DKXY-qyU-BdUl55JSP1yavX2fdjo
http://www.dmsrr.gov.ua/?fbclid=IwAR1zl7jMRpcSf0A-wW3uiK98F0izFq_DKXY-qyU-BdUl55JSP1yavX2fdjo
https://www.facebook.com/ums.vinnytsia/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/ums.vinnytsia/?epa=SEARCH_BOX

