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Грантові програми та
конкурси

Конкурс проєктів з розширення економічних
можливостей внутрішньо переміщених жінок

• Учасники:
зареєстровані
жіночі
громадські організації, що надають
підтримку вразливим категоріям жінок
та дівчат і мають досвід роботи не
менше двох років.
• Обсяг гранту: до 750 000 грн
• Дедлайн: 20 червня 2022 року

Український Жіночий Фонд має на меті підтримати жіночі
організації, які працюють з внутрішньо переміщеними жінками
над посиленням їхньої економічної стійкості. Фінансування
надасть можливості жінкам, які врятувалися від війни,
забезпечити себе та свої родини необхідним прожитковим
мінімумом для виживання в умовах обмежених ресурсів та
військової агресії.
У межах конкурсу підтримуватимуться проєкти, що спрямовані
на:
✓ розробку і впровадження інноваційних моделей, що
сприятимуть отриманню швидкого і стабільного доходу
жінками-ВПО;
✓ адаптацію в Україні найкращих міжнародних практик
економічної підтримки жінок-ВПО;
✓ залучення жінок із приймаючих громад до створення нових
робочих місць для жінок-ВПО;
✓ організацію мереж, колаборацій із метою сприяння жінкамВПО в отриманні прибутку;
✓ інші ініціативи, спрямовані на посилення економічної стійкості
жінок-ВПО.
Детальна інформація: https://cutt.ly/JJMscQb

Серія навчально-консультаційних
вебінарів для бізнесу
Навчальну програму реалізує Громадська організація
«Агенція регіонального розвитку Східного Донбасу» за
підтримки Програми розвитку ООН та Європейського
Союзу в межах Програми ООН із відновлення та розбудови
миру.
Програмою передбачено роз’яснення податкових змін,
запроваджених в українському законодавстві з метою
підтримки економіки, питання трудових правовідносин.
• Учасники: представники мікро-, малого
та середнього бізнесу, органи місцевого
самоврядування, які працюють із
бізнесом та громадські організації

Окремий важливий блок курсу – робота в умовах зміни
транспортних потоків та ланцюгів поставок, а тому –
організація логістики, експорту та імпорту, перебудова
ланцюгів доданої вартості.

• Дедлайн: червень – липень 2022 року

Детальна інформація: https://cutt.ly/PJ0yDOh

Підтримка підприємств, які очолюють жінки
(Help Women Agro in Ukraine)

• Учасники: – українські МСБ,
очолюють жінки.
• Дедлайн: 30 червня 2022 року

які

ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» в
співпраці з міжнародними партнерами реалізовує ініціативу
Help Women Agro in Ukraine з підтримки українських
підприємців, які працюють в аграрному секторі та
постраждали від війни з Російською Федерацією.
Серед потенційних напрямів підтримки:
✓фінансова підтримка
✓партнерство та співпраця з міжнародними партнерами з
метою просування продукції на зовнішніх ринках
✓менторство
✓залучення провідних експертів в галузі для отримання
міжнародного досвіду
✓стипендія на навчання за міжнародними програмами
підвищення ділових навичок в аграрному секторі
✓серія статей
✓випуск подкастів
Детальна інформація: https://cutt.ly/XJMjeyT

Підвищення спроможності демонстраційних ферм
на забезпечення продовольчої безпеки України

• 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

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

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

• Дедлайн: 30 грудня 2022 року

✓економія води до 95%;
✓економія ЗЗР до 30%;
✓відсутність технологічних колій;
✓оптимізація трудових ресурсів.
Детальна інформація: https://cutt.ly/jJMhQiy

Keep Going – платформа допомоги мікрота 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.

• Учасники: власники малого бізнесу.
• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

Платформа Do Business with Ukrainians

• Учасники: – український бізнес, посли,
міжнародні партнери
• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

Програма Save UA Startups
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

• Учасники: – українські стартапи
• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

Гранти від Фонду Google for Startups Ukraine
Support Fund

• 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

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

Ukrainian Startup Office

• Учасники: – українські стартапи
• Дедлайн: 23 березня 2023 року

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

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

• Учасники: компанії, стартапи, бренди,
що працюють на західних ринках
• Дедлайн: протягом 2022 року

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

Консалтингова підтримка малого та середнього
бізнесу України від «CMC-Ukraine» під час війни

• Учасники:
власників,
керівників,
менеджерів малого та середнього
бізнесу України
• Дедлайн: 1 липня 2022 року

«CMC-Ukraine» спільно з Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки
Офісу з розвитку підприємництва та експорту та
національного
проєкту
Дія.Бізнес
розпочинають
реалізацію проєкту «Послуги з розвитку бізнесу для малих
і середніх підприємств України, що перебувають у
кризовому стані через триваючу війну». Власники,
керівники, менеджери малого та середнього бізнесу
України отримають фахову консультаційну підтримку за
наступними напрямками:
✓маркетинг та продажі;
✓операційний менеджмент;
✓управління персоналом;
✓фінанси та фандрейзинг;
✓цифрова трансформація.
Детальна інформація: https://cutt.ly/dJ3Nkb3

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.

• Учасники:
будь-які
зареєстровані
підприємства, включаючи ФОП
• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

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.

• Учасники: будь-яке підприємство.
• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

Erasmus for Young Entrepreneurs

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

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

Грантова підтримка консалтингових проєктів

• Учасники: підприємства
середнього бізнесу
• Дедлайн: без дедлайну

малого

та

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 бізнесклімату, а також на розвиток технологій та українського
виробництва в цілому.
Детальна інформація: https://cutt.ly/sJ1AKsy

Грант на реалізацію бізнес-плану «Роби Своє»
«МХП – Громаді» запустив конкурс бізнес-ідей «Роби

• 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

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, ІваноФранківська, 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

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.
• Учасники: early stage підприємства (до Прийом заявок відбувається протягом року. Розгляд заявок
2-х років діяльності), а також діючих та відбір проєктів для інвестування відбувається два рази
соціальних підприємств (понад 2 роки на рік.
діяльності).

• Дедлайн: 31 грудня 2022 року

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

Підтримка експортерів

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

Платформа Angel for Fashion
Нова платформа для просування та продажу виробів
українських дизайнерів у світі – Angel for Fashion.
Платформа допоможе українським модним брендам
завоювати нових прихильників та мобілізувати світову
модну спільноту на підтримку України та її перспективних
фешн-дизайнерів.

Детальна інформація: https://cutt.ly/EJ3ZisS

Платформа «Експорт для відновлення України»
Чеське урядове агентство з питань підтримки торгівлі
«CzechTrade» у співпраці з агентством «CzechInvest» та
Міністерством промисловості і торгівлі Чехії розробило
спеціальну платформу «Експорт для відновлення України».
На платформі розміщуються пропозиції щодо підтримки
імпорту для розвитку чеського експорту, а також
можливості пошуку імпортера серед чеських компаній.
Ті, хто зацікавлений у пошуку постачальників, можуть
долучитися, заповнивши просту форму.

Детальна інформація: https://cutt.ly/RJ3XVOF

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

TAXER – електронний кабінет підприємця
За допомогою Таксера ви зможете:
- отримувати автоматичні нагадування про майбутні звіти
та сплати;
- формувати готові до друку та подання
податкових декларацій, договорів та заяв;

бланки

- надсилати електронну звітність до ДПС;
- формувати рахунки для сплати ЄП та ЄСВ, котрі
прийматимуть у будь-якому банку України;
- формувати готові до друку первинні документи: акти,
рахунки, накладні, чеки.
Детальна інформація: https://cutt.ly/WJ3BSQ2

Нацбанк збільшив граничні строки розрахунків за
експортно-імпортними операціями до 120 днів
Зазначається, що рішення збільшити граничні строки
розрахунків за експортно-імпортними операціями з
90 до 120 календарних днів спрямоване розширити
можливості експорту та імпорту товарів українським
бізнесом в умовах порушення ланцюгів постачання
через війну.
Нові вимоги застосовуватимуться до операцій
резидентів з експорту та імпорту товарів, здійснених
із 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися
до відповідної дати, граничні строки розрахунків
становлять 365 днів.
Детальна інформація: https://cutt.ly/KJ313LO

Польща спростить контрольні процедури для
імпорту та експорту аграрної продукції
Польська сторона ухвалила рішення забезпечити роботу
ветеринарних і санітарних служб у режимі 24/7. Для цього
працівники відповідних служб будуть переведені на
українсько-польський кордон.

Також буде спрощено контрольні процедури. Зокрема
лабораторні дослідження можна буде робити не на
кордоні, а в місті призначення, що значно скоротить час
перетину кордону.
Детальна інформація: https://cutt.ly/VJ3MXJa

Призупинення ввізних мит ЄС на українську
продукцію на рік для підтримки економіки України
Депутати Комітету з міжнародної торгівлі схвалили
пропозицію Європейської
комісії про тимчасову
лібералізацію торгівлі українською продукцією через
агресію росії, яка завадила Україні продовжувати
комерційну діяльність з рештою світу. Прийняті положення
включають повне призупинення імпортних мит на
промислові товари, систему вхідних цін на фрукти та овочі,
а також антидемпінгові мита і захисні заходи щодо імпорту
сталі на один рік.
Детальна інформація: https://cutt.ly/fJ3NMeL

Єврокомісія анонсувала створення «ліній
солідарності», які дозволять прискорити експорт і
роботу митниць з Україною
Єврокомісія анонсувала створення «ліній солідарності». Це
маршрути, які дозволять прискорити експорт і роботу
митниць між Україною та ЄС. Аби прискорити логістику,
Єврокомісія також створить спеціальну платформу для
спрощеного перетину кордону через «лінії солідарності» та
рекомендуватиме учасникам ринку ЄС надати додаткові
вантажні
автомобілі
й
інші
потужності
для
транспортування
Детальна інформація: https://cutt.ly/0J3MWhc

Литва скасовує низку обмежень для українських
водіїв
Литва скасувала для українських вантажівок перевірку на
відповідність екологічним нормам. Відтепер до Литви
можуть в'їжджати українські вантажні автомобілі будьякого віку, але в справному технічному стані. Крім того, до
кінця цього року поліція, органи митниці та
прикордонники країни не вимагатимуть від водіїв з
України дозволів на перевезення різних видів вантажів.

Детальна інформація: https://cutt.ly/HJ31fQL
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