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Можливості для українців
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* МСБ — малий та середній бізнес
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ІНІЦІАТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 
ПІДТРИМКИ МСБ* В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
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Доступ до фінансування 
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Інформація актуальна станом на листопад 2018 року

Установи Сума Валюта % ставка Термін

АБ «УКРГАЗБАНК»*

0 800 309 000 або 358

до 5 млн. євро гривня
євро
дол. США

18,1%–21,5%
7,5%–9,2%
6%–8,5%

6 міс.–84 міс.

ПАТ «Кредобанк»*

0 800 500 850

до 250 тис. євро гривня
євро
дол. США 
пол. злоти

від 14,8% 
від 5,0% 
від 6,75%
від 6,5% 

6 міс.–72 міс. 

АТ «Ощадбанк»

0 800 219 800

до 5 млн. євро гривня
євро
дол. США

від 20,3% 
-
-

6 міс.–120 міс.

ПАТ «Райффайзен 
Банк Аваль»

0 800 505 045

до 5 млн. євро гривня
євро
дол. США

Залежить від 
рейтингу клієнта/ 
параметрів
кредиту

1 день–60 міс. 

ПАТ «ПроКредит Банк»* 

0 800 500 990 або
044 590 10 00

від 50 тис. євро 
до 5 млн. євро 

гривня
євро
дол. США

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

24 міс.–120 міс.

ПАТ «Кредитвест Банк»

044 365 00 05

до 250 тис. євро гривня
євро
дол. США

від 21% 
від 8% 
від 9% 

до 36 міс. 

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

ТОВ «ОТП Лізинг»

044 594 70 60

до 10 млн. євро гривня 20-22% 24 міс.–60 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: 



Доступ до знань

Як долучитися?

Партнер: 

• Стежити за новинами та анонсами заходів на сайтах 
регіональних Центрів Інформаційної Підтримки 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: facebook.com/ebrdbasukrаine

1. Чернігівської регіональної торгово-
промислової палати 
(м. Чернігів) 

2. Дніпропетровської торгово-
промислової палати (м. Дніпро) 

3. Донецької торгово-промислової 
палати (м. Краматорськ) 

4. Клубу ділових людей 
(м. Івано-Франківськ) 

5. Харківської торгово-промислової 
палати (м. Харків) 

6. ГО «Нова економічна політика» 
(м. Хмельницький) 

7. Кіровоградської регіональної торгово-
промислова палати 
(м. Кропивницький) 

8. Київської торгово-промислової палати 
(м. Київ) 

9. PPV Knowledge Networks (м. Львів) 
10. Центру підтримки бізнесу 

(м. Миколаїв) 
11. Одеської регіональної торгово-

промислової палати (м. Одеса) 
12. Smart People (м. Рівне) 
13. Клубу ділових людей (м. Вінниця) 
14. Запорізької торгово-промислової 

палати (м. Запоріжжя) 
15. ГО «Рада молодих вчених» (м. Суми) 

Центри 
Інформаційної 
Підтримки 
Бізнесу 
в Україні 
засновані 
на базі:

1

2

5

15

3

11
10

89
4 6

7

14

13

12



Доступ до ринків

Партнери: 

• МСБ ягідного сектору повинні заповнити анкету
за посиланням es4b.org/survey/view.php?id=29824

• Стежити за новинами та отримати додаткову 
інформацію щодо заходів проекту
facebook.com/ready2trade

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

МСБ
у секторі легкої 
промисловості

Для кого це?

Як долучитися?

МСБ 
ягідного 
сектору



Регулювання та сервіси для бізнесу

Що можна знайти?

Державний інфо-сервіс Start Business Challenge

regulation.gov.ua/startup/index

• Покрокові інструкції для відкриття свого бізнесу

• Актуальний перелік документів для реєстрації 
власної справи

Портал інспекційних перевірок 
inspections.gov.ua

• Календар запланованих перевірок

• Історія проведених перевірок та їхні результати

Платформа ефективного регулювання

regulation.gov.ua/dialogue

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

Більше інформації

• Офіс ефективного регулювання (BRDO) 
brdo.com.ua

• Сайт FORBIZ 
forbiz.org.ua

Партнери: 



ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА 
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

COSME

ТЕНДЕРИ на європейські державні закупівлі

ГРАНТИ на розвиток МСБ 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (EYE): 
Програма обміну досвідом між новими 
та досвідченими підприємцями

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN): 
Європейська мережа для пошуку партнерів

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION 
PLATFORM (ECCP): 
Європейська платформа кластерної співпраці 

IPR HELPDESK: 
Європейський центр із прав інтелектуальної 
власності для МСБ 

YOUR EUROPE: 
Портал про ведення бізнесу в ЄС 

Можливості для українців



до 2000 оголошень щотижня 
з можливістю вибірки за 
країною або видом діяльності bit.ly/tender_cosme 

ec.europa.eu/
easme/en/cosme 

Тендери на європейські 
державні закупівлі

bit.ly/Erasmus-ua 

Відкриті конкурси 
на гранти у галузі 
досліджень, 
туризму, інновацій, 
промисловості, 
політики розвитку МСБ 
та торгівлі

Гранти на розвиток малого 
та середнього бізнесу

Програма обміну досвідом 
між новими та досвідченими 
підприємцями
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (EYE)

для майбутніх 
підприємців 
з надійним 
бізнес-планом

для нового 
бізнесу — 
підприємців, які 
відкрили свою 
справу протягом 
останніх 3-х років

для 
досвідчених 
підприємців, 
готових 
поділитися 
своїми 
знаннями 
та досвідом

EYE: Для кого це?



для нового бізнесу

• Практичні знання 
із управління невеликою 
компанією

• Нові контакти та зв’язки 
у країнах ЄС

1. Підготуйте резюме, бізнес-план та мотиваційний 
лист англійською мовою

2. Зареєструйтеся онлайн: bit.ly/EYE_Register 
і подайте документи. Зв’яжіться з представником 
EYE в Україні 
bit.ly/Erasmus-ua

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

4. Домовтеся про дати та терміни подорожей та 
підпишіть контракт 

5. Підпишіть Фінансову угоду та Згоду слідувати 
правилам онлайн

Щоб стати приймаючою стороною, зв’яжіться 
із представником EYE в Україні за посиланням 
bit.ly/Erasmus-ua 

для досвідчених підприємців

• Знання про інший ринок 
та культуру

• Можливості міжнародної 
співпраці

новому бізнесу

досвідченим підприємцям

EYE: Які переваги?

EYE: Як долучитися?

Партнери:

Торгово-
промислова 
палата України

Регіональний 
фонд підтримки 
підприємництва 
в Запорізькій області

Чернігівська 
регіональна 
торгово-промислова 
палата



1. 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

1. Зв’яжіться з представником EEN в Україні: een.
ec.europa.eu/about/branches/ukraine

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

створіть власне
4. Проведіть переговори з партнером 

та підпишіть контракт

EEN: Для кого це?

EEN: Як долучитися?

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

Європейська мережа для пошуку 
партнерів ENTERPRISE EUROPE NETWORK — EEN

Координатор Програми в Україні:

Партнери консорціуму

Відділ трансферу технологій Інституту фізики НАНУ

Міністерство 
закордонних 
справ України

Київський 
національний 
університет 
ім. Т.Г. Шевченка

Міністерство еконо-
мічного розвитку 
і торгівлі України

Торгово-промислова 
палата України

ТОВ «Нова інтер-
національна 
корпорація»

ГО «Споживач»



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

• об’єднує більш ніж 800 профільних 
кластерних організацій по всьому світу

• дозволяє шукати партнерів і разом подавати 
заявки на конкурси

Детальніше: 
clustercollaboration.eu 

Європейська платформа 
кластерної співпраці
EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM 

— ECCP

1. Знайдіть відкритий конкурс за вашим 
сектором www.clustercollaboration.eu/
open-calls 

2. Знайдіть партнерів для реалізації вашої 
ідеї/проекту www.clustercollaboration.eu/
cluster-list 

3. Зареєструйте свою кластерну організацію 
bit.ly/2pwMC9Z 

4. Проведіть переговори з потенційними 
партнерами та подайте заявку

ECCP: Як долучитися?

Детальніше: 
bit.ly/2BM3FO7



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

• тренінги та вебінари із питань ІВ
iprhelpdesk.eu

Європейський центр із прав 
інтелектуальної власності для МСБ
IPR HELPDESK

Щоб отримати безкоштовну консультацію:

1. Зареєструйтеся: iprhelpdesk.eu/user 

2. Надішліть свій запит англійською мовою: 
iprhelpdesk.eu/contact/ip-helpline 

Детальніше:
ec.europa.eu/easme/en/intellectual-property 
iprhelpdesk.eu

IPR HELPDESK: 
Як скористатись послугами?



Інші корисні джерела 
інформації для роботи з ЄС

1. Ринки ЄС, їхні правила імпорту та податки 
на trade.ec.europa.eu

2. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі між Україною та ЄС 
на bit.ly/TARIC-EU

3. TARIC — база даних усіх заходів, 
що стосуються митного тарифу ЄС, 
комерційного та сільськогосподарського 
законодавства України на bit.ly/TARIC_1

4. Детальніше про COSME cosme.me.gov.ua

Бізнес-портал про правила ведення 
бізнесу в усіх країнах-членах ЄС
YOUR EUROPE

Портал надає інформацію з наступних 
питань:

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

Детальніше: 
bit.ly/Youreurope



ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА 
З ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК

ГОРИЗОНТ 2020

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

Чи відповідає ваше МСБ критеріям програми?

Яку підтримку можна отримати?

Українські МСБ можуть взяти участь як

bit.ly/1hQg9ys

Детальніше тут:

Критерії ЄС до МСБ 
на bit.ly/2wxiT3o, а також тут: 
bit.ly/2N4TWYz

Cамостійне МСБ 
або як частина 
консорціуму, 
учасниками якого 
є виключно МСБ

Консультації 
із залучення 
приватних 
інвесторів

МСБ–учасник 
консорціуму 
з дослідницькими 
інститутами або 
університетами

Консультації щодо 
виходу вашої інновації 
на внутрішній 
та зовнішні ринки  

Cубконтрактор 
для іншого 
учасника, який 
вже отримав 
грант 

Фінансування 
створення прототипу 
новаторського 
продукту або сервісу 

Який інструмент 
підходить саме вам — 
bit.ly/2QhMYx4



Самостійні МСБ та учасники консорціуму

Як це працює?

Як подати заявку? 

Детальніше bit.ly/2Ani3tL
Графік подання заявок bit.ly/1imoitF

Ви можете подати заявку як на Фазу 1, так і одразу на 
Фазу 2, якщо ваш проект достатньо зрілий

Грант до 50 тис. євро на оцінку технічної 
обґрунтованості та комерційного потенціалу 
вашої інновації в певній галузі з подальшою 
розробкою бізнес-плану.

Грант на 0,5–2,5 млн євро, покриття 
до 70% 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 1. 

Тренінги та коучинг є безкоштовними та доступні для всіх 
підприємств, які беруть або брали участь у Фазі 1 та/або Фазі 2.

6 місяців

Заявка на Фазу 1
bit.ly/2sPL3G4

Фаза 1. Техніко-економічне обґрунтування

Фаза 2. Вихід на ринок

Фаза 3. Вдосконалення навичок розвитку бізнесу і коучинг

1. Зареєструйте свою компанію на порталі учасника: 
bit.ly/IUsG9V 

2. Заповніть усі дані про свою компанію у розділі My area
3. Знайдіть відповідну тему: bit.ly/1enZa4Q та подайте заявку

12–24 місяців

Заявка на Фазу 2
bit.ly/2DoK9Ii
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МСБ–учасники консорціуму з дослідницькими 
центрами та університетами

Субконтрактор для іншого учасника

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

Якщо реалізація вашої інноваційної ідеї передбачає залучення 
інших партнерів, скористайтесь інструментом пошуку грантів 
на bit.ly/1jMQqub

Як це працює?

Як це працює?

1. Знайдіть потенційного партнера, який вже отримав грант, 
скориставшись інструментом «База даних МСБ–SME 
Instrument Data Hub» тут: sme.easme-web.eu

2. Налагодіть з ним співпрацю самостійно та підпишіть 
контракт

1. Знайдіть конкурс за вашою тематикою на bit.ly/1rnA69V 
2. Знайдіть партнерів для спільної реалізації вашої інноваційної 

ідеї/проекту – bit.ly/2PRyJxW
3. Зареєструйтесь на bit.ly/2uHHLqR 
4. Підготуйте та подайте спільну заявку на bit.ly/1cPRGMZ

bit.ly/1hQg9ys

Координатор Програми «Горизонт 2020» в Україні:

Консультаційні центри: 

Міністерство освіти і науки України: bit.ly/2DzNPXZ
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Міністерство 
економічного 
розвитку 
і торгівлі України

Інститут 
проблем ринку 
та економічно-
екологічних 
досліджень

Центрально-
український 
національний 
технічний 
університет 


