Програми
підтримки бізнесу
під час військових дій

державою
донорами
приватними
структурами

станом на 02.09.22

Фінансування: макро
Доступні
кредити
«5-7-9%»

Ініціативи
EU4Business

Державна
підтримка для
аграріїв

Державний грант
на переробне
підприємство

Гранти для українських підприємств у
розмірі до 70% вартості проєкту по створенню або розвитку
агропідприємства (тепличне господарство,
садівництво, ягідництво, виноградарство)

Гранти у розмірі до
8 млн грн. шляхом
фінансування до 70%
вартості проєктів по
створенню нових або
збільшенню потужностей існуючих виробництв українських переробних підприємств

Український бізнес
протягом дії воєнного
стану та місяця після
його завершення
може отримати кредит до 60 млн грн. з
компенсацією Урядом
процентних ставок до
рівня 0%

Пільгові позики Європейського союзу для
підприємців (розмір
позики, як правило,
визначається індивідуально), мікрофінансування та гранти,
актуальний перелік
яких періодично оновлюється

Урядова програма
інвестицій у
стартапи

Google for
Startups Ukraine
Support Fund [UA]

Програма грантової підтримки
проєктів подвійного призначення

Фінансування
бізнесу
ветеранів

Безповоротна
фінансова підтримка
у сумі до 3,5 млн грн.
для стартапів на різних
стадіях реалізації ІТпроєктів (від ідеї до
готового життєздатного
продукту), а також
надання поворотної
фінансової допомоги у
розмірі від 3,5 млн до
8 млн грн.

Стартапи, які
були засновані та
базувалися в Україні
до 24.02.2022, можуть
позмагатися за
отримання від Google
фінансової допомоги
у розмірі до $100 тис
і надання підтримки
їхніх менеджерів

До $35 тис на створення
і розвиток інноваційної
продукції подвійного
призначення:
технологій, процесів
чи інших складових,
що відрізняють
таку продукцію від
існуючих на ринку або
відповідають існуючому
попиту одночасно як
від приватних осіб, так і
держави

Гранти на реалізацію
бізнес-проєктів
ветеранів та членів
їх сімей на суму від
500 тис до 1 млн грн.

Фінансування: мікро
Державні
мікрогранти на
власну справу

Державна
підтримка
агрострахування

Грант від 50 тис
до 250 тис грн
для придбання
обладнання, закупівлі
сировини, лізингу
обладнання тощо

Відшкодування
частини сплачених
страхових платежів (до
60%) за договорами
страхування
сільськогосподарської
продукції

Програми економічного розвитку
Грантова підтримка
агросектору
та харчового
виробництва від
Данської ради у
справах біженців у
розмірі до $20 тис та
обов’язковий власний
внесок партнера до
50% від загального
бюджету проєкту.

Фінансова допомога від
Данської ради у справах
біженців у розмірі до
$15 тис в залежності від
кількості робочих місць
та індивідуальних потреб
бізнесу
!

Прийом заявок
тимчасово
призупинений

Державна підтримка експортерів
Страхування
зовнішньоекономічних
договорів, а також
надання гарантій банкам
щодо повернення
виданих позик на
виконання таких
договорів

Конкурентоспроможна економіка
України
Грантова програма
від USAID для малих та
середніх підприємств

Часткова компенсація ставок (до 85%
суми зовнішньоекономічного контракту)
за експортними кредитами

Роби своє
Підприємціпочатківці, які хочуть
розширити, здійснити
релокацію або якісно
покращити свою
бізнес-діяльність,
можуть отримати
грант у розмірі
50-100 тис грн на
реалізацію свого
бізнес-плану

Програма
мікрофінансування бізнесу
ветеранів
Відшкодування
до 20 тис грн на
придбання товарів
та обладнання для
ведення власної
справи ветеранами та
членами їхніх сімей

Конкурс мінігрантів на
підтримку
жінокпідприємниць
Можливість отримати
грант від 20 до
100 тис грн для жінокпідприємниць з
метою відновлення та
адаптації свого бізнесу

SAVEUASTARTUPS

BackHomeUA

Можливість розмістити
інформацію про
стартап на спеціальній
платформі з метою
отримання адресних
внесків

Фінансова (€500-2
тис) і консультаційна
підтримка для
тимчасових
переселенців та інших
постраждалих від війни
громадян, хто готовий
розпочати власну
справу (наприклад,
відкрити ательє, мініпекарню чи дитячий
клуб) на новому місці
!

Прийом заявок
призупинений

Консультування
Лінія підтримки
українських
підприємців
#HelpLine
Позасудовий
розгляд і вирішення
Радою бізнесомбудсмена скарг
бізнесу на рішення,
дії та бездіяльність
українських органів
влади

Консультаційний
центр
«Європейська
технічна
допомога»
Безкоштовні
професійні
консультації від GIZ
для відновлення та
розвитку вашого
бізнесу в умовах
воєнного стану

Консультації від
Дія.Бізнес
Безкоштовні консультації
для майбутніх та досвідчених
підприємців

Мережа центрів
інформаційної
підтримки бізнесу

Онлайн платформа
Мережа
(кейси, онлайн події,
відповіді та консультації)

RE:empower
RE:locate RE:start
Безкоштовне бізнесконсультування
від KSE на тему
перебудови бізнесу в
сучасних умовах

Ініціатива ЕБРР
Грантова підтримка
консалтингових
проектів, які
впроваджуються
зовнішніми
консультантами,
спрямована на
надання допомоги
МСП

Бізнес-клініки – ініціатива в
межах проєкту «EU4Business:
конкурентоспроможність та
інтернаціоналізація МСП», (ЄС + GIZ)
Мета проєкту – створення кращих умов
для розвитку українських малих і середніх
підприємств, підтримка інновацій та
стимулювання експорту

Бізнес-партнерство
Spend With
Ukraine
Онлайн-платформа
з просування
українських компаній,
стартапів та брендів на
західному ринку.

B2B Marketplace:
UKRAINIAN FOOD
PLATFORM

Do Business With
Ukrainians

Онлайн-платформа
з просування
українських
виробників харчових
продуктів на західному
ринку.

Платформа підтримки
малого та середнього
бізнесу України,
яка надає змогу
отримати міжнародні
замовлення, чи знайти
бізнес-партнера з ЄС,
Канади та США.

Платформа
Leverist.de

Проект
BizForUkraine

Платформа
“Bepartner”

Платформа дозволяє
українським
компаніям знаходити
нових покупців,
постачальників та
бізнес-партнерів у
Німеччині та інших
країнах ЄС.

Проект орієнтований
на компанії, що
надають сервісні
послуги (логістичні,
консалтингові, ІТ,
інжиніринг, тощо).
Допомагає знайти
замовника за
кордоном.

Онлайн-платформа,
яка допомагає
самостійно знайти
бізнес партнерів
для заснування або
розвитку малих
бізнесів та стартапів.

The Supply
Chain Resilience
platform
Платформа, що
об’єднує покупців
та постачальників
товарів та/або послуг.
Українські компанії
можуть публікувати
свої пропозиції
щодо поставок
сировини, матеріалів,
комплектуючих та/або
вже готові товари та
послуг.

#standwithukraine

