
Менторська програма для бізнесів, які релокувались до Львова, Закарпаття,
Тернополя та Івано-Франківська від ГО “Всеукраїнська асоціація керівників
бізнесу” (за сприяння Проєкту USAID “Економічна підтримка України”).
Власники переміщеного підприємства зможуть отримати 19 консультацій.
Також учасники проєкту пройдуть курс "Маркетинг у соціальних мережах"
Для кого: релокований бізнес.
Дедлайн подачі:  відбір на програму почнеться з січня 2023 року.
Посилання:
hhttps://www.facebook.com/ERAUkraine/posts/pfbid033BS59GW5uZcx6QU6Pmp
gFhKtyeJ2Xx6Z8LcvxY3aWEXWUoVGKpRxE76nero6xZgfl

Проєкт “Західний центр підтримки переміщених

бізнесів” від ГО “Всеукраїнська асоціація керівників

бізнесу”

Програма «Fit for Partnership with Germany» 2023 від

GIZ (Економічна кооперація у сфері будівництва та

енергоефективності)

Онлайн-модуль (інтерактивні форми взаємодії).
«Живий» модуль — двотижнева бізнес-сесія у Німеччині: візити на німецькі
підприємства, відвідання виставок, хабів, продовження В2В-переговорів.

Програма обміну досвідом та налагодження партнерства з Німеччиною для
менеджерів середньої та вищої ланки з організації виробничих процесів, із
закупівель, з енергоаудиту, менеджерів-проєктувальників та інших.  
Мова програми: англійська. 
Програма складається з двох етапів:

Для кого: для менеджерів середньої та вищої ланки з організації виробничих
процесів, із закупівель, з енергоаудиту, менеджерів-проєктувальників та інших. 
Дедлайн подачі: до 15 лютого 2023 року.
Посилання: http://surl.li/ereyt

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ
ПІДТРИМКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО

БІЗНЕСУ 

Торгово-промислова палата України за підтримки проєкту “Розвиток МСП:
економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу”,
який впроваджує Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в
Україні та фінансує Уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW),
запускає консультаційну ініціативу «Відновлюйся та експортуй» для допомоги
українським компаніям у просуванні української продукції та послуг за кордоном
під час війни. Проєкт дозволить 200 компаніям, представникам мікро, малого та
середнього бізнесу, отримати безкоштовно консультації з питань розвитку та
відновлення експорту.
Для кого: представникам мікро, малого та середнього бізнесу.
Дедлайн подачі: відбір буде проходити впродовж 2023 року у 4 хвилі.
Посилання: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/vidkrito-nabir-na-uchast-v-
proiekti-vidnovliuisia-ta-eksportui

Проєкт “Відновлюйся та експортуй” від МОМ за

фінансової підтримки KfW

Онлайн-модуль (інтерактивні форми взаємодії).
«Живий» модуль — двотижнева бізнес-сесія у Німеччині: візити на німецькі
підприємства, відвідання виставок, хабів, продовження В2В-переговорів.

Програма обміну досвідом та налагодження партнерства з Німеччиною для
представників сільського господарства та харчової промисловості. 
Мова програми: англійська. 
Програма складається з двох етапів:

Для кого: для менеджерів середньої та вищої ланки сільського господарства та
харчової промисловості.
Дедлайн подачі: до 28 лютого 2023 року.
Посилання: http://surl.li/ereyt 

Програма «Fit for Partnership with Germany» 2023 від

GIZ (Економічна кооперація у сільському

господарстві та харчовій промисловості)

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2022/12/APS-05_Grain-Storage-Facilities_final.pdf
https://export.gov.ua/news/4378-nabir_za_programoiu_fit_for_partnership_with_germany_na_2023_rik
https://ukraine.iom.int/uk
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/vidkrito-nabir-na-uchast-v-proiekti-vidnovliuisia-ta-eksportui
https://export.gov.ua/news/4378-nabir_za_programoiu_fit_for_partnership_with_germany_na_2023_rik
https://export.gov.ua/news/4378-nabir_za_programoiu_fit_for_partnership_with_germany_na_2023_rik


Надзвичайна ініціатива з розширення економічних можливостей та прав
(FEMEIE) була створена з метою надання прямої підтримки молдавським
підприємцям та переміщеним українським підприємцям в Молдові, з
особливим акцентом на підтримку жінок. З метою створення комплексної,
стійкої та розширеної мережі, програма запровадить центр підтримки в
Молдові, надасть фінансову підтримку (500 євро/місяць до 3 осіб на
підприємство), доступ до глобальної мережі та ресурсів, а також навчання та
тренінги на тему підприємництва.
Для кого: для жінок-засновниць або жінок-керівників малого або середнього
підприємства, яке наразі знаходиться в Молдові.
Дедлайн подачі: до 6 лютого 2023 року  .
Посилання: https://enpact.org/fem-eie-ukrainian/

Дія.Бізнес в Ужгороді та Нова пошта надають українським підприємцям
безоплатну допомогу в перевезенні обладнання чи продукції під час релокації
бізнесу. В межах проєкту Humanitarian Nova Poshta бізнес отримає до 10 тис.
грн на свої потреби в логістиці.
Для кого: повний перелік критеріїв — за посиланням
Дедлайн подачі: скористатися програмою можливо протягом 2023 року.
Посилання: http://surl.li/epani

Програма «Релокація бізнесу разом із Дія.Бізнес та

Нова пошта»

Програма підтримує “зелене” відновлення промисловості та релокації
підприємств України. Консультації в рамках проекту надаватимуть фахівці
Центру ресурсоефективного та чистого виробництва за однією або кількома
обраними підприємцем темами.
Для кого: представників промислових підприємств.
Дедлайн подачі: до 30 квітня 2023 року.
Посилання: https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-eu4environment-
pidtrymuje-zelene-vidnovlennya-promyslovosti-ta-relokatsiyu-pidpryjemstv-ukrajiny 

Програма “Жіноче підприємництво в Молдові”

(FEMEIE)

БФ “Жіночі можливості в Україні” організовує курси розмовної та бізнес-
англійської для жінок. Навчання проходить двічі на тиждень, по 1 годині в
онлайн-форматі і є повністю безкоштовним.
Для кого: англійська для жінок
Посилання: https://www.wo-ua.com/projects/anhliyska-dlia-ukrainok/

Безкоштовні онлайн-курси бізнес-англійської від БФ

“Жіночі можливості в Україні”

Impact Business — це поглиблена акселераційна програма, створена
міжнародною командою експертів, підприємців та інвесторів для активних
бізнесів, зареєстрованих в Україні, які прагнуть зробити свій внесок у
післявоєнне відновлення України та сформувати позитивний і довготривалий
соціальний вплив. Для участі в програмі буде відібрано до 25 команд. 2
компанії можуть виграти грант до 20 тис. євро.
Для кого: підприємці, чиї бізнеси спрямовані на відновлення найбільш
постраждалих під час війни галузей економіки.
Сума гранту: грант до 20 тис. євро.
Дедлайн подачі: до 17 лютого 2023 року.
Посилання: http://surl.li/eriua та https://www.impactbusinessua.org/ 

Бізнес-акселератор для підтримки українських

підприємців від Мінцифри та Impact Force

Програма EU4Environment від ЄС (безкоштовні

консультації промисловців щодо чистого та

ресурсоефективного виробництва та ін.)

Фонд «Це КРАФТ» запровадив «Постійний конкурс творців» для підтримки
мікропідприємців-крафтовиків і ремісників. За умовами конкурсу всі охочі
можуть подати ідеї на виготовлення творчого продукту (прототипу).
Авторські права на прототип залишаються за автором, який в майбутньому
може стати продавцем на платформі «Це Крафт». 
Для кого: мікропідприємців-крафтовиків і ремісників.
Дедлайн подачі: на постійній основі
Посилання: https://itscraft.com.ua/postiyniy-konkurs-tvortsiv/

Грант на виготовлення прототипу творчого продукту

від фонду «Це Крафт»

https://enpact.org/fem-eie-ukrainian/
https://docs.google.com/document/d/1n0zxBsNpXQxEPRcJxuFjw9H9S78DleMEOues4B9fPOk/edit
https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/relokacia-biznesu-razom-iz-diabiznes-ta-nova-posta
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-eu4environment-pidtrymuje-zelene-vidnovlennya-promyslovosti-ta-relokatsiyu-pidpryjemstv-ukrajiny
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-eu4environment-pidtrymuje-zelene-vidnovlennya-promyslovosti-ta-relokatsiyu-pidpryjemstv-ukrajiny
https://www.wo-ua.com/projects/anhliyska-dlia-ukrainok/
https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-razom-z-partnerami-zapustili-biznes-akselerator-dlya-pidtrimki-ukrainskikh-pidpriemtsiv
https://www.impactbusinessua.org/
https://itscraft.com.ua/postiyniy-konkurs-tvortsiv/

