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Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

Для інформаційних технологій, інжинірингу, 

виробництва, послуг, креативних індустрій.

На наступні потреби:

• покращення бізнес-процесів і моделей;

• розбудова організаційного потенціалу;

• розвиток виробництва, продажі;

• цифрові та торгові можливості.

Прийом заявок до 24 липня 2023 року.

Подавати заявку потрібно на платформі

Submittable.

Презентація Програми за посиланням.

Детальніше, щодо положень.

https://chemonics.submittable.com/submit
https://www.facebook.com/erepublicngo/videos/443970521091851
https://drive.google.com/drive/folders/1lQlmONbO2J8mPDkxSKwaZR9K9dhdwiGC


10/18/2022 4Міжміська робоча група ІКМ

Відкриті гранти Програми USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України»

1. Гранти для підтримки безперервності та відновлення

бізнесу.

Детальніше за посиланням.

Заявки приймаються до 24 липня 2023 року.

2. Гранти для участі українського бізнесу в міжнародних

торговельних заходах.

Детальніше за посиланням

Заявки приймаються до 25 листопада 2022 року.

3. Гранти для організацій з розвитку підприємництва

(ОРП) для імплементації заходів, спрямованих на

підтримку безперервності та відновлення бізнесу.

Детальніше за посиланням.

Заявки приймаються до 30 листопада 2022 року.

https://bit.ly/APS_2022_004
https://bit.ly/rfa-2022-031
https://chemonics.submittable.com/submit/237238/rfa-2022-032?previousLoginDate=2022-09-08T11:40:08.1870000Z
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Програма задовільняє наступні потреби:

• закриває витрати на розвиток проєкту;

• надає доступ до найкращих експертів;

• підвищує обороноздатність країни та сприяє її

швидкій післявоєнній відбудові.

Заявки приймаються на постійній основі.

Програма грантової підтримки проєктів подвійного

значення від Ukrainian Startup Fund (USF)

Для створення та розвитку інноваційної продукції

подвійного призначення: технологій, процесів, що

відрізняють таку продукцію від існуючих на ринку

або відповідають існуючому попиту одночасно як

від приватних осіб, так і держави.

Подавати заявку потрібно на платформі USF.

Детальніше за посиланням.

https://portal.usf.com.ua/
https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/


10/18/2022 НИЖ НІЙ КОЛОНТИТУЛ 6

Keep Going – платформа для допомоги мікро- та малому

бізнесу

Це платформа для компаній, творчих та

професійних об’єднань, самостійних спеціалістів, які

працюють задля військових чи гуманітарних потреб.

У пріоритеті підприємства, які працюють:

• для військових чи гуманітарних потреб;

• ті, що постраждали від бойових дій.

Приватний фонд надає від 50 до 500 тис. грн

компаніям малого й сімейного бізнесу.

Заповнювати заявку потрібно на сайті.

Заявки приймаються на постійній основі.

Keep Going – це ініціатива, започаткована IT-

підприємцями, зокрема Дмитром Сергєєвим.

Детальніше за посиланням.

https://form.keepgoing.com.ua/
https://www.keepgoing.com.ua/
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Підтримка аграрного сектору та харчового виробництва в 

Україні від Danish Refugee Council (DRC)

На даний грант можуть претендувати малий та

середній бізнес, який працює в аграрному секторі. 

Максимальна сума гранту — 20 тис доларів. 

Обов’язкова умова — власний внесок до 50% від

загального бюджету проєкту.

Заявки приймаються до середини 2023 року.

Заповнювати заявку потрібно на сайті.

Заявку можуть подавати приватні підприємства будь-

яких форм реєстрації, об'єднання виробників

сільськогосподарськоїпродукції, комунальні підприємства.

Детальніше за посиланням.

https://lap.drc.ngo/form/msd-new
https://lap.drc.ngo/title/msd
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Смартгранти для соціальних підприємців від

Українського соціального венчурного фонду (USVF)

Для діючих соціальних підприємств, у яких є потенціал

для зростання та яким необхідна підтримка для розвитку

та масштабування.

Сума гранту: до 10 000 євро.

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму до

25 листопада 2022 року.

Витрати в межах програми можуть бути спрямовані на:

• виробництво/надання основних товарів/послуг;

• запуск виробництва/надання нових товарів або послуг,

які відповідають потребам воєнного часу та потребам

цивільних осіб).

Детальніше за посиланням.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFNTTcBg7vGx-xaswbdqvXVxxJyR8kmzxg3SXMjitKEJ-N9w/viewform
http://usv.fund/tpost/ff2lckljb1-vdkritii-konkurs-programi-smartgrantv-dl
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Гранти на підтримку малого бізнесу від Міжнародної

організації з міграції (MOM)

Основною метою проєкту є підтримка економіки

України шляхом сприяння створенню робочих

місць, відновленню виробництва та задоволенню

попиту населення на критичні товари та послуги.

Кінцевий термін подання заявок — 31 жовтня 2022 року.

Взяти участь можуть:

• малі підприємства переробної промисловості
(що працюють в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і

Закарпатській областях);

• малі підприємства із різних галузей, якими керують жінки
(які перемістилися або працюють в Івано-Франківській, Львівській,

Тернопільській і Закарпатській областях);

• та ін. (детальніше за посиланням).

Сума гранту — до 20 000 євро.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetcL2SslTb8i-Hg1mpQjzg_aCVqVW1kEAz4KsjuF7ooIz4kQ/viewform
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-vid-mom-dlya-pidtrymky-maloho-biznesu
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Підтримка українського бізнесу від Meta

За сприяння Мінцифри Meta запускає програму

підтримки українського бізнесу, що

складатиметься із безоплатних освітніх програм

для підприємців і фінансової підтримки.

Доступно понад 20 курсів Blueprint та навчальна

платформа Meta Boost.

Фінансова підтримка від Meta становитиме 1,5 млн. 

доларів, щоб українські малі та середні підприємства

могли проводити рекламні кампанії на платформах

корпорації (цю частину запустять у майбутньому).

Детальніше за посиланням.

https://www.facebook.com/business/small-business/boost/ukraine
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Грант від фонду Impact Ukraine

Impact Ukraine – це ініціатива, започаткована

харківʼянкою Оленою Паркер.

Заявки на допомогу розглядаються в індивідуальному

порядку, залишити їх можна на сайті фонду.

Вона обʼєднала понад три тисячі швейцарських

компаній, щоб допомогти українцям та українським

підприємствам, постраждалим через війну.

Зокрема, фонд допомагає налагодити відносини

міжнародним організаціям з українським

малим та середнім бізнесом, мікро-

фінансує з/п працівників компаній, допомагає у 

пошуку роботи талановитим українцям.

Детальніше за посиланням.

https://impact-ukraine.com/contact-us/
https://impact-ukraine.com/
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Грант для українських стартапів у Великій Британії

від платформи ОПОРА

Програма підтримки стартапів, заснованих

тимчасовими переселенцями з України у Великій

Британії.

Подавати заявку потрібно на платформі OPORA.

Крім грошей, одержувачі грантів можуть отримати

правову підтримку бізнесу. Також у програмі –

постійні консультації, спрямовані на розвиток

нового бізнесу та створення робочих місць і 

можливостей для інших українців, що

переселяються до Великої Британії та інших країн.

Опора пропонуватиме гранти для стартап-бізнесів на

суму до £5000 кожен.

Детальніше за посиланням.

https://homesforukraine.opora.uk/Login.asp
https://ua.opora.uk/business-support-for-ukrainian-entrepreneurs/business-grants-ua
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Erasmus for Young Entrepreneurs від ЄС (за участю організацій-

посередників CIVITTA & RADAR)
Програма обміну підприємницьким досвідом у 

Європі. Починаючий підприємець подорожує до

іншої країни Європи для обміну досвідом з 

досвідченим підприємцем.

Критерії відбору учасників:

• бізнес має бути створений недавно;

• людина повинна мати не більше ніж 3 роки

підприємницького досвіду;

• готові взяти участь в обміні на 1-6 місяців;

• Наявний бізнес-план власного проєкту.

Прийом заявок до 31 грудня 2022 року.

Контакти, щодо подачі заявок:

eye@civitta.com або eye@radartech.com.ua

Детальніше за посиланням.

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/74
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Урядова програма “єРобота”

Програма спрямована, як на активізацію підприємництва,

так і на стимулювання створення робочих місць

отримувачами грантів.

Детальніше про грантові програми:

• Грант на власну справу;

• Грант на сад;

• Грант на тепличне господарство;

• Грант на переробне підприємство.

За рахунок реалізації цієї програми Уряд має на меті

створити 300 тисяч робочих місць.

Уряд передбачив на реалізацію проєкту 40 млрд грн.

https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
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Ресурси та контакти

Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України»

info@cepukraine.org@usaid_cep

@erepublicngo

Ресурси та контакти

ГО «Електронна республіка»,

Міжміська робоча група ІКМ

@usaidcep.ua @usaidcepukraine

pp.ikm@erepublic.org.ua


