
GRANTS   FROM   INTERNATIONAL   INVESTMENT   FUNDS 

 

   AND  UKRAINIAN   PLATFORMS  2023 



Грант на переробне підприємство 

Термін подачі: до 10 березня 2023 року. 

Розмір допомоги : до 8,0 млн.грн. 

Вид гранту/ 

допомоги: 

Державна підтримка підприємств. Платформа «Дія. Бізнес», розділ «Є-робота». 

Постанова КМУ від 24 червня 2022 року № 739 «Деякі питання надання грантів 

для переробних підприємств». 

Посилання: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo  

Суб’єкт 

господарювання: 

Мікропідприємництво, мале чи середнє підприємництво (фізична особа – 

підприємець або юридична особа). 

Співфінансування: Так. Для першої тисячі грантів, до 70 відсотків вартості проекту - за рахунок 

грантів, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або 

кредитних), але не пізніше ніж до 1 липня 2023 року. Для всіх наступних грантів, 

до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за 

рахунок коштів отримувача (власних або кредитних). 
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Грант на власну справу 

Термін подачі: до 12 березня 2023 року – ІІІ етап. 

Розмір допомоги: до 250,0 тис.грн. 

Вид гранту/ 

допомоги: 

Державна підтримка підприємств. Платформа «Дія. Бізнес», розділ «Є-робота». 

Постанова КМУ від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів 

бізнесу». 

Посилання: https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu  

Суб’єкт 

господарювання: 

Мікропідприємництво, мале чи середнє підприємництво (фізична особа – 

підприємець або юридична особа), крім суб’єктів господарювання державного та 

комунального секторів економіки. 

Напрямок витрат 

мікрогрантів: 

Мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат: 

придбання меблів, обладнання (крім транспортних засобів), необхідного для 

провадження господарської діяльності, яке не підлягає відчуженню до виконання умов 

договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу; 

закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, 

багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів 

та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану – не більше 50 % розміру мікрогранту; 

послуги маркетингу та реклами – не більше 10 % розміру мікрогранту; 

орендна плата за нежитлове приміщення – не більше 25 % розміру мікрогранту; 

орендна плата за обладнання – не більше 10 % розміру мікрогранту; 

лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів 

особистого користування – не більше 50 % загального розміру мікрогранту; 

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання 

(комерційна концесія). 

Співфінансування: Так. Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу 

згідно Постанови КМУ від 21.06.2022 р. № 738 «Деякі питання надання грантів 

бізнесу». 
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ГРАНТОВА ПІДТРИМКА КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЄКТІВ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
Термін подачі: Без дедлайну 

Розмір допомоги: Сума не вказана. Безповоротна фінансова допомога підприємствам з метою 

залучення фахових консультантів для вирішення актуальних завдань бізнесу. Вона 

виплачується підприємству як часткова компенсація витрат на послуги консультанта 

після успішного завершення консультаційного проєкту згідно з тех. завданням, 

погодженим ЄБРР. 

Вид гранту/ 

допомоги: 

Працівники ЄБРР допомагають визначити пріоритети та сформувати якісне завдання 

на консалтинговий проєкт, знайти відповідного консультанта, а також надають 

методологічний супровід консалтингового проєкту до завершення та проводять оцінку 

результатів через 12 місяців після його закінчення. Після успішної реалізації проєкту 

ЄБРР, завдяки ресурсам донорів, частково компенсує (85%) витрати на послуги 

Посилання: https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb 

Суб’єкт 

господарювання: 

Для підприємств малого та середнього бізнесу, які відповідають наступним вимогам: 
- більше 2-х років роботи на ринку; 

- понад 50% компанії повинно належати громадянам України; 

- штат компанії має налічувати від 10 до 500 співробітників; 

- гарна ділова репутація; 

- потреба в залученні консультанта. 

Співфінансування: Від ЄБРР - часткова компенсація (85%)  

витрати на послуги консультанта. 
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ГРАНТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ 

Термін подачі: до 24 липня 2023 р. 

Розмір допомоги: від 600,0 до 1 200,0 тис.грн. 

Вид гранту/ 

допомоги: 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку 

впроваджує Кімонікс Інтернешнл, приймає грантові заявки на реалізацію діяльності з 

підтримки безперервності та відновлення бізнесу, включно із переміщенням або 

відновленням бізнесу в умовах війни, розширенням та/або розростанням на зовнішні 

ринки, а також підтримкою рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім 

покращенням тощо. 

E-mail: усі запитання щодо гранту надсилайте: Grants@cepukraine.org 

та зазначайте «APS-2022-004» у темі електронного листа 

Посилання: https://business.diia.gov.ua/cases/granti/programa-usaid-konkurentospromozna-

ekonomika-ukraini-vidilit-36-mln-grn-na-pidtrimku-ukrainskogo-biznesu  

Суб’єкт 

господарювання: 

Програма USAID КЕУ надаватиме гранти українським фізичним особам-підприємцям 

та приватним підприємствам, що відповідають критеріям для отримання гранту. 

Наразі USAID КЕУ зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, 

виробництва та послуг (наприклад, виробництво меблів, текстилю, зооіндустрія, 

виробництво іграшок, косметики, товарів для дому, харчова промисловість та 

електронне обладнання), а також креативних індустрій (наприклад, фільми, 

аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції). 

Співфінансування: - 
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100 000 ГРИВЕНЬ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ТА 5-ДЕННА ПОДОРОЖ 

У ПАРИЖ ДЛЯ ЖІНОК-ПІДПРИЄМИЦЬ 

Термін подачі: Заповнити анкету слід до 15 березня 2023 року. 

Заявки отримані після цього терміну не враховуватимуться журі. 

Розмір допомоги: Переможниця конкурсу отримає премію 100 000 грн на розвиток власної справи. 

Вид гранту/ 

допомоги: 

Премія, створена у 2019 році за ініціативи Комітету ділових жінок CCIFU, 

організовується вже 5-й рік поспіль і спрямована на сприяння розвитку жіночого 

підприємництва в Україні. 

Цьогорічний конкурс має на меті винагородити жінок-підприємців , які продовжують 

працювати, незважаючи на війну, оскільки їм як ніколи потрібна підтримка для 

розвитку свого потенціалу, а також заохотити їх не боятися розпочинати власну 

справу. 

Посилання на 

умови конкурсу: 

http://www.chaszmin.com.ua/100-000-gryven-na-rozvytok-biznesu-j-5-denna-podorozh-u-

paryzh-dlya-zhinok-pidpryyemyts/  

Посилання на 

форму: 
https://womanccifu.com/  

Посилання на 

регламент: 

https://www.ccifu.com.ua/fileadmin/cru-1675361071/ukraine/docs/REGLEMENT-prix-

ukr2023.pdf  

Суб’єкт 

господарювання: 

В конкурсі можуть взяти участь жінки, що продовжують вести підприємницьку 

діяльність попри війну, без вікових обмежень, для всіх жінок, незалежно від сфери 

їхньої діяльності та для зайняття підприємницькою діяльністю. 
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ДОДАТКОВО, ВИ МОЖЕТЕ ОСОБИСТО ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД 

МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДЕРЖАВНИХ ПЛАТФОРМ ЩОДО ГРАНТІВ, 

ПРОЕКТІВ, КОНКУРСІВ ЗА НАСТУПНИМИ ПОСИЛАННЯМИ* 

 http://decentralization.gov.ua 

 http://usif.org.ua/ 

 http://ufb.org.ua/main.htm 

 https://gurt.org.ua/ 

 http://www.minregion.gov.ua/ 

 http://www.prostir.ua/category/grants/ 

 https://biggggidea.com/ 

 http://vassr.org/ 

 http://platfor.ma 

 http://www.mladiinfo.eu/ 

 http://unistudy.org.ua/short-term/training/ 

 http://mobility.univ.kiev.ua/ 

 http://saee.gov.ua/ 

 http://www.uamap.org.ua/ 

 http://mincult.kmu.gov.ua 

 http://cosme.me.gov.ua/ 

 http://wnisef.org/uk/ 

 https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture 

 https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk 

 https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/ 

 http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/ukraine.html 

 http://cd-platform.org/ 

 https://en.unesco.org/creativity/ifcd 

 https://www.irf.ua/ 
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Контактна особа:  

ЧАСНИК Ганна Євгеніївна – начальник відділу інвестицій та інновацій  

                    +38(050) 9870329; +38(097)950951; 

*Примітка: оновлення грантових пропозицій будуть надсилатись Вам управлінням  

                    економіки Олександрійської міської ради щомісячно 
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