
ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ 

ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД 

КОНФЛІКТУ: 

КОМПОНЕНТ 1



ЗАВДАННЯ №1: сприяння

створенню нових робочих місць

Сприяння розширенню існуючого

бізнесу та забезпечення створення

робочих місць для постраждалих від

конфлікту



ПРІОРІТЕТИ КОНКУРСУ

Обов'язково: створення робочих місць

Перевага: реалістичний бізнес-план та 

бюджет, з перспективою розвитку бізнесу



ПРІОРІТЕТИ КОНКУРСУ

Пріоритет: підприємці зі складу ВПО

Використання гранту: нове обладнання, 

інструменти, меблі або інші активи, що

необхідні для створення робочих місць



Географія конкурсу: Вінницька, 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Луганська, Харківська та Херсонська області

Розмір одного гранту: до 300 000 грн.

Бюджет конкурсу: 3 100 000 грн.



ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ

Малі та середні підприємства, що 

зареєстровані і працюють не менше одного 

року на території області 



ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:

•Підтримка від професійних бізнес-тренерів 

протягом 6 місяців

•Безповоротна матеріальна допомога у 

вигляді закупівлі обладнання, інструментів



Підтримка підприємницької

діяльності:

•Комплексний аналіз бізнес-плану 
експертами та надання консультацій щодо 
змін, менторська підтримка

•Спеціальний тренінг для різних видів 
бізнесу, враховуючи потреби підприємства



Використання гранту: 

переможці отримають активи в 

користування. 

Через 6 місяців обладнання буде передано 

на баланс в якості безповоротної

матеріальної допомоги



Працевлаштування Розмір гранту

до 10 осіб до 300 тис. грн. 

до 7 осіб до 210 тис. грн. 

до 5 осіб до 150 тис. грн. 

до 3 осіб до 100 тис. грн.



Грант МОЖЕ бути використано на:

• купівлю нового обладнання, інструментів, 
меблів або інших активів на українському
ринку;

• доставку та встановлення обладнання, 
інструментів, меблів або інших активів;



Грант НЕ МОЖЕ бути використано на:

•виплату заробітної плати;

•сплату податків та зборів;

•купівлю обладнання або інструментів не 

нових, а також бувших у використанні;



Грант НЕ МОЖЕ бути використано на:

•купівлю обладнання або інструментів, на 

які не поширюється гарантія;

•витратні матеріали, корми;

•сплату орендної плати чи купівлю

нерухомості;



Грант НЕ МОЖЕ бути використано на:

•ведення підприємницької діяльності, яка 

передбачає забій домашніх тварин/птиці не 

на бойні;

•ведення підприємницької діяльності, яка 

здійснює значний шкідливий вплив на 

навколишнє середовище.



ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Запитання - до 18:00, 20 грудня 2017 р., на 

e-mail mgoryachkovska@eopac.org.ua

mailto:mgoryachkovska@eopac.org.ua


ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Запитання - до 18:00, 20 грудня 2017 р.

на сайті Проекту в розділі «Питання-

відповіді» https://eopac.org.ua/category/pytannya-

vidpovidi/

https://eopac.org.ua/category/pytannya-vidpovidi/


Відповіді на запитання, опубліковані під

час попереднього конкурсу:



ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Подання заявок на участь у конкурсі

на електронну адресу info@eopac.org.ua

до 27 грудня 2017 р.

mailto:info@eopac.org.ua


ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Засідання конкурсної комісії та захист

заявок – з 15 до 27 січня 2018 р.



ОСНОВНІ ЕТАПИ КОНКУРСУ:

Проведення екологічного аналізу та 

підписання угод з переможцями –

до 28 лютого 2017 р.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Група у Facebook:

Економічні можливості постраждалим від конфлікту

www.facebook.com/groups/eopac/
www.uwf.kiev.ua

info@eopac.org.ua
mgoryachkovska@eopac.org.ua

Ця презентація була розроблена завдяки підтримці американського народу з допомогою 
Агентства США з Міжнародного Розвитку. 

Відповідальність за зміст цієї презентації несе Українській Жіночий Фонд; інформація, яка 
міститься в цій презентації, не завжди відповідає поглядам Агентства США з 

Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів.

http://www.facebook.com/groups/eopac/
http://www.uwf.kiev.ua/
mailto:info@eopac.org.ua
mailto:mgoryachkovska@eopac.org.ua

