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Кінцевий строк подання заяв - 19.11.2023

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

ЄРОБОТА: ГРАНТ НА ВЛАСНУ СПРАВУ

Для кого: суб'єкти мікропідприємництва чи малого бізнесу, фізичні особи.

Розмір гранту: 50-250 тис грн.

Формат фінансування:

від 50 тис грн до 150 тис грн - за умови створення 1 нового робочого місця;

від 150 тис грн до 250 тис грн - за умови створення 2 нових робочих місць.

Мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат:

придбання меблів, обладнання;

закупівля ліцензійного програмного забезпечення, сировини, матеріалів, товарів

та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану;

послуги маркетингу та реклами;

орендна плата за нежитлове приміщення/обладнання;

лізинг обладнання.

Алгоритм одержання гранту. Учасник:

подає заяву та бізнес-план свого проєкту через портал Дія;

проходить перевірку/оцінку наданих документів, а також кредитної історії

експертами Ощадбанку;

проходить перевірку та онлайн-співбесіду зі співробітниками Держслужби

зайнятості;

отримує бали за результатами оцінок та співбесіди/укладає договір/отримує

кошти на банківський рахунок.



Кінцевий строк подання заяв - 31.03.2023

Подати заявку: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-

pidpriyemstvo

ЄРОБОТА: ГРАНТ НА ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств

або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств

для покриття таких напрямів витрат, як:

 придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не

підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім

випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього

уповноваженим банком відповідно до договору застави);

 доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва

(верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне

забезпечення.

Розмір допомоги: до 8 млн грн.

Зобов'язання перед державою в разі отримання гранту

У разі отримання гранту ви маєте:

- створити від 25 робочих місць;

- здійснювати діяльність не менше 3 років;

- сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування

робітників.



Термін: до 31 грудня 2023 року

Подати заявку: https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad

ЄРОБОТА: ГРАНТ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО САДІВНИЦТВА,

ЯГІДНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА

Грантова програма з компенсації створення садів дозволяє залучити до 400

тис. грн за гектар на висадку яблунь, груш, вишень, черешень, слив, персиків,

абрикос, обліпихи, ліщини, волоського горіха, лохини, чорниці, малини,

смородини, аґрусу, ожини, порічки, суниці, винограду.

Площа території саду має бути від 1 до 25 га. Основна умова - створення

нових робочих місць. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які

пов’язані з проєктом.

Умови участі в програмі:

 розробити проєкт плану висадки насаджень, який має містити такі розділи:

пояснювальну записку, генеральний план, кошторисну документацію,

паспорт робочого проєкту;

 мати у власності чи правокористуванні не менше ніж 7 років землю площею

від 1 до 25 га;

 офіційно працевлаштувати працівників згідно умов Порядку;

 бути готовим взяти на себе від 30 відсотків витрат.

Розмір гранту становить від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар, але не

більше 70 % вартості проєкту висадки насаджень. Усі кошти мають бути

спрямовані на реалізацію проєкту.



Термін: до 31 грудня 2023

Подати заявку: https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu

ЄРОБОТА: ГРАНТ НА ТЕПЛИЦЮ 

Гранти надаються на будівництво модульної теплиці площею не менше 0,4

гектара та не більше 2,4 гектара відповідно до типового проєкту з кількістю

створених нових робочих місць не менше 14 на 1 гектар площі модульної

теплиці для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва

(садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на

їх доставку та введення в експлуатацію модульної теплиці.

Держава покриває до 7 млн грн, але не більше 70% витрат на теплицю.

Умови:

 Гранти надаються для теплиці площею від 0,4 до 2,4 га.

 Теплиця повинна бути збудована у термін до одного року.

 Підприємець може отримати грант, якщо земля у його власності або у

правокористування на термін не менше 7 років.

Сума

Грантові кошти можуть покривати не більше 70% витрат. Сума безповоротної

допомоги залежить від розміру теплиці:

 0,4-0,6 гектара – 2 мнл.гривень,

 0,8-1,2 гектара – 3,5 млн.гривень,

 1,6-2,4 гектара – 7 млн.гривень.



Розмір гранту: приблизно 36 000 000 грн. для 50 грантів.

Дедлайн: 24 липня 2023 року.
Детальніше за посиланням https://cutt.ly/LXY8dBw

ПРОГРАМА USAID «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА

УКРАЇНИ» оголошує грантову програму для підтримки безперервності та

відновлення бізнесу, в межах якої надасть 50 грантів для українських МСП

на загальну суму 36 мільйонів гривень.

Учасники: малі та середні українські підприємства.

Подавайся на грант, якщо твій бізнес пропонує:

🔸 покращення бізнес-процесів і моделей;

🔸 розбудову організаційного потенціалу;

🔸 розвиток виробництва продажів,

🔸 цифрові та торгові можливості.

Це включає: ІТ-рішення, розробку продукту та інновації, створення або відновлення

ланцюгів поставок, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом,

покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках,

підвищення конкурентоспроможності бізнесу, покращення доступу до фінансування для

МСП, або подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення

бізнесу.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» працює для

підвищення конкурентоздатності українських малих та середніх підприємств

на українському та міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та

прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії

можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.



Термін подання заявок: до 31 жовтня 2023 року

Для заповнення аплікаційної форми:

Мікропідприємства https://forms.gle/gwjvVXrYeHEwquSAA

Малі підприємства https://forms.gle/xncNgV4zhqqdA4Cu5

ГРАНТОВА ПРОГРАМА МОМ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ МІКРО-

ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Агентство ООН з питань міграції,

Представництво в Україні, в рамках проєкту «Розвиток малих та середніх підприємств:

Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу» запрошує

український мікро- та малий бізнес взяти участь у грантовій програмі.

Основною метою грантової програми є підтримка економіки України шляхом

відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на

критично важливі товари та послуги.

Мікро- та малим підприємствам пропонується подати заявку через онлайн-форму.

Посилання на онлайн-форми та усі деталі щодо вимог і розподілу грантів наведені нижче.

Які суми гранту?

Мікропідприємства - максимальна сума гранту становить 4 500 євро в гривневому

еквіваленті за курсом ООН.

Малі підприємства - максимальна сума гранту становить 20 000 євро в гривневому

еквіваленті за курсом ООН.

Грантові заявки розглядаються впродовж 2023 року.

Гранти виділяються доти, доки не вичерпаються кошти. Якщо кошти буде вичерпано до

жовтня 2023 року, конкурс буде закритий.

Детальніше тут: https://ukraine.iom.int/uk/news/hrantova-prohrama-mom-dlya-

postrazhdalykh-vid-viyny-mikro-ta-malykh-pidpryyemstv-v-ukrayini

https://ukraine.iom.int/uk/news/hrantova-prohrama-mom-dlya-postrazhdalykh-vid-viyny-mikro-ta-malykh-pidpryyemstv-v-ukrayini


Заявки приймаються на постійній основі.

Детальніше: https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-

proiektiv-podvijnogo-priznachennya/

Це безповоротна фінансова допомога для проєктів подвійного

призначення, яка одночасно задовольняє три потреби:

закриває витрати на розвиток проєкту;

надає доступ до найкращих менторів та експертів;

підвищує обороноздатність країни та сприяє її швидкій післявоєнній

відбудові.

Програма Фонду покликана сприяти створенню та розвитку інноваційної

продукції подвійного призначення: технологій, процесів чи інші складових, що

відрізняють таку продукцію від існуючих на ринку або відповідають існуючому

попиту одночасно як від приватних осіб, так і держави.

Фонд надає грантову підтримку проєктам, які здійснюють свою діяльність в

наступних сферах:

 оборона, кібербезпека,

 інфраструктурна відбудова,

 охорона здоров’я, освіта.

Грант надається у розмірі до 35 000 доларів США, з яких 25 000 доларів

США спрямовуються на діяльність заявника, та до 10 000 доларів США – на

оплату послуг Акредитованого Акселератора.



Проєкт діятиме до завершення воєнного стану.

Аплікаційна заявка https://20000.mva.gov.ua/

Український ветеранський фонд запустив ПРОГРАМУ МІКРО-

ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ ВЕТЕРАНІВ та членів їхніх родин.

Максимальна сума відшкодування - 20 тисяч гривень на одну заявку (на

купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи).

Подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік, батько,

матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а

також загиблих захисників.

Якщо вас зацікавила програма:

Зберіть пакет копій документів:
 паспорт заявника з пропискою;

 виписку чи витяг з ЄДР про ФОП, чи самозайняту особу;

 документ, що підтверджує статус ветерана: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю

внаслідок війни, посвідчення учасника війни;

 документ, що підтверджує спільне проживання з ветераном до війни: свідоцтво про одруження чи

свідоцтво про народження дитини;

 документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до

КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Заповніть заявку. Якщо заявка відповідатиме вимогам, після перевірки

документів і схвалення - ви отримаєте кошти протягом 10 днів.

Інструкція для заявників:

https://veteranfund.com.ua/doc/Competitions/20000/vnutrishna_inst_28-

10-22.pdf

Детальніше за посиланням: https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/

https://veteranfund.com.ua/doc/Competitions/20000/vnutrishna_inst_28-10-22.pdf
https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/


Дедлайн подання заявки: 16 березня 2023 року (до 18:00)

Детальніше:https://business.diia.gov.ua/cases/granti/mozlivist-dla-

ukrainciv-otrimati-grant-u-rozmiri-8-mln-evro-v-ramkah-programi-

cifrova-evropa

Можливість для українців отримати грант у розмірі 8 млн євро в

рамках програми «ЦИФРОВА ЄВРОПА»

Україна долучилася до програми «Цифрова Європа», в межах якої отримала

доступ до грантів для цифрової трансформації у всіх можливих сферах.

Один з нових конкурсів - у сфері правоохоронної діяльності. Українці теж

можуть податися на грант із загальним бюджетом у 8 млн євро, щоб долучитись

до розробки штучного інтелекту для спільного Європейського простору даних

безпеки. Це допоможе ефективніше боротись зі злочинністю та тероризмом за

допомогою ШІ.

Хто може податися на грант:

🔸Державний сектор, зокрема правоохоронні органи

🔸Бізнес: підприємства, стартапи, венчурні компанії, інноваційні структури

🔸Заклади вищої освіти, зокрема дослідницькі/наукові інститути

Перед поданням ретельно вивчіть умови конкурсу, адже участь передбачає

додаткові вимоги до учасників від України.



Детальніше про програму та як подати попередню заявку: 

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

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЄКТІВ від

Європейського банку реконструкції та розвитку
Грантова підтримка консалтингових проєктів, що впроваджуються зовнішніми

консультантами, супроводжуються ЄБРР та фінансуються донорами, спрямована на

надання допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу, які потребують

професійних знань і досвіду для зростання й забезпечення конкурентоспроможності. Вона

передбачає залучення досвідчених консультантів задля виявлення потреб та подальшого

розвитку бізнесу.

Консультації надаються за такими напрямами:
 Стратегія: стратегічне планування, розроблення бізнес-планів та експортних стратегій

 Маркетинг: дослідження ринків та споживачів, брендинг, розроблення вебрішень

 Системи якості: підготовка до сертифікації за міжнародними стандартами управління, безпеки

харчових продуктів, безпеки праці тощо

 Інформаційні технології: розроблення інформаційних систем, корпоративних порталів, систем

обліку, CRM, ERP тощо

 Організаційний розвиток: формування організаційної структури, управління ефективністю

персоналу, впровадження систем мотивації тощо

 Інженерні рішення: розроблення технічної документації, архітектурних й інфраструктурних

проєктів тощо

 Операційна ефективність: опис та оптимізація бізнес-процесів, управління ланцюжком постачань,

вибір оптимальних логістичних рішень тощо

 Управління фінансами: удосконалення управлінського обліку, перехід на міжнародні стандарти

фінансової звітності

 Енергоефективність та охорона довкілля: енергетичний аудит/сертифікація та рейтинги:

інженерні рішення з енергоефективності, системи енергоменеджменту, відновлювальна енергія

 Екологічний менеджмент: екологічний аудит/оцінка впливу, екологічні інженерні рішення, системи

екологічного менеджменту.



Прийом документів і відбір проєктів - до 31 березня 2023 року

Посилання: 

https://www.giz.de/en/worldwide/117204.html?fbclid=IwAR29kEavJ

qVc0mmixoAj-8vqhvGMG8stFDZd_bbQ3vei1Ea1_JLyN3p2drc

ГРАНТИ ВІД GIZ до 2 млн євро на реалізацію проєктів найкращих

доступних технологій та методів управління для підприємств

України

За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної

безпеки й захисту прав споживачів Німеччини GIZ розробила пілотну фінансову

програму співфінансування для українського бізнесу, відповідно до якої, надає

грантову підтримку підприємствам для впровадження найкращих доступних

технологій та методів управління (НДТМ) та зменшення промислових викидів.

Гранти в розмірі 20% сукупних витрат надаються в якості співфінансування,

але не більше ніж 2 млн євро на один проєкт.

Можливість проведення оцінки результативності проєкту – до вересня 2024

року.

Головна умова отримання гранту

Для отримання гранту підприємство повинно спочатку отримати кредит в

українському банку на реалізацію проєкту НДТМ. На момент подачі Форми

початкової оцінки достатньо передбачити кредитні кошти в бюджеті

фінансування проєкту. Отримання кредиту необхідно здійснити напередодні

отримання грантових коштів від GIZ. Кредитні кошти в структурі витрат на

реалізацію проєкту НДТМ мають складати не менше розміру гранту.



Конкурс відкритий постійно до вичерпання загального бюджету 

програми.

Детальніше за посиланням: https://gurt.org.ua/news/grants/83612/

Грантова програма на 1 млн доларів для КРЕАТИВНИХ

ПІДПРИЄМЦІВ від МКІП та Київської школи економіки

Для кого?

Для креативних підприємців та підприємиць, які мають свою організацію або

ні, які мають проривні ідеї, є талановитими і нестандартними, мають

нетривіальний унікальний хід думок і яскравий розум. Підтримуються як

фізичні особи-підприємці так і фізичні особи, які залишилися працювати в

Україні. Грантову підтримку може отримати тільки 1 особа, творчі тандеми та

колективи можуть брати участь індивідуально. Впродовж дії програми

підтримка надається тільки один раз.

Як подати заявку?

Перший етап відбору – повідомити про бажання взяти участь, через гугл-форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC29m_z7QETvdYOxBugMvvMsfuZiw3wyxIURZ

R_7FlGemetg/closedform

Учасник має розповісти свою історію, описати ідею та пояснити, чому важливо її втілити, а

також надати драфт кошторису в довільній формі та CV.

Другий етап – за результатами відбору, комітет зв'яжеться з учасником щодо подальших

дій.

 Третій етап – учасник отримує кошти як фізична особа чи як фізична особа

підприємець.

Сума підтримки – від 5 тисяч доларів на кожен креативний талант. У разі,

якщо потрібна більша сума, учасник може обґрунтувати цю потребу.



Термін: до 15 березня 2023 року

Детальніше - https://www.ccifu.com.ua/fileadmin/cru-

1675361071/ukraine/docs/REGLEMENT-prix-ukr2023.pdf

100 000 ГРИВЕНЬ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ Й 5-ДЕННА ПОДОРОЖ 

У ПАРИЖ ДЛЯ ЖІНОК-ПІДПРИЄМИЦЬ

Незважаючи на війну та неспокійний період, Prix de la Femme d’Affaires,

який нагороджує жінок-підприємців, зберігається.

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.

Цей конкурс відкритий, без вікових обмежень, для всіх жінок, незалежно від

сфери їхньої діяльності та для зайняття підприємницькою діяльністю у воєнний

час.

Для кого?

В конкурсі можуть взяти участь жінки, що продовжують вести

підприємницьку діяльність попри війну.

Сума

Переможниця конкурсу отримає премію 100 000 грн на розвиток власної

справи.

Терміни: заповнити анкету на сайті womanccifu.com слід до 15 березня

2023 року. Заявки отримані після цього терміну не враховуватимуться журі.



Строки подання ідей: до 20 лютого / травня / серпня / листопада.

Детальніше: https://itscraft.com.ua/postiyniy-konkurs-tvortsiv/

Фонд ЦЕ КРАФТ впроваджує ПОСТІЙНИЙ КОНКУРС ТВОРЦІВ з

метою підтримки мікропідприємців крафтовиків і ремісників.

За умовами конкурсу всі охочі можуть подати ідеї на виготовлення творчого

продукту (прототипу). Це Крафт щоквартально проводить конкурсний відбір на

найкращу ідею виробу і фінансує виготовлення продукту-товару на грантових

умовах (безповоротно). Авторські права на прототип залишаються за автором і

надалі він/вона зможуть стати Продавцем на Це Крафт.

Конкурс призначений для початківців і тих, хто бажає створити новий виріб,

але не має для цього достатньо ресурсів і знань.

Якщо ви вже діючий творець/митець/дизайнер/виробник і вам потрібна

підтримка – ми також відкриті для ваших ідей.

Від одного заявника може бути необмежена кількість пропозицій.

Пропозиції подаються через гугл-форму на сайті Це Крафт.

Конкурс постійний з щоквартальним оголошенням переможців (28 лютого /

травня / серпня / листопада на сторінках Це Крафт у Інстаграм і Фейсбук).

Надається фінансування прототипу / мінімальної партії / деталі виробу до

1000 гривень, якщо виробництво коштує більше – ви маєте дофінансувати за

власний рахунок.



Термін: до 31 грудня 2023 року

Детальніше про програму за посиланням:  

https://lap.drc.ngo/title/msd

Данська рада в справах біженців (DRC) за фінансової підтримки уряду

Швейцарії оголосила про запуск грантової програми бізнес-партнерства

спрямованої на ПІДТРИМКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ХАРЧОВОГО

ВИРОБНИЦТВА.

Головною метою такого партнерства є розвиток малого та середнього бізнесу

аграрного сектору і харчового виробництва та залучення населення у

виробничо-збутові ланцюжки.

Програма передбачає надання грантової підтримки у розмірі до 20 000

доларів США, за умови співінвестування до 50% від загальної вартості проєкту

(співінвестування можливе як у вигляді фінансового внеску, так і у вигляді

інших власних активів).

Проєкт має бути прибутковим, мати життєздатну схему реалізації, а також

його кінцевим результатом має бути збільшення прибутків місцевого населення

на території, яку він охоплює, в тому числі за рахунок їхнього прямого

залучення у виробничо-збутові ланцюжки.

Скористатися пропозицією можуть приватні підприємства будь-яких форм

реєстрації, об’єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні

підприємства та інші.

Якщо ви зацікавлені у співпраці з DRC, перейдіть за посиланням та заповніть

заявку за посиланням https://lap.drc.ngo/form/msd-new

https://lap.drc.ngo/form/msd-new


Термін подачі заявок: до 31 грудня 2023 року

Детальніше про умови подачі заявок за посиланням: 

https://www.angelone.fund/#how-it-works

ДО 200 ТИС. ДОЛАРІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ

СТАРТАПІВ

Ангельський венчурний фонд ANGEL ONE створений Фундацією

УКУ.

Мета Фонду - інвестувати в українські стартапи, допомагати їм у реалізації

їхніх ідей та розвивати стартап-культуру в Україні.

Фонд надає стартовий капітал (pre-seed & seed capital) для масштабування

стартапів, заснованих на технологіях, інноваціях та інтелектуальній власності,

розроблених українськими засновниками.

Інвестиції в українські стартапи в усіх технологічних категоріях становлять

від $50 000 до $200 000.

Основний акцент зроблено на таких напрямках, як FinTech, SaaS, EdTech,

AI/ML. Третина інвестицій буде спрямована в Edtech стартапи та ті, що

прагнуть зробити істотний внесок у вирішення глобальних проблем.

Angel One буде супроводжувати стартапи протягом періоду їхнього розвитку.

Окрім необхідного капіталу, фонд надасть засновникам контакти з

підприємницькими та венчурними спільнотами, а також, що не менш важливо,

експертизу менеджменту та маркетингу для перетворення ідей та інновацій на

успішні стартапи.



Терміни: постійно діючий конкурс (до 31 грудня 2023 року)

Детальніше про донора: https://www.seiercapital.com/

Подати заявку: https://www.seiercapital.com/sign-up

10 МЛН ЄВРО НА БЛОКЧЕЙН СТАРТАПИ ВІД ФОНДУ SEIER CAPITAL

Данський інвестиційний фонд Ларса Сейєра Крістенсена, Seier Capital A/S

попри війну планує інвестувати €10 млн у блокчейн-стартапи в Україні.

Для кого: для блокчейн-стартапів в Україні.

Сума:

Є три опції подачі заявок на підтримку від Seier Capital A/S:

гранти для стартапів від € 5 000 до € 50 000;

 інвестиції до € 100 000;

значні інвестиції понад € 100 000.

Умови

Гроші виділятимуться як у вигляді грантів, так і інвестицій у проєкти, які

базуватимуться на блокчейн-мережі Concordium.

Можливості

Усі компанії, які отримують інвестиції від Seier Capital A/S, мають право на

технічну підтримку та консультації з розробки платформ та програмного

забезпечення, користувацького інтерфейсу UI/UX, хмарних сервісів, блокчейн-

рішень та технологій розподілених реєстрів (DLT), великих даних та аналітики

від компанії “Tacans” (швейцарсько-український венчурний розробник

блокчейнів).


