Співробітництво з міжнародними організаціями
у сфері розвитку
і підтримки підприємництва та можливості,
які воно дає

Допомога Європейської Комісії
Програма ЄС з підтримки приватного
сектору EU SURE
Проект буде спрямований на:
 підтримку заходів з дерегуляції та
розробку стратегій економічного розвитку;
Прогнозований
бюджет - 95 млн.

 створення регіональних центрів
підтримки бізнесу;

 створення інструменту гарантування
кредитів, управління яким буде
здійснюватись в рамках Європейського
інвестиційного фонду.
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COSME
Косме - програма ЄС для підвищення
конкурентоспроможності підприємств і
підприємств малого та середнього
бізнесу (МСБ), що розрахована з 2014
до 2020 року із запланованим бюджетом
в € 2,3 млрд.

Передбачається доступ до таких
складових програми:
 покращення умов доступу МСП на ринки (забезпечення консультативних та
аналітичних послуг, пов‟язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств,
розширенням торговельно-економічних зв‟язків);
 покращення умов функціонування МСП (імплементація Акту Малого Бізнесу для
Європи (Small Business Act for Europe);
 формування культури ведення бізнесу.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Європейська мережа підприємств

600 організацій-учасниць
у більш ніж 50 країнах світу






допомога підприємцям знайти партнерів-інвесторів в країнах-учасницях,
пошук інноваційних технологій,
пошук партнерів для створення спільних підприємств;
пошук партнерів для імпорту/експорту товарів.

http://een.ec.europa.eu/
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HORIZON 2020 UKRAINE
Напрямки:
Програми наукових
досліджень та
інновацій
Бюджет: до 80 млрд €
на 2014-2020 рр

 Дослідницька діяльність
 Інноваційна діяльність підприємств
 Підприємництво
http://h2020.link/
http://www.bilat-ukraina.eu/en/393.php

Мінекономрозвитку, координує частину діяльності програми,
що стосується розвитку і підтримки підприємництва
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Співробітництво з ООН
ПРООН та Мінекономрозвитку започаткували проект розвитку
бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств в
(з вересня 2015 року)

 зміцнення організаційного потенціалу бізнес-об‟єднань і
збільшення чисельності їхніх членів;
 поліпшення послуг, що надаються бізнес-об‟єднаннями малим і
середнім підприємствам;
 зміцнення адвокаційної діяльності та посередницького
потенціалу бізнес-об‟єднань;
 підтримка і заохочення державно-приватного діалогу.
Висловити зацікавленість щодо участі у програмі можна зайшовши
на посилання:
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2015/09/04/-/
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Програма USAID
«Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ):
Програма має на меті об„єднати зусилля активних, орієнтованих на
реформи організацій та представників громадянського суспільства, щоб,
координуючи роботу з урядом, розробити ефективне законодавство, що
дасть змогу суттєво покращити бізнес-клімат в Україні. Програма USAID
«ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з Інститутом
економічних досліджень та політичного консалтингу, CASE-України та
Київським інститутом економіки.

Центр соціально-економічних
досліджень – CASE-Україна

Київський
економічний інститут

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій
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Стажування в Німеччині в рамках програми заходів з
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва

Мінекономрозвитку спільно з Проектом GIZ “Fit for partnership”
розроблено Проект Української національної платформи розвитку бізнесу,
яка буде здійснювати пошук та попередню підготовку підприємців (в
регіонах України через свої місцеві платформи) для подальшого
стажуванням в Німеччині за рахунок німецької технічної допомоги.
Подати заявку на участь у програмі можна за посиланням:
http://www.inwent.org.ua/
Партнери програми у регіонах України:
http://www.inwent.org.ua/partnerships/index.html
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Проект «Партнерство для місцевого економічного розвитку та
демократичного управління (PLEDDG), програма муніципального
розвитку «ПРОМІС» (2015 - 2021)
Федерація Канадських мініципалітетів

 Проект спрямований на зміцнення муніципального сектора України за
рахунок збільшення потужностей в 16 містах для просування місцевої
демократії та економічного розвитку.
 Це сприятиме розвитку гендерної рівності, що збільшить обсяги
політичної та економічної участі жінок в управлінні, а також сприятиме
розвитку зеленого муніципального середовища.
 Програма сприятиме взаємній торгівлі та зросту інвестицій між
Україною та Канадою, а також координації Канадсько-Польської
взаємодії з Україною за рахунок використання досвіду польського
муніципального сектора спільно з канадською технічною допомогою.

http://www.pleddg.org.ua/

Східне партнерство
Політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі
східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку
існуючої Європейської політики сусідства.
Можливості отримання грантів на спільну двосторонню або
багатосторонню реалізацію проектів
http://eaptc.eu/en/eaptc-program.html
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ІНІЦІАТИВА ДЛЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВДЕННОГО
КАВКАЗУ
Створення умов для запровадження схеми гарантування
кредиту МСП в агробізнесі
Обрано:
Вінницьку, Полтавську, Черкаську та Харківську області

Цільова група – підприємства, що працюють на території від 100
до 2000 тис.га
Результат розробки схеми –
гарантія покриття 50-60% від тіла кредиту для
представників агробізнесу
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Короткий огляд підтримки, що надається ЄС
підприємницькій діяльності в Україні
1. East Invest (Проект «Схід Інвест)
Тривалість: 2010 – 2017 рр.
Бюджет: €14 млн.
Більше інформації: http://bit.ly/1LcvDx0
2. Фонд МСБ (вікна ЄБРР, KfW і ЄІБ)
Тривалість: 2010 – 2020 рр.
Бюджет: €15.3 млн, € 150 млн інвестицій
ЄБРР: http://bit.ly/1yWJUFl
ЄІБ (Європейський Інвестиційний Банк): http://bit.ly/1yWK5Ar
KfW (Німецький державний банк «Кредити для
реконструкцій»): http://bit.ly/1E5vitU
3. Програма підтримки малого бізнесу в країнах Східного партнерства
Тривалість: 2010 – 2016 рр.
Бюджет: €15.3 млн.
Більше інформації: http://bit.ly/1yWJUFl
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Короткий огляд підтримки, що надається ЄС
підприємницькій діяльності в Україні
4. Визначення і сприяння інвестиціям в енергоефективність
Тривалість: 2006 – 2018 рр.
Бюджет: €9.5 млн.
Більше інформації: http://bit.ly/1G1X4GV
5. TAREP (Посилення аудиту та звітності в країнах Східного партнерства)
Тривалість: 2014 – 2017 рр.
Бюджет: €10 млн
Більше інформації: http://bit.ly/17SxWHt
6. Фонд прямого фінансування ПВЗВТ (Поглиблена та всеохоплююча
зона вільної торгівлі)
Тривалість: 2014 – 2024 рр.
Більше інформації: http://bit.ly/154rzPZ
7. Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) –
Європейський регіон сусідства (ENR)
Тривалість: 2005 р. – не визначено
Бюджет: € 974 млн (підписні зобов‟язання від інвесторів)
Більше інформації: www.efse.lu
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Користі посилання, для тих, хто шукає
можливості розвитку:

Віртуальний центр підтримки українських
експортерів Представництва України при ЄС
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua

Перелік міжнародних донорських організацій в
Україні
http://gurt.org.ua/donors/international/

ukrint.sme@gmail.com
528 54 30
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