
БІЗНЕСОВІ ПРОГРАМИ 

1. (2Г). Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма / Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 

Пріоритети • Стратегії розвитку інфраструктури, що дозволяють скористатися залученням приватного сектора  

• Програми інформування для залучення зацікавлених сторін та забезпечення прозорості і підзвітності в проведенні реформ  

• Розробка та впровадження політичних, нормативних та інституційних реформ  

• Розробка та впровадження новаторських проектів та угод  

• Розвиток потенціалу уряду в проектуванні та виконанні домовленостей щодо приватної інфраструктури та регулюванні 

приватних постачальників послуг  

• Виявлення, поширення та просування нових кращих практик  

• Поліпшення кредитоспроможності субнаціональних утворень  

Заявники Місцеві та національні уряди, регіональні організації. 

Інше Заявки на гранти до 75 тис. дол. затверджуються менеджером програми PPIAF. Заявки на гранти, що перевищують 75 тис. 

дол. підлягають зовнішній технічній оцінці старшим галузевим експертом з Групи Світового банку. 

2. (4Г) Європейський Союз (ЄС) 

2.1 (4.2Г) Програми територіального співробітництва Східного сусідства (EaPTC) 

Пріоритети • Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) шляхом покращення інфраструктури, пов’язаної з бізнес-інформацією, з 

особливим акцентом на прикордонну торгівлю  

• Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів  

• Людський капітал і створення робочих місць, профорієнтація молоді, соціальна інтеграція інвалідів  

• Спільний моніторинг та обмін інформацією про стан довкілля, енергозбереження, відновлювані джерела енергії, утилізація 

відходів  

• Охорона здоров’я – профілактика захворювань і рання діагностика  

• Збереження культурної та історичної спадщини  

Заявники Державні та еквівалентні органи, неурядові і некомерційні організації 

Інше Гранти будуть надаватись в рамках конкурсів. Згідно з проектом стратегії, обсяг окремого гранту буде обмежений 20-250 

тис. Євро, що становитимуть максимум 90% від загального обсягу допустимих витрат проекту. 

2.2 (4.6Г) Програма інвестування для країн-сусідів ЄС / Neighbourhood Investment Facility (NIF) 

Пріоритети Підтримка інвестиційних проектів у країнах-партнерах шляхом об’єднання ресурсів Європейської Комісії та країн-членів 

ЄС, а також їх використання для залучення кредитів від фінансових інституцій ЄС та держав-членів. 

Заявники Місцеві органи влади, приватні компанії 

Інше Щоб отримати підтримку NIF, потенційні кандидати повинні обговорювати свої проекти з однією з європейських фінансових 

інституцій. 

3. (5Г) Канадський департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку/ Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and 

Development (DFATD) 

Пріоритети Економічне зростання: поліпшення сприятливого для бізнесу середовища,відновлення довірі дофінансових інститутів, 

підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств шляхом диверсифікації навичок та розширення доступу 

до кредитів, зміцнення державних інститутів, побудоване на принципах верховенства права і підзвітності, поліпшення 

доступу до місцевих послуг економічного розвитку. 

Просування демократії: підвищення цілісності демократичних інститутів і практик,з акцентом нареформування державних 

інститутів та судової системи, підтримка організацій громадянського суспільства та ЗМІ, забезпечення ефективного, 

підзвітного та прозорого процесу прийняття рішень. Особлива увага приділяється просуванню вільних і справедливих 

виборів і сприянню реформі нормативно-правової бази. 

Заявники Місцеві органи влади, неурядові організації 

Інше Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у відповідь на оголошення конкурсу. 

4. (10Г) Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) 

Пріоритети Зменшення бідності через виробничу діяльність: економічне зростання, розвиток малого та середнього бізнесу та створення 

робочих місць, бізнес, інвестиції та технологічні послуги, агробізнес та розвиток підприємництва в сільських районах, 

людська безпека і посткризове відновлення, жінки та молодь у виробничій діяльності. 

Заявники Уряди країн-членів ЮНІДО. 

Інше Проекти та заходи з розвитку співробітництва ЮНІДО засновані на середньостроковому підході програмування. 

5. (13Г) Реформа та зміцнення фінансового сектору / Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) 

Пріоритети FIRST віддає перевагу проектам, які показують залучення клієнта і та основані на реальному попиті, мають ймовірність 

досягнення поставлених цілей та успішної реалізації проекту, показують сильні елементи комплементарності (не 

перекриваються і не конфліктують з іншими джерелами фінансування), є каталітичними (можуть привести до подальшого 

зміцнення фінансового сектора). 

Заявники Державні органи, регулюючі органи, політики , і - в обмежених випадках - квазі-державні установи, такі як саморегульовані 

організації та галузеві асоціації. 

Інше FIRST приділяю основну увагу короткостроковим і середньостроковим проекти (6-18 місяців). Проекти технічної допомоги 

мають обсяг від декількох тисяч до півмільйона доларів, а у виняткових випадках, більше. Більшість підтриманих проектів 

були між 100 і 200 тис. доларів. 

6. (19Г) Фундація українсько-польської співпраці / Polish-Ukrainian Cooperation Foundation (PAUCI) 

Пріоритети • Адвокація більш тісної інтеграції з євро-атлантичними структурами  

• Державна служба / Адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування  

• Залучення бізнесу до розвитку місцевих громад  

• Розширення прав і можливостей молоді  

• Енергетична безпека / ефективність  

Заявники ПАУСІ надає фінансування в основному некомерційним, неурядовим організаціям (за винятком політичних партій) та 

вищим навчальним закладам. Проекти приватних комерційних організацій (таких як центри розвитку бізнесу, консалтингові 

компанії, організації з викладання менеджменту, ЗМІ тощо) можуть отримати допомогу, якщо пропонований ними проект 

відповідає благодійним цілям ПАУСІ і не служить бізнес-інтересам компанії (тобто проект не спрямований на отримання 

прибутку засновниками або акціонерами). ПАУСІ розглядає пропозиції тільки від юридичних осіб. 

Інше ПАУСІ приймає заявки виключно в рамках оголошених конкурсів. 



7. (20Г) Центральноєвропейська ініціатива / Central European Initiative (CEI) 

Пріоритети Інноваційні дії на користь мобільності і створення мереж, зосереджені на розвитку потенціалу шляхом передачі та обміну 

ноу-хау, зокрема, від держав ЦЄІ, які є членами ЄС, державам ЦЄІ, які не є членами ЄС. 

Заявники Державні та приватні структури 

Інше Заявки подаються в рамках щорічних конкурсів, що публікуються на відповідному сайті: www.cei.int/content/cooperation-

activities.У2014році конкурс оголошувався з терміном27травня імаксимальним внеском ЦЄІ у 15 тис. євро.Внесок ЦЄІ як 

правило , не може перевищувати 50% від загальної вартості проекту. 

7.1 (20.1Г) Програма обміну ноу-хау / Know-how Exchange Programme (KEP) 

Пріоритети Зміцнення економічного і соціального розвитку країн ЦСЄ, що не входять до скалду ЄС, допомога країнам, що нещодавно 

стали членами ЄС, у їхній перевтілення з одержувачів донорської допомоги на нових надавачів донорської допомоги з метою 

розвитку, сприяння принципам зовнішньої допомоги та підтримки міжнародного співробітництва між установами в країнах 

ЦСЄ, що є членами ЄС. 

Заявники Державні та приватні структури 

Інше Загальна сума, виділена в рамках даного конкурсу заявок, становила 260 тис. євро, що було надано Фондом ЦСЄ ЄБРР, 

повністю фінансованого урядом Італії. Будь-який грант, отриманий з даного конкурсу заявок, не може бути більший за 50% 

від загальної вартості даного проекту, а максимальна сума гранту , виділеного на один проект, не може перевищувати 40 тис. 

євро. 

8. (1Н) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Світовий банк / MultilateralInvestmentGuaranteeAgency (MIGA), 

WorldBankGroup 

Пріоритети Ті інвестиції, які дають ефект розвитку і відповідають високим соціальним та екологічним стандартам. 

Заявники  Приватні інвестиційні компанії, корпорації та фінансові установи; державні компанії та некомерційні організації, якщо 

інвестиції здійснюються на комерційній основі. 

Інше Першим кроком для отримання гарантійного покриття MIGA є подача конфіденційної попередньої заявки у вільній формі.   

9. (2Н) Горизонт Капітал / HorizonCapital 

Пріоритети HorizonCapital інвестує в компанії, які, на їхню думку, можуть скористатися можливостями швидкого зростання і 

консолідації в цільових галузях. Основні характеристики таких компаній включають: значні можливості на цільового ринку, 

істотний потенціал для доходів і зростання прибутку, досвідчену команду управління з перевіреною успішною репутацією і 

значним досвідом у галузі, фінансову прозорість та дотримання міжнародно-визнаних принципів корпоративного 

врядування, потенціал для високих доходів на вкладений капітал, чітку стратегію виходу для отримання прибутку. 

Заявники Приватні компанії 

Інше Пропозиції можуть подаватися українською або російською мовою, хоча бажаною є англійська. Пропозиції проходять 

процес подання та оцінки. При розробці бізнес-плану заявник повинен охопити наступні теми: резюме - заява про наміри, 

історія бізнесу, продукти/послуги , ринок/ клієнти, конкуренція, маркетинг, фінансові прогнози, підтверджуюча 

інформація/додатки. Після подання бізнес-плану первісна відповідь дається протягом 4-6 тижнів. 

10. (3Н) Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються / Danish Investment Fund for Developing Countries (IFU) 

Пріоритети Не існує секторальних або будь-яких інших пріоритетів. Тим не менш, Фонд не фінансує проекти у певних галузях. Список 

таких галузей: http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/edfi-exclusion-list.pdf 

Заявники Всі данські підприємства, незалежно від їх розміру, є прийнятними, якщо вони відповідають чотирьом передумовам: 

 данське підприємство має вкладати власні інвестиції в обсязі, що щонайменше дорівнює внеску Фонду;  

 бізнес-операції повинні мати чітку перспективу комерційної життєздатності;  

 проекти повинні мати вплив на розвиток у цільовій країні;  

 цільова країна має бути в списку країн, що розвиваються, які мають право на інвестиції Фонду (Україна є у списку) 

http://www.ifu.dk/en/services/countries-where-ifu-can-invest 

Інше Зацікавлений учасник (данська юридична особа або українська через данського партнера) має зв'язатися з інвестиційною 

командою, що відповідає за Балкани, Україну та Кавказі. 

11. (4Н) Євровенчерс Україна ІІ / EuroventuresUkraineII 

Пріоритети Приватні компанії, що працюють у галузях зі швидким обігом - споживчі товари, дистрибуція, зв'язок, виробничі та сервісні 

підприємства. 

Заявники Приватні компанії з сильними, талановитими і цілеспрямованими управлінськими командами; прибуткові компанії з 

мінімумом приблизно 10 млн. дол. виручки, надійним грошовим потоком, що демонструють високу рентабельність і 

потенціал прибутку. 

Інше Команда Euroventures Україна розгляне можливості інвестування у більшості галузей,окрім спекулятивної нерухомості, 

продукції з вмістом алкоголю більшим за15%, тютюнових виробів, казино, протиправної або аморальної діяльності, 

озброєння, промисловості, що шкодить навколишньому середовищу. Фонд інвестуватиме тільки в компанії, які є приватними 

або приватизованими на, принаймні, 75%. 

12. (6Н) Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Пріоритети Проекти, розташовані в країнах, де працює ЄБРР, що мають хороші перспективи стати прибутковим, мають значний внесок 

у капітал у грошовій або в натуральній формі від спонсора проекту, сприятимуть місцевій економіці та задовольняють 

екологічним стандартам ЄБРР та стандартам приймаючої країни. 

Заявники Державні органи, підприємства приватного сектора, мікро-, малі та середні підприємства (через посередників або напряму). 

Інше ЄБРР фінансує до 35% від загальної вартості проекту грін-філд (з нуля) або 35% від довгострокової капіталізації усталеної 

компанії. Життєвий цикл проекту може варіюватися від 1 року для проектів поповнення оборотного капіталу або торгового 

фінансування до 15 років для довгострокових суверенних інфраструктурних проектів. 

13. (7Н) Європейський інвестиційний банк 

Пріоритети • Малі та середні підприємства, які створюють 80% нових робочих місць  

• Регіональний розвиток: зменшення економічних та соціальних диспропорцій  

Екологічна сталість: заходи щодо зміни клімату та інвестиції у міське та природне середовище  

• Інновації: сприяння розвитку навичок та інновацій на всіх рівнях  

• Транс-європейські мережі: об'єднання інфраструктури Європи, особливо у сфері транспорту  

• Енергетика: будівництво конкурентоспроможних та безпечних джерел енергії  

Заявники Малі та середні підприємства, які створюють 80% нових робочих місць  

Інше Пряме фінансування: Індивідуальні кредити для проектів,що перевищують25мільйонів євро,можуть бути запитані 



безпосередньо від ЄІБ без особливих формальностей. 

Непряме фінансування: Заявки на фінансування малих проектів подаються безпосередньо дофінансових установ або 

комерційних банків, які отримують кредитні лінії ЄІБ. 

13.1 (7.1Н) ТрастовийфондтехнічноїдопомогиуСхідномупартнерстві / Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) 

Пріоритети • Розвиток місцевого приватного сектора, зокрема, підтримка малого і середнього бізнесу  

• Розвиток соціальної та економічної інфраструктури, у тому числі: транспорт, енергетика, вода, екологічна інфраструктура, 

інформаційні та комунікаційні технології  

• Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них  

Взаємодоповнюваність і координація 

Заявники Галузеві міністерства, місцеві органи влади, муніципалітети, інші юридичні особи. 

Інше Проекти технічної допомоги підлягають процедурі тендеру. Залежно від того, хто закуповує консультаційні послуги, Банк 

слідує або правилам "Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС", або Правилам 

закупівель ЄІБ. Надалі Банк здійснює контроль виконання проекту в тісній співпраці з промоутером у країні та іншими 

відповідними партнерами. 

14. (9Н) Міжнародна фінансова корпорація (МФК) 

Пріоритети Ключові сектори України: агропромисловий комплекс, інфраструктура, енергетична ефективність/ чисте виробництво, 

фінансові ринки, що впливають на довгострокове економічне зростання України  

Заявники Прийнятними є переважно великі приватні компанії. Компанії з часткою державної власності також можуть отримати 

фінансування. МФК не надає позик безпосередньо мікро-, малим і середнім підприємствам та індивідуальним підприємцям, 

але чимало інвестиційних клієнтів МФК є фінансовими посередниками, які надалі кредитують дрібні підприємства. Щоб 

отримати право на фінансування МФК, проект повинен відповідати таким критеріям: 

 знаходитись у країні, що розвивається, яка є членом МФК (http://go.worldbank.org/4FHBI7UF30);  

 належати до приватного сектору;  

 бути технічно справним;  

 мати хороші перспективи прибутку та приносити користь місцевій економіці;  

 бути справним щодо довкілля та суспільства, задовольняти Екологічним та соціальнимстандартам МФК,а також 

країни,де він реалізується. 

15. 12Н Управління з кредитування розвитку / Development Credit Authority (DCA) 

Пріоритети Мікро- та малі підприємства, приватизація державних компаній, інфраструктура, ефективні та поновлювані джерела енергії, 

зміна клімату і т.д.  

Заявники Відповідність заявників керівним критеріям DCA переважно визначається нижче зазначеними загальними принципам, яким 

мають слідувати проектні пропозиції: 

• Фінансова життєздатність: Проекти повинні демонструвати позитивні фінансові норми прибутку, що вказують на 

можливість погашення боргу  

• Розподіл ризиків: USAID беруть на себе 50% або менше потенційної грошової відповідальності, забезпечуючи реальний 

розподіл ризиків з місцевими фінансовими інститутами.  

• Позикові кошти: кредитна діяльність USAID має прямо мобілізувати фінансування місцевих фінансових установ.  

• Відповідність валют: Гарантовані DCA кредити повинні бути в тій самій валюті, що й доходи від проекту.  

• Вимоги до звітності: USAID Місії мають бути готові до роботи з фінансовими установами та/ або позичальниками, щоб 

забезпечити регулярні звіти про стан проектів DCA.  

Інше Заявка подається через місцеві Місії USAID: процес ініціюють співробітники Місії. Часові рамки для затвердження проекту 

DCA варіюється в залежності від проекту: це може зайняти від трьох до дев'яти місяців з розробки проекту до остаточного 

затвердження. 

16. (14Н) Фонд сприяння стартапам / SECO Start-up Fund (SSF) 

Пріоритети Не існує пріоритетних напрямків або секторів для надання кредитів. Кредитна лінія SECO фінансує до 50% витрат, 

понесених швейцарськими компаніями на початковому етапі інвестиційного проекту в країні-партнері SECO, у тому числі в 

України (наприклад, проект Золоті Луки, виробництво молочних продуктів у Вінницькій області). Проекти повинні бути 

комерційно життєздатними і відповідати існуючим екологічним і соціальним стандартам, тобто не мати шкідливих 

екологічних або негативних соціальних наслідків. 

Заявники Інвестори, зареєстровані у Швейцарії; стартапи, компанії в окремих країнах з економікою, що розвивається, або перехідною 

економікою. Компанії повинні бути комерційно життєздатними стартапами, що працюють протягом максимум 3-х років. 

Інвестор/ позичальник повинен проживати в Швейцарії і мати хорошу репутацію. В проекті можуть бути співпозичальники, 

які проживають за кордоном. Інвестори/ позичальники повинні надати докази наявності достатніх фінансових ресурсів та 

управлінського потенціалу для реалізації проекту. 

Інше  Максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати 50% від необхідних інвестиційних витрат, максимальний обсяг 

кредиту становить 500 тис. швейц. франків на проект з терміном погашення 5 років. 

17. (15Н) Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються / SwissInvestmentFundforEmergingMarkets (SIFEM) 

Пріоритети  Просування життєздатного й динамічного місцевих малих, середніх і швидкозростаючих приватних компаній, створення 

тривалої і гідної праці, диверсифікація та зміцнення місцевих фінансових ринків/ фінансових посередників, поліпшення 

управління портфельними інвестиціями і доступу до зовнішнього фінансування. 

Заявники Компанії, які розробляють нові продукти та послуги, зменшують витрати за рахунок інновацій, ефективності і збільшення 

продуктивності в результаті активного впровадження норм щодо довкілля, соціальних питань та внутрішньокорпоративних 

відносин (ESG). Як відповідальний інвестор, SIFEM прагне інвестувати відповідно до найкращих міжнародних стандартів 

ESG з метою сприяння сталому розвитку на своїх цільових ринках. 

Інше Не існує усталеної процедури подачі заявок. З усіх питань, що пов'язані з інвестиційними можливостями SIFEM, потенційні 

кандидати мають зв'язатися довіреною компанією – Obviam, www.obviam.ch/contact/ 

 

 

 


