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Де отримати фінансові ресурси?

‣ Ресурси, які може акумулювати місцева влада: ДФРР, секторальна 

підтримка, місцевий бюджет, залучення коштів іноземний донорів

‣ Ресурси, які може безпосередньо отримати МСП: грантова підтримка, 

кредити

Найбільша потреба МСП:

‣Гроші та інформація



Скільки проектів, 
реалізованих за рахунок 

ДФРР,
було присвячено розвитку 

підприємництва?



Джерело: База даних ДФРР, 2015-2019



Центр підтримки підприємництва, інновацій та 
стартапів Чернігівської області – перший проект з 

підтримки МСП, що буде фінансуватися коштом ДФРР

http://dfrr.minregion.gov.
ua/Project-

annotation?PROJT=21821

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=21821


Чому це стало можливим

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/415/Guideline_SME_Policy_Region
al_06_06_2019.pdf

Розвиток МСП –
ОКРЕМА оперативна 

ціль у стратегії 
регіонального 

(місцевого) розвитку 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/415/Guideline_SME_Policy_Regional_06_06_2019.pdf


Як має виглядати стратегічна підтримка МСП



Як може виглядати оперативна ціль щодо розвитку МСП

Завдання оперативної цілі щодо розвитку МСП

Вставка 7. Приклад завдань оперативної цілі. 

Завдання оперативної цілі щодо розвитку МСП м. Ніжина,

Чернігівська область

1. Покращення співпраці бізнесу та влади 
2. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку МСП
3. Розширення доступу МСП до фінансових ресурсів
4. Вихід МСП на нові ринки
5. Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного 
потенціалу МСП



‣Де знайти гроші на інновації? 



‣Горизонт 2020 – що «світить» українським МСП



МІФ 1.

«Ми не такі багаті, щоб займатися 

інноваціями»

© Українські МСП

Інновації – шлях до підвищення 

конкурентоспроможності, а відтак –

до збільшення доходів



МІФ 2.

«Інновації – це про польоти на Місяць»

© Українські МСП

Нова обгортка – це теж інновації, але в 
Горизонт 2020 – ви маєте бути готові
полетіти на  Місяць



МІФ 3.

В Горизонт 2020 неможливо виграти 
українським МСП

© Українські МСП

13 переможців: 
11 - фаза І (50 тис євро кожен) 

2 - фаза ІІ  (2,2 млн євро)



Інструмент «Accelerator» 

Для кого? 

‣ старт-апів, МСП або підприємців з бізнес-планом та стратегією щодо виходу інновації на 
зовнішні ринки

Що?

‣ грант до 2,5 млн. євро (70% витрат)

‣ можливість отримання інвестування до 15 млн. євро

‣ можливості отримати наставництво та коучинг, зробити презентацію перед інвесторами 
(корпораціями, венчурними фондами)

Важливо! 

‣ 15 січня 2020 року

‣ Індивідуальні заявки

‣ Пітчінг



Інструмент «Pathfinder» 

Для кого? 

‣ МСП, що мають потужну дослідницьку складову

Що?

‣ грант до 4 млн. євро (100% витрат)

‣ можливості щодо наставництва та коучингу 

Важливо! 

‣ Колективні заявкипартнери транснаціонального консорціуму, що складається

не менше ніж з 3 організацій з 3 різних держав-членів ЄС і асоційованих

країн. 



Інструмент SME Innovation Associate 

Для кого? 

‣ МСП та стартапи, яким не вистачає «науки»

Що? 100-% фінансова підтримка, яка покриває 

‣ річну зарплату, переїзд та витрати на навчання дослідників з усього світу (з 
науковим ступенем доктора (кандидата) наук чи їх еквіваленту), який/яка 
допоможе реалізувати інноваційну ідею на практиці 

Важливо! 

‣ фінансування дослідника, а не дослідження

‣ іноземний дослідник, який до того не працював в Україні або працював 
обмежений період часу.  



‣COSME – що «світить» українським МСП



COSME - це програма ЄС для розвитку 
конкурентоспроможності малих та середніх підприємств 

(МСП), що покликана:

1) Вирішити проблеми в сфері малого і середнього 
підприємництва, які пов'язані з доступом до 

фінансування, виходом на нові ринки та 
вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів;

2) Вдосконалити пріоритетні сфери національної 
економіки (IT-сфера, туризм, галузі промисловості).

Проекти підтримуються в рамках окремих конкурсів, що 
оголошуються згідно з затвердженою річною програмою.

Україна бере участь у програмі на основі двосторонньої 
угоди з 2016 року.

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0


Наразі відкритий конкурс в індустрії моди

Де знайти інформацію https://sme.gov.ua/cosme/

https://sme.gov.ua/cosme/


‣Інформація



https://sme.gov.ua/

https://sme.gov.ua/


Start Business Challenge https://sbc.regulation.gov.ua/

https://sbc.regulation.gov.ua/


Які види бізнесу представлені на платформі?



Міста, які долучилися до платформи:



Інспекційний портал https://inspections.gov.ua/

https://inspections.gov.ua/


‣Який проект для розвитку бізнесу 

реалізуєте ви?



Дякую за увагу! 

Ми готові працювати разом!

Ольга Красовська, 

Olha.Krasovska@gfa-group.de

mailto:Olha.Krasovska@gfa-group.de

