Короткий огляд підтримки, що надається ЄС підприємницькій діяльності в Україні
1. East Invest (Проект «Схід Інвест»)
Тривалість: 2010 – 2017 рр.
Бюджет: (евро) 14 млн
Виконавець: Консорціум під керівництвомEUROCHAMBRES
Цільові групи: Малі та середні підприємства(МСП) і організації, що підтримують
підприємницьку діяльність
Заходи для МСП: семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі «бізнес-длябізнесу», навчальні візити, інвестори для МСП, презентаційні тури«Інвестори для МСП»
Заходи для організацій, що підтримують підприємницьку діяльність:твінінг з
європейськими організаціями, що підтримують підприємницьку діяльність, аудити, програми
обміну, консультаційні послуги, підготовка тренерів і Академії«Схід Інвест»
Більше інформації: http://bit.ly/1LcvDx0
2. Фонд МСБ (вікна ЄБРР, KfW і ЄІБ)
Тривалість: 2010 – 2020 рр.
Бюджет: (евро) 15.3 млн, (евро) 150 млн інвестицій
Виконавець: ЄБРР, KFW, ЄІБ
Цільові групи: МСП
Заходи/пропозиції для МСП: широке коло фінансових послуг і продуктів для МСП, які
збільшують доступність довгострокового фінансування для сектору МСП; кредити, у тому
числі в місцевій валюті, інвестиції в акціонерний капітал, гарантії
ЄБРР (Європейський Банк Реконструкції і Розвитку): 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: (евро) 15.3 млн
Виконавець: ЄБРР
Цільові групи: МСП
Заходи/пропозиції для МСП: надання доступу до «ноу-хау», потрібних МСП для розвитку
та нарощування свого бізнесу через залучення місцевих консультантів для вирішення
конкретних бізнес-проблем або через залучення міжнародних радників для впровадження
найкращих практики управління на підприємствах, які мають потенціал стати майбутніми
лідерами ринку.
Більше інформації: http://bit.ly/1yWJUFl
4. Визначення і сприяння інвестиціям в енергоефективність
Тривалість: 2006 – 2018 рр.
Бюджет: (евро) 9.5 млн
Виконавець: ЄБРР
Цільові групи: МСП
Заходи/пропозиції для МСП: кредитні лінії в місцевих банках і забезпечення технічного,
фінансового, правового та екологічного експертного досвіду бенефіціарам
Більше інформації: http://bit.ly/1G1X4GV
5. TAREP (Посилення аудиту та звітності в країнах Східного партнерства)
Тривалість: 2014 – 2017 рр.
Бюджет: (евро) 10 млн
Виконавець: Світовий банк
Цільові групи: Підприємства, бухгалтерські й аудиторські організації
Заходи/пропозиції для МСП: послуги з підтримки підприємницької діяльності, підтримка
доступу позичальників МСП до фінансування через модернізовану бухгалтерську та
фінансові звітність
Більше інформації: http://bit.ly/17SxWHt

6. Фонд прямого фінансування ПВЗВТ (Поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі)
Тривалість: 2014 – 2024 рр.
Бюджет: 10 млн грантів ЄС, (евро) 70 млн інвестицій
Виконавець: EBRD
Цільові групи: Середні підприємства в Грузії, Молдові та Україні
Заходи/пропозиції для МСП: фінансування капітальних інвестицій від (евро) 0,5 млн до
(евро) 10 млн. Програма є частиною фонду, що підтримує створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Більше інформації: http://bit.ly/154rzPZ
7. Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) – Європейський регіон
сусідства (ENR)
Тривалість: 2005 р. – не визначено
Бюджет: (евро) 974 млн (підписні зобов’язання від інвесторів)
Виконавці: Розпорядник фонду – Oppenheim Asset Management Services S.a r.l., Люксембург
Радник фонду – Finance in Motion GmbH, Франкфурт-на-Майні, Німеччина
Цільові групи: Мікро- і малі підприємства та приватні домогосподарства з обмеженим
доступом до фінпослуг
Заходи/пропозиції для МСП:кредити для мікро- і малих підприємств, кредити для сільської
місцевості (зокрема на сільське господарство, домашню худобу, переробку продуктів
сільськогосподарського виробництва), кредити житлового господарства, що надаються через
місцеві комерційні банки, макрофінансові та небанківські фінансові установи
Більше інформації:www.efse.lu
Джерело: http://europa-torgivlia.org.ua/

