
Конкурс міні—грантів



Мета конкурсу

підтримка відновлення економіки України



Категорії конкурсу:

• Самозайнятість.
• Мікропідприємництво.



Запрошуємо до участі:

у категорії «самозайнятість» – безробітні жінки та чоловіки віком від 20-55 років, які
мають бізнес-ідею та готові до її реалізації
Перевага надається учасникам, що належать до категорій: внутрішньо
переміщені особи, родини військовослужбовців, люди з інвалідністю, жінки, що
постраждали від домашнього та гендерно обумовленого насильства.



Запрошуємо до участі:
у категорії «мікропідприємництво» – жінки та чоловіки віком від 20-55 років, які
мають досвід підприємницької діяльності (щонайменше, 3 міс., до оголошення
конкурсу, мають зареєстрований ФОП, ТОВ), зареєстровані/перереєстровані на
підконтрольній Україні, території.
Перевага надаватиметься мікропідприємствам (ФОП, ТОВ), що мають на меті, в
рамках конкурсу, створити додаткове робоче місце для вразливих категорій
населення, зокрема для: внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців,
людей з інвалідністю, жінок, що постраждали від домашнього
та гендерно обумовленого насильства.



04 листопада 2022 року о 10:00 буде проведено вебінар, з роз’ясненнями щодо всіх
особливостей та етапів участі у проекті.
Вебінар за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/84908302262?pwd=MjIzSW9zN2g0NnZPV2ZSVkpQbDNUZz
09

https://us02web.zoom.us/j/84908302262?pwd=MjIzSW9zN2g0NnZPV2ZSVkpQbDNUZz09


Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaJSxK-
WiytO3NowurbEMvHUHR1Usk70hbZ5nf9jwwlXosMA/viewform
Кінцевий термін реєстрації на участь в проекті: 08 листопада 2022 року о
18.00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaJSxK-WiytO3NowurbEMvHUHR1Usk70hbZ5nf9jwwlXosMA/viewform


Результати розгляду заявок до 11 листопада 
2022 року.

Учасники, які потрапили до шорт-листа, отримають сповіщення. Кількість
учасників обмежена



Відібрані учасники будуть запрошені до участі в онлайн-тренінгах:
�15-16 листопада, з 11.00 до 15.00, для категорії «Самозайнятість»;
�17-18 листопада, з 11.00 до 15.00, для категорії «Мікропідприємництво».

Участь у тренінгах є обов’язковою!



До 28 листопада 2022 р. – написання бізнес-плану, у відповідності до бізнес-
ідей учасників проєкту.



29 листопада по 04 грудня 2022 р. – попереднє ознайомлення, уточнення бізнес-
планів, надання подальших консультацій менторами щодо можливого
доопрацювання, внесення змін, доповнень та інших технічних моментів, в разі
необхідності



До 06 грудня 2022 р. – подання доопрацьованих бізнес-планів та презентацій
бізнес-планів.
Учасники, які подадуть бізнес-плани та презентації, після 18.00 06 грудня
2022 р., розглядатися не будуть. 



до 13 грудня 2022 р. – оголошення переможців



У категорії «самозайнятість», передбачено підтримку 15 бізнес-ідей на придбання
обладнання*, на суму: до 30 000.00 грн.
У категорії «міропідприємництво», передбачено підтримку 10 мікропідприємств на
придбання обладнання*, на суму: до 80 000.00 грн.

*Грантові кошти можуть бути використані виключно на придбання обладнання.



Грантова підтримка не може бути використана на оплату праці, закупівлю
сировини та матеріалів, орендну плату за приміщення, логістику, не може
використовуватися для діяльності, яка порушує національне законодавство
України та/або міжнародні конвенції.
Недопустимою для підтримки є наступна бізнес-діяльність: азартні ігри, будь-
яка форма роботи, пов’язана із секс-індустрією, виробництвом та/або продажем
наркотичних речовин, зброї та боєприпасів, алкоголю тютюнових та виробів для
вейпінгу, а також будь-яка діяльність, що є небезпечною для довкілля.


