
Програма субгранту спрямована на розширення доступу ММСП до послуг з
доробки, сушіння та зберігання зерна на елеваторах з метою збільшення
обсягів та часу зберігання зернових та технічних культур, посилення стійкості
бізнесу та покращення продовольчої безпеки в Україні. 
Для кого: ММСП.
Дедлайн подачі:  25 січня 2023 року.
Посилання: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2022/12/APS-05_Grain-
Storage-Facilities_final.pdf

Субгрант для реалізації проєкту  від програми

USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)

Метою проєкту є підтримка та зміцнення в умовах війни молочного сектору,
стратегічної галузі аграрного виробництва України, шляхом забезпечення
мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) якісними витратними
матеріалами, призначеними для профілактики та лікування тварин.
Для кого: керівникам і фахівцям МСП, фермерських та особистих селянських
господарств в сфері молочного тваринництва.   
На які потреби:  Проведення навчально-інформаційних та консультаційних
онлайн-заходів. Отримання, розподіл та доставка гуманітарної допомоги у
вигляді профілактичних та лікувальних ветеринарних препаратів від компанії
«Зоетіс».
Дедлайн подачі: до 1 травня 2023 року.
Посилання: http://surl.li/efafe 

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ
ПІДТРИМКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО

БІЗНЕСУ

АВМ та Програма USAID з аграрного і сільського

розвитку - АГРО

Програма «Fit for Partnership with Germany» має на меті сприянню компаніям з
21 країни світу з виходу на міжнародні ринки, налагодження міжнародних
контактів та взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини
Для кого: керівникам середньої та вищої ланки.
На які потреби: Програма для менеджерів “Fit for Partnership with Germany”
(“Готові до співпраці з Німеччиною”) надає можливість ознайомитись з
ринком Німеччини, встановити ділові контакти та налагодити довгострокове
партнерство з німецькими компаніями. 
Дедлайн подачі: до 1 лютого 2023 року .
Посилання: https://drive.google.com/file/d/1tJ-
bhzkgSa15ilLdWqdr5hbV515PNGup/view 

Програма «Fit for Partnership with Germany» за

напрямом «Industry 4.0 – Діджиталізація»

Мета Фонду - інвестувати в українські стартапи, допомагати їм у
реалізації їхніх ідей та розвивати стартап-культуру в Україні. Основний
акцент зроблено на таких напрямках, як FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML.
Третина інвестицій буде спрямована в Edtech стартапи та ті, що прагнуть
зробити істотний внесок у вирішення глобальних проблем засновниками.
Для кого: для стартапів.
На які потреби: для масштабування стартапів, заснованих на технологіях,
інноваціях та інтелектуальній власності, розроблених українськими
засновниками. 
Сума гранту: від $50 000 до $200 000
Дедлайн подачі: кінцева дата подання не вказана
Посилання: https://www.angelone.fund/#About-Home

До 200 тис доларів інвестицій для українських

стартапів від венчурного фонду Angel One

Допоможе у цьому Європейський банк реконстукції та розвитку (ЄБРР).
Кошти надходитимуть через фонд сприяння малому та середньому бізнесу
ЄБРР та будуть спрямовані на покриття витрат бінесу на релокацію у більш
безпечні регіони.
Для кого: малі та середні підприємства України.
На які потреби: на релокацію.
Сума гранту: 2,4 млн євро.
Дедлайн подачі: до 31 січня 2023 року. 
Посилання: http://surl.li/efdxh 

Грант на релокацію на загальну суму 2,4 млн євро 
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Грецька федерація підприємництва (SEV) ініціювала запуск греко-української
програми StartUp Gateway, що спрямована на підтримку українських стартапів
шляхом надання засновникам, працівникам та їхнім родинам тимчасового
релокейту до столиці Греції — м. Афіни.
Для кого: стартапи.
Сума гранту: деталі фінансування за посиланням нижче.
Дедлайн подачі: кінцева дата подання не вказана.   
Посилання: https://www.startupgateway.eu/program

Данський інвестиційний фонд Ларса Сейєра Крістенсена, Seier Capital A/S
попри війну планує інвестувати €10 млн у блокчейн-стартапи в Україні.
Гроші виділятимуться як у вигляді грантів, так і інвестицій у проєкти, які
базуватимуться на блокчейн-мережі Concordium.
Для кого: блокчейн-стартапи.
На які потреби:  Усі компанії, які отримують інвестиції від Seier Capital A/S,
мають право на технічну підтримку та консультації з розробки платформ та
програмного забезпечення, користувацького інтерфейсу UI/UX, хмарних
сервісів, блокчейн-рішень та технологій розподілених реєстрів (DLT), великих
даних та аналітики від компанії “Tacans” (швейцарсько-український
венчурний розробник блокчейнів).
Сума гранту: 10 млн євро.
Дедлайн подачі: грантова програма діє на постійній основі.
Посилання: https://www.seiercapital.com/sign-up 

10 млн євро інвестицій у блокчейн-стартапи від

інвестиційного фонду Ларса Сейєра Крістенсена

Kyiv School of Economics запускає унікальну програму підтримки талантів та
проєктів на 1 мільйон доларів. 
Ваше завдання — описати, чому саме ваш проєкт потребує допомоги. Якщо
вас оберуть, школа надасть грант для розвитку ідеї без жодної бюрократії
та формальних бар'єрів.
Для кого: Абсолютно будь-хто без жодних обмежень може податися на
участь в конкурсі. 
Сума гранту:  1 мільйон доларів.
Дедлайн подачі: грантова програма немає дедлайну подачі заявки та діє
поки буде наявним фінансування.
Посилання:
https://www.facebook.com/187769434573872/posts/6376635509020536/ 

Програма підтримки тимчасової релокації

українських стартапів у Грецію від SEV

1 мільйон доларів на ідеї від Kyiv School of

Economics

Онлайн освіта для підприємців (з лекціями та тестами від викладачів бізнес-
школи УКУ). 
Для кого: професійна освіта для підприємців .
На які потреби: для всіх, хто готовий діяти заради власних мрій, економіки та
країни.
Сума гранту: освітні гранти на суму 1,2 млн грн .
Дедлайн подачі: до 31 грудня 2022 року. 
Посилання: https://fondy.ua/uk/special-projects/gra-v-dovgu-2/ 

Проєкт “Гра в довгу” від бізнес-школи УКУ

Український ветеранський фонд запустив проєкт з мікрофінансування
бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей, які стали після 24.02.2022 року
внутрішньо переміщеними особами (ВПО) і мають підтвердження цього
статусу, зможуть отримати грошове відшкодування на купівлю товарів,
необхідних для ведення власної справи.
Для кого: подавати заявки можуть ветерани, ветеранки, дружина, чоловік,
батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових
дій, а також загиблих захисників.
Сума гранту: Програма розрахована на 500 аплікантів. Максимальна сума
відшкодування — 20 тисяч гривень на одну заявку. Усього на програму
виділено 10 мільйонів гривень.
Дедлайн подачі: проєкт діятиме до завершення воєнного стану.
Посилання: https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/

20 000 грн фінансової допомоги для підприємців-

ветеранів та їх родин від Українського

ветеранського фонду
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