
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ! 

           Шановні представники  суб’єктів підприємництва Шепетівської міської 

територіальної громади, пропонуємо ознайомитись з  переліком можливостей, серед 

яких гранти, пільгові кредити, стажування, бізнес-інкубатори та державні 

програми підтримки:  

 Грант до 2 000 євро на старт бізнесу для ВПО та постраждалих від війни 

Дедлайн: до 31 грудня 2022 

Галузі: Усі галузі 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-

biznesmozhlyvist.html?grant_id=187 

 

 Безкоштовні сесії від топ-коучів світу для українських підприємців 

 

Дедлайн: Безстроково 

Галузі: Усі галузі 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-

biznesmozhlyvist.html?grant_id=184 

 

 Платформа "ЄС-Україна" для пошуку міжнародних бізнес-партнерів 

Дедлайн: до 27 травня 2023 

Галузі: Усі галузі 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-

biznesmozhlyvist.html?grant_id=185 

 

 

БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА: 

 

 Грант на часткове покриття оренди державного майна 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=180 

 Безкоштовні консультації з діджитал-маркетингу від NETPEAK 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=182 

 Програма підтримки тимчасової релокації українських стартапів у Грецію 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=178 

 Гранти на підприємництво та менторство Empowering Women 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=174 

 Грант до 250 000 грн на власну справу від держави 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=168 

 Грант до 8 млн грн на переробне підприємство від держави 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=171 

 Грант на сад 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=169 

 Грант на теплицю 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=170 

 Конкурс бізнес-ідей в агросфері SEED 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=165 

 До 60 000 євро гранту для українських інноваційних компаній від ЄС 



Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=161 

 Конкурс зелених стартапів із призом 10 000 євро 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=153 

 

 2 000 євро грантової допомоги мікро- та малому бізнесу 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=158 

 Грант до 100 000 грн на реалізацію бізнес-плану “Роби своє” 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=149 

 Грант до 35 000 доларів від Українського фонду стартапів 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=150 

 Грант на екотехнології від ЄС 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=85 

 

 Безповоротні кошти для товаровиробників 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=110 

 Грант на покриття 50% вартості консалтингових проєктів для МСБ 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=80 

 Грантова програма для аграрного і сільського розвитку 
Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=94 

 

ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА: 

 До 20 млн фінпідтримки для експортерів 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=156 

 

 Платформа залучення інвестицій для соціальних підприємств від USVF 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=146 

 

 Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави (WNISEF) 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=124 

 Компенсація за працевлаштування переселенців 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=90 

 Кредити під 0% в рамках програми 5-7-9 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=95 

 Пільгова кредитна програма за пріоритетними галузями 

Докладніше: https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-biznesmozhlyvist.html?grant_id=16 

 

 

 

 

 

 


