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40 проєктів з громадами

40

МСП

45

громад
ми надаємо підтримку в
інвестуванні до 2 млн грн
у заходи на допомогу МСП

2 наступні конкурси:
у 2022 та 2023 рр.

МСП

20

МСП

109

Кам’янець-Подільський
• Поглиблені консультації (законодавство, податки,
кадри, реєстрація);
• Зустрічі B2B: співпраця для місцевих і релокованих
МСП.

Чернівці
• Консультації для 20+ внутрішньо переміщених
підприємств (фінанси, приміщення, податки,
законодавство, нові ринки, постачальники, гранти для
МСП тощо).
Центр підтримки підприємців у Тернополі
Дія.Бізнес
• Консультації для релокованих МСП;
• Ініціатива В2В: місцеві МСП підтримують
внутрішньо переміщені підприємства;
• 35 заходів (586 учасників);
• База даних промислових приміщень;

Ми допомагаємо українським кластерам вижити та відновити зростання
МИ ПІДТРИМУЄМО:.

Кластер Будіндустрія

13 кластерів
шляхом реалізації надзвичайних
заходів – від підтримки внутрішньо
переміщених підприємств з метою
їх інтеграції у кластери до
просування експорту.
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Місцеві кластерні ініціативи
з метою їх подальшого зростання у
кластери.
Український кластерний альянс
(35 кластерів) з метою поєднання
всіх українських кластерів.
Громади
з питань впровадження сучасної
кластерної політики

Ми єднаємо вас із громадами-партнерами з ЄС
•

Організація зустрічей для встановлення
нових/зміцнення існуючих ділових зв'язків та
формування нових ділових мереж між МСП з
Новоград-Волинського (Україна) та громадпартнерів – м. Ломжа (Польща) та Банська
Бистриця (Словаччина).

•

Програма підтримує організацію та участь
відібраних МСП з Новоград-Волинського у
заходах з розвитку ділових зв'язків у вересні
2022 року.
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Ми підтримуємо експорт за допомогою коучингу, платформ та
організацій бізнес-посередників
Ми єднаємо українські
підприємства з підприємствами
ЄС через платформу Leverist.
Ми пропонуємо потенційним
експортерам коучинг з питань
експорту.

Спільно з EEPO ми:
• організовуємо кампанії
«Купуй українське»;
• підтримуємо участь у
міжнародних виставках та
торгових місіях

Ми організовуємо Всеукраїнський
тиждень експорту.
Ми організовуємо кампанії з
підвищення обізнаності щодо
експорту.

ЕКСПОРТ

Автор фотографії: Benjamin Wagner на Unsplash

Ми підтримуємо організації бізнес-посередників
Ми підтримуємо різноманітні мережі організацій бізнес-посередників у
нарощуванні потенціалу, коучингу та проєктах.
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ТПП: Івано-Франківськ, Львів, Волинь,
Хмельницький

▪ Національний форум з
підтримки експорту

Ініціатива «Підтримуємо
український бізнес»

▪ 18 експертів

▪ 40+ експертів

▪ 804 МСП

▪ 282 підприємства, включаючи 186
експортерів

▪ 5 мап процесів

▪ 2001 запит

▪ Консультативні послуги

▪ «Пошук партнерів» відповідно
до мапи процесів

▪ 7 вебінарів та 1 форум
▪ Аналітичні звіти
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