#eu4business

ЄС ДОПОМАГАЄ БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ ЗРОСТАТИ

Через ініціативу “EU4Business” ЄС надає українським компаніям
фінансування, навчання та підтримку для виходу на нові експортні ринки

ХТО ВЖЕ ОТРИМАВ ПЕРЕВАГИ?

СЕРГІЙ СИНИЦЬКИЙ
ФЕРМЕР

АНДРІЙ ТА ЮЛІЯ ЗАВАЛЬНЮК
ДИСТРИБ’ЮТОРИ МЕБЛІВ

ТЕТЯНА ЯРЕМЧУК
ВИРОБНИК МАКАРОНІВ

отримав серію позик від ЄС, щоб
випробувати нові культури та
придбати сільськогосподарське
обладнання. Зараз Сергій обробляє
1000 гектарів землі і надає роботу
семи працівникам.

отримали консультації від ЄБРР
та фінансування від ЄС з метою
реорганізації компанії. Наразі
прибутки компанії зросли на 15%,
та було створено сім нових робочих
місць.

отримала позику від ЄС з метою
розширення бізнесу. Наразі
штат працівників її підприємства
складається із 17 осіб, вона має
власний борошномельний комплекс,
цехи з виробництва макаронних
виробів та пакування продукції,
складські приміщення.

EU4BUSINESS У ЦИФРАХ (2009-2016)

Надано 178 млн
євро кредитів
компаніям
Внесок ЄС –
29,4 млн євро,
в результаті якого

Створено 1 900
робочих місць
Надано підтримку 2 500
підприємствам (кредити,
тренінги, консультації)

EU4BUSINESS

В ЦЕНТРІ УВАГИ

РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ
ДО ФІНАНСУВАННЯ
• підтримка позик в національній
валюті;
• фінансування інвестицій,
пов’язаних з експортом;
• фінансування купівлі або
оновлення обладнання;
• мікрокредити для розвитку малого
бізнесу.

ПОKРАЩЕННЯ
БІЗНЕС-НАВИЧОК
• спеціалізовані консультаційні
послуги та технічна підтримка
для компаній з питань кадрових
ресурсів, ІТ та управління;
• навчальні програми для
покращення підприємницьких
навичок;
• спеціалізоване навчання
та менторство для жінокпідприємниць.

ІНІЦІАТИВА
“EU4BUSINESS” В
УКРАЇНІ

ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО
НОВИХ РИНКІВ
• Бізнес-консультування та навчання
для експортоорієнтованих
компаній;
• допомога компаніям адаптуватися
до європейських стандартів та
норм та налагодити торгівлю з ЄС;
• надання підтримки галузям
сільськогосподарської та харчової
промисловості для отримання
доступу до ринків ЄС.

Допомагає малим підприємствам в
Україні зростати

Надає доступ до
фінансування, підтримку
для початку експорту на нові
ринки, ноу-хау для зростання

Місцевий номер
“EU4Business” для українських
підприємств

+38 067 245 41 00

ЄС допомагає компаніям в Україні через ініціативу "EU4Business" та співпрацює з такими організаціями як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Німецький банк розвитку (KfW), GFA, Міжнародний торговий центр (ITC), Європалата (EUROCHAMBRES), Європейська
асоціація ремісників, малих і середніх підприємств (UEAPME), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

Дізнайтеся більше про можливості:
www.eu4business.eu/ua

