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Нижче наведений максимальний відсоток чистої вартості1 проекту, що ми відшкодовуємо
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Організаційне Операційна
консультування діяльність
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50%

Сума гранту розраховується на основі чистої вартості проекту. ПДВ і будь-які інші належні податки сплачуються підприємством.

Середній <250

Розташування

Столиця і великі промислові міста
(Дніпропетровськ, Донецьк, Харків)
Інші населені пункти

Консультації для малого бізнесу
в Україні

Потребуєте бізнесконсультації? У нас є
необхідні Вам ноу-хау.
січень–грудень 2014 р.

Бізнес-консультування

Від бухгалтерського обліку
до стратегії – ми знаємо, як
це робиться.
У Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) ми надаємо
більше, ніж звичайні фінансові послуги. Ми також пропонуємо низку
консультаційних послуг, що допоможуть Вашому бізнесу зрости.
Стратегія
Від ділового і стратегічного планування
до техніко-економічних обґрунтувань і
пошуку партнерів.

Маркетинг
Від маркетингових досліджень до
брендингу та електронної комерції.
Організаційне консультування
Від вдосконалення організаційної
структури до управління кадрами.
Операційна діяльність
Від формування бізнес-процесів до
управління сферою поставок.
Інформаційно-комунікаційні технології
Від інформаційних систем управління
до комп'ютеризованих виробничих
систем та систем управління ресурсами
підприємства.

Інженерні рішення
Від проектування виробництва до
оптимізації та розгортання.
Управління якістю
Від сертифікації ISO до безпеки харчових
продуктів та охорони праці і техніки
безпеки на робочому місці.
Енергоефективність/ефективність
використання ресурсів
Від аудиту енергоспоживання до
раціонального використання енергії і
відновлювальних джерел енергії.
Екологічний менеджмент
Від оцінки до управління і контролю
впливу на навколишнє середовище.
Бухгалтерський облік і
фінансова звітність
Від фінансового менеджменту до
фінансової звітності і переходу на МСФЗ.

Консультації для малого бізнесу

Дізнайтеся, як працюють
наші гранти.
Якщо Ваша компанія може отримати
користь від конкретної бізнесконсультації, від стратегії до маркетингу
і фінансового менеджменту, то ми
надаємо підтримку широкому колу
проектів у співпраці з місцевими
консультантами. Ми допомагаємо Вам
протягом усього процесу – від розробки
до завершення проекту – і покриваємо
частину витрат у розмірі до 10 000
євро. Для визначення точної суми
ми звертаємо увагу на три складові:
розмір Вашого підприємства, місце
його розташування і тип консультаційної
послуги, якої Ви потребуєте.
Ми знаємо, що власникам малого
бізнесу інколи важко знайти кошти,
щоб сплатити за високоякісні

консультаційні послуги. Саме
тому ми пропонуємо більші суми
грантів для мікропідприємств. Ми
також розуміємо, що за межами
великих промислових міст часто
важче отримати належну бізнесконсультацію, тому ми пропонуємо
більші суми грантів для бізнесу, який
розташований у менш розвинених
регіонах (для підприємств, які не
розташовані в Києві, Харкові,
Дніпропетровську чи Донецьку).
Для більш складних проектів, таких як
проекти з підвищення ефективності
використання ресурсів та екологічного
менеджменту, ми також виділяємо
більші гранти.
Інформація про відсоток витрат,
які ми готові покрити, надана на
наступній сторінці. В ній показаний
максимальний відсоток гранту, на
який можна розраховувати в рамках
проекту. Так, наприклад, якщо
Ваше підприємство розташоване
в Харкові і налічує 80 робітників,
та Ви бажаєте розробити новий
веб-сайт, ми готові покрити
щонайбільше 50% чистих витрат по
цьому маркетинговому проекту.
Більш детальну інформацію стосовно
критеріїв надання послуг Ви можете
знайти на нашому сайті за адресою:
www.ebrd.com/knowhow.

Фінансується
Європейським Союзом

