
Запрошуємо керівників малого та середнього бізнесу на зустріч з ЄБРР 

 
Київська торгово-промислова палата та 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) запрошує  керівників малого та середнього 

бізнесу (МСБ) київського регіону, в яких річний 

обіг не менше 100 млн. грн., на бізнес-зустріч з 

метою ознайомлення з можливостями 

фінансування, які надає ЄБРР для розвитку МСБ, за 

підтримкою програми EU4Business. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) (www.ebrd.com),  

акціонерами якого є 64 країни та дві міжнародні організації, підтримує розвиток 

ринкової економіки і демократії. 

Грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні ЄБРР надає з 2010 

року. В  рамках грантової підтримки ЄБРР допомагає малим і середнім 

підприємствам залучати висококваліфікованих місцевих консультантів та 

міжнародних експертів-практиків, здатних якісно трансформувати їх бізнес, та 

надає гранти для часткової компенсації оплати послуг консультантів. 

За цей час ЄБРР надав грантову підтримку більш ніж 722 малим та середнім 

підприємствам  України. Фінансування було забезпечено Європейським Союзом, 

урядами США та Швеції. 

Ініціатива EU4Business покликана підтримати розвиток приватного сектору в 

Україні шляхом надання малим та середнім підприємствам (МСП) нових вмінь і 

можливостей щодо експорту на найбільший сусідній ринок, а також їх 

фінансування. 

20 травня 2016 року в рамках Ініціативи EU4Business була підписана угода 

вартістю 40 млн. євро між ЄС та Європейським банком реконструкції та розвитку 

щодо виділення фінансування  на консультаційну, інформаційну, навчальну та 

іншу підтримку МСП в Україні. Допомога передбачає створення мережі центрів 

підтримки бізнесу по всій країні, а також підтримку прямого фінансування малих 

та середніх підприємств з боку ЄБРР у розмірі 12 млн. євро. 

В листопаді 2016 р. Київська ТПП перемогла в конкурсі ЄБРР щодо створення 

вище зазначеного центру в м. Києві. 

Захід відбудеться  28 лютого 2017 р. (вівторок) з 10 до 12 години в конференц-

залі Київської ТПП  (8-й поверх) за адресою: вул.. Б.Хмельницького, 55. 

Попередня реєстрація – до 27.02.2017 р. на E-mail: iao@kiev-chamber.org.ua 

Додаткова інформація за тел.: (044) 482-04-40, 482-39-87 (відділ сприяння 

розвитку підприємництва Київської ТПП). 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

райдержадміністрації (тел.558-09-00). 

http://www.ebrd.com/
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