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ЩО ТАКЕ КРЕДИТНА ЛІНІЯ EU4BUSINESS-EBRD?
Кредитна лінія EU4Business-EBRD – це спільна ініціатива ЄС та ЄБРР для надання допомоги українським малим та середнім підприємствам (МСП) у
фінансуванні інвестицій, завдяки чому вони матимуть нагоду скористатися можливостями, наданими в рамках Глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі
(DCFTA). EU4Business є частиною широкомасштабної програми, яка надає підтримку МСП у таких країнах, як Україна, щодо використання повною мірою
переваг можливостей доступу до відкритого ринку, запропонованих DCFTA. Процес гармонізації законодавства в Україні створює все більше можливостей
для українських компаній скористатися перевагою своїх відносно невисоких базових витрат для успішної конкуренції з іншими компаніями на великих
європейських та регіональних ринках. Але спочатку більшості компаній доведеться модернізувати свої виробничі процеси та інвестувати у сучасне ефективне
обладнання, щоб відповідати стандартам ЄС. Мета кредитної лінії EU4Business-EBRD – допомогти компаніям досягнути міжнародних стандартів виробництва,
стати більш конкурентоспроможними та підвищити свою прибутковість за рахунок фінансової та технічної підтримки. Типовим додатковим “бонусом”
технологій, які прийнятні для інвестицій за кредитною лінією EU4Business-EBRD, є економія енергії та ресурсів, а також зменшення викидів вуглецю.
Кредитна лінія EU4Business-EBRD та механізм грантової підтримки пропонують наступне:

Інвестуйте у
модернізацію
Вашого бізнесу
та відповідність
стандартам ЄС
Отримуйте вигоду
від вищої якості
продукції, кращої
конкурентної
позиції, а також
– у багатьох
випадках – від
зменшених
енерговитрат
та зниження
вуглецевих
викидів

•
•
•

Кредити ЄБРР, які надають наші партнерські фінансові установи в Україні
Грантова допомога ЄС, яка доступна для успішно реалізованих проектів
Безкоштовна технічна допомога, яку забезпечує міжнародна група технічних експертів: вони допомагають МСП знаходити
найкраще рішення для бажаних інвестиційних цілей

Кредитна лінія EU4Business-EBRD та механізм грантової допомоги – це гнучка програма, яка, по суті, здатна надати підтримку майже
будь-якому проекту модернізації за рахунок використання трьох різних підходів.
Підхід ППТ: Він придатний для компаній, які закуповують чи беруть у лізинг обладнання, що вже включено до нашого переліку
попередньо затвердженого обладнання та технологій. Такі технології можуть фінасуватися безпосередньо нашими партнерськими
фінансовими установами у рамках кредитної лінії EU4Business-EBRD у вигляді кредитів або лізингового фінансування на суму до 300 000
євро в еквіваленті. Після підтвердження успішної реалізації проекту можна отримати 10% грант.
Підхід СПРОЩЕНИЙ ПРОЕКТ: це пришвидшена процедура, передбачена для менших кредитів на суму до 300 000 євро, якщо це
інвестиції у підвищення якості та безпеки продукції у сільськогосподарській та харчовій галузях. Консультант проекту лише перевіряє
інвестиційний план, щоб гарантувати його відповідність більш, ніж однозначним вимогам прийнятності. Після підтвердження успішної
реалізації проекту можна отримати 15% грант.
Підхід КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ: Кредити на суму до 3 млн. євро надаються для (майже) будь-якого проекту модернізації у будьякій галузі промисловості чи послуг. Інвестиції, що вимагають більш повної технічної та фінансової оцінки, можуть скористатися
безкоштовною технічною допомогою для оптимізації інвестиційного плану. Після підтвердження успішної реалізації проекту можна
отримати 15% грант.
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ХТО МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ОТРИМАННЯМ КРЕДИТІВ І ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ EU4BUSINESS-EBRD?
Компанії, які прагнуть інвестувати у модернізацію своїх виробничих потужностей та/або послуг за допомогою кредиту програми EU4Business-EBRD Credit Line та
скористатися грантовою підтримкою, повинні відповідати наступним загальним критеріям:
•
Під поняття МСП підпадають як приватні підприємці (ФОП), так й юридичні особи
У принципі
•
Чисельність працівників компанії не повинна перевищувати 250 осіб, річний обіг повинен бути нижчим за 50 млн
євро в еквіваленті та/або валюта річного балансового звіту не повинна бути більшою 43 млн євро в еквіваленті
будь-яке МСП
•
Компанія повинна бути заснована за законодавством України. ФОП та юридичні особи повинні бути зареєстровані
або приватний
відповідно до законодавства України і здійснювати свою господарську діяльність за законодавством України.
•
Компанія повинна переважно діяти в Україні або мати постійне місце господарської діяльності в Україні, через яке така
підприємець
діяльність здійснюється повністю чи частково
можуть
•
Загальний відсоток участі уряду України або місцевого урядового органу або будь-якого іншого політичного, урядового
або адміністративного органу або установи чи їхнього підрозділу у компанії не може перевищувати 49%, і державна
звернутися
структура не може, прямо або опосередковано, брати участь в управлінні поточною діяльністю компанії або
за кредитом
контролювати її, скеровуючи її дії
і грантом
•
Компанія повинна бути НЕЗАЛЕЖНОЮ. Поняття “незалежності” визначається наступним чином:
o
Не більше 25% акціонерного капіталу компанії може належати іншій компанії / організації, яка не відповідає
програми
		
критеріям прийнятності для МСП, наведеним вище, або контролюватися такою компанією / організацією
EU4Businesso
Компанія / суб’єкт господарювання НЕ є частиною групи компаній / суб’єктів господарювання, на які
		
поширюється спільне управління, коли всі компанії в групі працюють у подібній галузі господарської діяльності, а
EBRD
		
консолідовані результати групи компаній не відповідають критеріям прийнятності для МСП, наведеним вище
• Компанія / суб’єкт господарської діяльності має всі необхідні дозволи та погодження або іншим чином дотримується
				
всіх національних нормативних документів України у сфері екологічного та соціального законодавства, охорони здоров’я
				та безпеки праці
• Компанію / суб’єкт господарської діяльності не включено до складеного ЄБРР переліку осіб або організацій, які не прийнятні для укладання контракту, що
фінансується за кошти ЄБРР, або для надання коштів ЄБРР
• Якщо Ви не впевнені, чи Ваша компанія або господарська діяльність відповідає цим загальним критеріям прийнятності, просимо звернутися до офісу нашого
проекту за консультацією
Ми не можемо фінансувати компанії та суб’єктів господарської діяльності, які працюють у таких сферах, як:
o Виробництво озброєння або військового спорядження та/або торгівля ним
o Фінансові установи або компанії, що надають фінансові послуги
o Страховий бізнес
o Виробництво тютюнової або міцної алкогольної продукції
o Продаж тютюнових виробів або міцних алкогольних напоїв (якщо тільки продаж тютюнових виробів або міцних алкогольних напоїв не є
додатковим до основної господарської діяльності суб’єкту)
o Казино або інші гральні заклади
o Ризикові інвестиції у майно або валюти або будь-які інші види спекулятивних інвестицій
o Інвестиції у цінні папери будь-якого типу, зокрема інвестиції в акціонерний капітал інших компаній
o Будь-яка діяльність, яку включено до Переліку екологічних і соціальних винятків ЄБРР (EBRD Environmental and Social Exclusion List).
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Розроблено три типи кредитування, в залежності від потреб різних компаній, галузі промисловості, в якій вони працюють, та конкретного етапу їх розвитку:

Перелік прийнятних технологій
(ППТ)

Спрощені проекти

Комплексні проекти

Кредити для інвестицій з метою дотримання

Кредити та лізингове фінансування для

технічних регламентів та стандартів ЄС

інвестицій

щодо санітарних, фітосанітарних вимог

у

попередньо

затверджені

технології. Застосовується для інвестицій

та

розміром до 300 000 євро. У випадку

передбачено DCFTA/Угодою про асоціацію.

інвестицій

у

Такі інвестиції не повинні перевищувати

технології

можна

попередньо

затверджені

отримати

допомогу розміром до 10%.

грантову

безпеки

продуктів

харчування,

як

Кредити
інвестиції,

на

більш

спрямовані

конкурентоспроможності

на

масштабні
покращення
компанії,

з

широким діапазоном застосування: від
нової техніки до лабораторних процесів.

300 000 євро і можуть отримати грантову

Сума кредиту може досягти 3 млн. євро, а

допомогу розміром до 15%.

грантова допомога – 15%.

Інвестувати у покращення Вашого бізнесу за допомогою кредитної лінії EU4Business-EBRD просто, і до Ваших послуг міжнародна група технічних експертів, які
готові допомогти Вам на кожному кроці. Ця технічна допомога є повністю безкоштовною для Вас.
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ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД ППТ?
ППТ означає Перелік прийнятних технологій
Це дуже простий підхід для компаній, що прагнуть придбати або взяти в лізинг конкретне обладнання вартістю до 300 000 євро, з отриманням грантової допомоги
до 10%.
Все обладнання в ППТ є автоматично прийнятним для фінансування за кредитною лінією EU4Business-EBRD. Для компаній це простий шлях наближення
до виконання вимог директив ЄС. Типовим додатковим “бонусом” такого інвестування є зменшення енерговитрат та скорочення викидів вуглецю. Перелік
технологій наведено на веб-сайті Програми (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).
1. Заповніть форму заявки, яку розміщено на нашому сайті, і подайте її, разом з комерційною пропозицією або рахунком-проформою, по кожній з обраних
Вами технологій, які зазначені у ППТ, до однієї з фінансових установ – наших партнерів.
2. Партнерська фінансова установа перевіряє форму заявки та супровідні документи, щоб підтвердити прийнятність та встановити Вашу
кредитоспроможність.
3. Якщо виконано всі вимоги, партнерська фінансова установа надає Вам фінансування.
4. Щойно обладнання встановлено, Ви надсилаєте до партнерської фінансової установи наступні документи:
•
•
•
•

Рахунок на обладнання
Підтвердження виконання оплати
Акт прийомки (якщо він необхідний)
Заповнена форма заявки на отримання гранту (цю форму можна завантажити з нашого веб-сайту (www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

5. Консультант Програми з верифікації аналізує документацію та надає дозвіл на виплату грантової допомоги.
6. Партнерська фінансова установа перераховує грантову допомогу на Ваш банківський рахунок.
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ПІДХІД ППТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ
Перелік Директив ЄС, які мають визначальне значення відповідно до DCFTA/Угоди про асоціацію для компаній в Україні і можуть бути предметом інвестиційних
проектів, наведено на нашому веб-сайті. Підготовлений нами “Перелік прийнятних технологій” (ППТ) є точним відображенням принципових Директив ЄС,
а також включає додаткові стандартні рішення, які всі вже затверджено. Для отримання фінансування цього типу Ви можете вибрати технології з ППТ. ППТ
постійно розширюється, щоб включати нові технології, які дають компаніям можливість дотримуватися пріоритетів DCFTA/Угоди про асоціацію. Просимо
звертатися за останніми оновленнями до нашого веб-сайту. Якщо Ви хотіли б інвестувати у відповідне обладнання, яке відсутнє у нашому переліку, прохання
зв’язатися з нами, надати детальну інформацію і ми виконаємо для Вас оцінку прийнятності обладнання.
ППТ регулярно оновлюється і буде розширюватися у майбутньому, щоб включати нові технології. Прохання перевіряти оновлення на нашому веб-сайті.

Приклади технологій ППТ, які включено до переліку сьогодні:
•

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ОБЛАДНАННЯ

•

БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

•

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА

•

ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

•

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ/ ОХОЛОДЖЕННЯ

•

ДОПОМІЖНЕ ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

•

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

•

ПЕРЕРОБНЕ ОБЛАДНАННЯ

•

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА

•

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
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ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД СПРОЩЕНИЙ ПРОЕКТ?
Цей спрощений підхід призначений виключно для інвестицій, спрямованих на досягнення повної відповідності з технічними регламентами і стандартами ЄС
щодо санітарних та фітосанітарних вимог (SPS) або питань безпеки продуктів харчування, як передбачено DCFTA/Угодою про асоціацію, інвестиційною вартістю
до 300 000 євро та грантовою допомогою до 15%.
1. Подайте Ваш план приведення у відповідність стандартам до фінансових установ – наших партнерів, разом із заповненою формою заявки, яку наведено на
нашому веб-сайті (www.EU4Business-EBRDCreditline.com).
2. Партнерська фінансова установа пересилає всі необхідні документи нашій групі технічних експертів для оцінки. Технічні експерти можуть надати Вам
безкоштовні консультанції щодо внесення змін до Вашого плану (якщо необхідно) і, у разі затвердження, інформують партнерську фінансову установу про
позитивний висновок перевірки на прийнятність разом із попереднім зазначенням максимально прийнятної суми інвестиції та гранту.
3. Партнерська фінансова установа виконує оцінку Вашої фінансової прийнятності.
4. Якщо результати технічної та фінансової перевірки є позитивними, Вам запропонують підписати Лист-згоду (зразок такого листа Ви можете знайти на
нашому веб-сайті (www.EU4Business-EBRDCreditline.com)
5. Ви надсилаєте Спрощений інвестиційний план (СІП), дотримуючись, наскільки це можливо, типового формату, який буде Вам надано. До СІП треба додати
супровідні документи, такі як пропозиції, контракти, загальна проектна документація, рахунки.
6. Наша технічна група перевіряє цей план і допомагає Вам, якщо необхідні будь-які зміни. Після цього наша технічна група інформує партнерську фінансову
установу про прийнятність проекту та затверджену суму кредиту і гранту.
7. Щойно Ваш проект повністю реалізовано Вами, до фінансової установи надсилаються наступні документи:
•
•
•
•
•

Заповнений контрольний перелік виконаних завдань (CVR Checklist) - він входив у склад Вашого Спрощеного інвестиційного плану (СІП)
Рахунки
Підтвердження виконання оплати
Акти прийомки (якщо необхідно)
Заповнена форма заявки на отримання гранту (цю форму можна завантажити з нашого веб-сайту: www.EU4Business-EBRDCreditline.com)

8. Консультант Програми з верифікації перевіряє завершення проекту відповідно до параметрів, зазначених в СІП, оцінюючи завершення і введення Вашого
інвестиційного проекту в експлуатацію, та підтверджує Вашій фінансовій установі його відповідність конкретним показникам, які окреслено у Спрощеному
інвестиційному плані.
9. Партнерська фінансова установа перераховує грантову допомогу на Ваш банківський рахунок.
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СПРОЩЕНИЙ ПРОЕКТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ
Перелік Директив ЄС, які мають визначальне значення відповідно до DCFTA/Угоди про асоціацію для компаній сільськогосподарської та харчової галузей в
Україні і можуть бути предметом інвестиційних проектів, наведено на нашому веб-сайті. Цей перелік регулярно оновлюється, і все ж наводимо нижче типові
приклади спрощених інвестиційних проектів:
•

Переоснащення виробничих та складських споруд

•

Об’єкти зберігання зібраного врожаю

•

Холодне зберігання швидкопсувних товарів

•

Обладнання переробки, пакування та маркування

•

Автоматизовані системи управління виробничими процесами

•

Лабораторії

•

Витрати на сертифікацію продукції та/або систем HACCP1

1

Hazard Analysis and Critical Control Points - Система аналізу небезпечних чинників та контролю у критичних точках
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ЯК ПРАЦЮЄ ПІДХІД КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ?
Комплексні проекти – це інвестиції, спрямовані на модернізацію українських МСП, з особливим акцентом на їх конкурентоспроможність. Як правило, такі
інвестиції відповідають щонайменш одній або більшій кількості директив ЄС у сфері охорони здоров’я та техніки безпеки, захисту довкілля та якості й безпеки
продукції. Типовим результатом інвестицій є також економія енергії та ресурсів і зменшення вуглецевих викидів. При такому підході максимально можливий
розмір кредиту для проектів становить 3 млн євро, а грантової допомоги – 15%.
1. Подайте до однієї з наших партнерських фінансових установ заповнену Вами форму заявки, яку наведено на нашому веб-сайті (www.EU4BusinessEBRDCreditline.com).
2. Партнерська фінансова установа пересилає всі необхідні документи нашій групі технічних експертів для оцінки. Технічні експерти виконують попередню
оцінку прийнятності проекту, а фінансова установа перевіряє стан Вашої кредитоспроможності.
3. Якщо результати технічної та фінансової перевірки є позитивними, Вам запропонують підписати Лист-згоду (зразок такого листа Ви можете знайти на
нашому веб-сайті (www.EU4Business-EBRDCreditline.com)
4. Наша технічна група починає разом з Вами готувати Інвестиційний план (ІП) і визначає конкретні потреби для інвестування з метою забезпечення
виконання Директив ЄС. Наша технічна група готує для Вашого проеку ІП та Програму виконання робіт (Activity Based Schedule - ABS), підтверджуючи
прийнятність Вашого проекту, визначаючи суму грантової допомоги та параметри/ умови відповідності Директивам наприкінці проекту. Звіт щодо ІП
направляється обраній Вами партнерської фінансовій установі, яка обговорює з Вами умови кредитування.
5. Щойно Ви повністю виконали свій проект, до фінансової установи надсилаються наступні документи:
•
•
•
•
•

Заповнений контрольний перелік виконаних завдань (CVR Checklist) — він входив у склад Вашого Інвестиційного плану
Рахунки
Підтвердження виконання оплати
Акти прийомки (якщо необхідно)
Заповнена форма заявки на отримання гранту (цю форму можна завантажити з нашого веб-сайту www.EU4Business-EBRDCreditline.com

6. Консультант Програми з верифікації перевіряє завершення проекту відповідно до параметрів, зазначених в ІП, оцінюючи завершення і введення Вашого
інвестиційного проекту в експлуатацію, та підтверджує Вашій фінансовій установі його відповідність початковим параметрам Інвестиційного плану.
7. Партнерська фінансова установа перераховує грантову допомогу на Ваш банківський рахунок.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ: ПРИКЛАДИ ІНВЕСТИЦІЙ
Перелік Директив ЄС, які мають визначальне значення відповідно до DCFTA/Угоди про асоціацію для компаній в Україні і можуть бути предметом інвестиційних
проектів, наведено на нашому веб-сайті. Цей перелік регулярно оновлюється. Серед прикладів проектів, які зазвичай фінансуються за методикою Комплексного
проекту, можна назвати:
•

Нова техніка, виробниче обладнання, технологічні лінії

•

Нові котли, системи охолодження, теплові насоси

•

Переоснащення та будівництво виробничих споруд

•

Комплексне переоснащення та будівництво виробничих ліній і споруд

•

Переоснащення та будівництво складських об’єктів, приміщень холодного зберігання, складів з внутрішніми засобами транспортування

•

Техніка для пакування

•

Тягачі та причепи

•

Техніка для земляних робіт

•

Системи зберігання зерна, млини, комбікормові установки

•

Об’єкти тваринництва (велика рогата худоба, птахівництво…)

•

Аспіраційні системи та системи зниження пилу

•

Установки для очищення стічної води

•

Установки для зниження атмосферних викидів
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ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ - НАШІ ПАРТНЕРИ
З метою спрощення процесу фінансування всі фінансові механізми кредитної лінії EU4Business-EBRD спрямовані через партнерськи установи: місцеві лізингові
компанії та банки. Наші місцеві фінансові партнери користуються постійною підтримкою Консультантатів Проекту.
Умови кредитування визначаються місцевими фінансовими установами – партнерами й остаточне рішення про надання фінансування компанії-заявнику
приймають лише фінансові установи – партнери. ЄБРР, ЄС та Консультанти Проекту не мають на це рішення жодного впливу.
Консультант Проекту відповідає за технічну оцінку інвестиційних проектів, а також, разом з Консультантом з верифікації, за визначення та перевірку розміру
грантів. Банки-партнери та/або лізингові компанії виплачують грантову допомогу ініціаторам успішно виконаних проектів. Але ці партнерські фінансові установи
не мають жодного впливу на розмір виплачуваних грантів.
Останню за часом інформацію про діючі фінансові установи – партнери програми EU4Business EBRD Credit Line можна знайти на нашому веб-сайті:
(www.EU4Business-EBRDCreditline.com).
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ІСТОРІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Міжнародна транспортна компанія, основною сферою діяльності якої є перевезення продуктів харчування та
сільськогосподарської продукції, інвестувала кошти у придбання шести нових вантажівок стандарту Euro 5 та шести
нових напівпричепів. Нові великотоннажні вантажівки відповідають європейським регламентам і тому в них повністю
дотримано стандартів енергоефективності, що дає суттєве покращення стану довкілля, особливо з огляду на викиди
СО2.

Інвестиції в:
•

6 нових вантажівок (Euro 5)

•

6 нових напівпричепів (виробник: BENALU)

Обсяг інвестування:
•

Сума кредиту: 617 400 євро

•

Сума гранту (15%): 90 144 євро

Додаткові переваги:
•

Використання первинної енергії зменшено на: 677 МВтг/рік

•

Викиди парникових газів скорочено на: 217 т CO2/рік

•

Проект зменшує споживання первинної енергії на 26,5% в середньому у порівнянні з базовим показником

Виконано наступні Директиви ЄС:
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•

Директива 2007/46/ЄС, що встановлює процедуру для затвердження автотранспортних засобів та причепів до
них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів
(Рамкова Директива)

•

Регламент (ЄC) № 661/2009 Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. стосовно вимог щодо схвалення
типу для загальної безпеки автотранспортних засобів, причепів до них, а також систем, компонентів та
окремих технічних вузлів, призначених для них

•

Директива 2006/12/ЄC про відходи

•

Директива 91/689/ЄEК про небезпечні відходи

ІСТОРІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Компанія з переробки продуктів харчування інвестувала у нову техніку та запровадила високоякісні процеси
сортування та пакування, забезпечила безпеку продуктів харчування та підвищила рівень гігієни у виробничому
процесі.
Інвестиції в:
•

Закупівлю та встановлення машини для визначення категорії яєць та їх пакування

Обсяг інвестування:
•

Сума кредиту: 253 713 євро

•

Сума гранту (15%): 38 056 євро

Виконано наступні Директиви ЄС:
•

Регламент ЄС № 2023/2006 про правила організацїї виробництва та контролю якості матеріалів та виробів,
призначених для контактування з продуктами харчування

•

Базові технічні вимоги до сировинних матеріалів, Випуск 5, який включає Регламент ЄС № 178/2002 про
відстежуваність партій, мікробіологію, важкі метали, мікотоксини, пакування залишків тощо

•

Регламент (ЄК) № 178/2002, яким визначено загальні принципи та вимоги законодавства у сфері продуктів
харчування, створюється Європейська агенція з безпеки продуктів харчування та визначаються процедури з питань
безпеки продуктів харчування
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ІСТОРІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Виробник сушених фруктів та медичних трав, який працює у Західній Грузії, підвищив якість продукції та наростив
експорт завдяки інвестиціям у нову сушилку, в обладнання для миття та нарізки та машину для пресування листя.
Інвестиції в:
• Спорудження приміщення для переробки та виробництва
• Закупівля та встановлення обладнання для переробки сировини та стрічкової сушилки
• Навчальний центр для групи збирання та склад для сировини
Обсяг інвестування:
• Загальна сума інвестицій: 142 270,97 євро
• Сума кредиту: 129 090,91 євро
• Сума гранту (15%): 19 363,64 євро
Виконано наступні Директиви ЄС:
• Регламент Ради (ЄC) № 834/2007 про органічне виробництво та скасування Регламенту (ЄЕК) № 2091/91
• Регламент (ЄC) №178/2002, яким визначено загальні принципи та вимоги законодавства у сфері продуктів
харчування, створюється Європейська агенція з безпеки продуктів харчування та визначаються процедури
з питань безпеки продуктів харчування
• Регламент 2023/2006 про правила організацїї виробництва та контролю якості матеріалів та виробів,
призначених для контактування з продуктами харчування
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ІСТОРІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ
Виробник кукурудзи: ТОВ “Нью-Корн” скористалося цією можливістю і придбало новий трактор в лізинг у компанії
“ОТП Лізинг”, фінансової установи – партнера програми EU4Business-EBRD Credit Line. Новий трактор відповідає
європейським регламентам і цим забезпечено повне виконання стандартів енергоефективності, що гарантує
покращення екологічних показників, особливо щодо викидів СО2. Після успішної перевірки проекту компанія отримала
10% від суми кредиту в якості грантової допомоги, яка була профінансована за програмою Європейського Союзу
EU4Business.
Інвестиції в:
•

Трактор марки New Holland T7060

Обсяг інвестування:
•

Сума кредиту: 64 625 євро

•

Сума гранту (10%): 6 463 євро

Додаткові переваги:
•

Використання первинної енергії зменшено на: 53,18 МВтг/рік

•

Викиди парникових газів скорочено на: 14,6 т CO2/рік

•

Окрім цього, інвестиція покращила умови охорони праці та техніки безпеки працівників

Виконано наступні Директиви ЄС:
•

Директива 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012р. про енергоефективність, якою
вносяться зміни до Директив 2009/125/EC та 2010/30/ЄС та скасовуються Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC. Текст
прийнятний для застосування в ЄЕЗ.

•

Регламентт (ЄC) № 661/2009 Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. стосовно вимог щодо схвалення
типу для загальної безпеки автотранспортних засобів, причепів до них, а також систем,

•

компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для них.
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НОУ-ХАУ
Окрім фінансування, компанії, з метою підвищення своєї конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках, можуть також скористатися
доступом до ноу-хау. Незалежно від того, чи мова йде про запровадження нової системи управління якістю, розробку маркетингового плану для експортної
продукції або адаптації робочих процедур до нових стандартів, компанії можуть виконати консультаційний проект за участю місцевих консультантів та
міжнародних радників Програми за принципом розподілу витрат.
Консультації з питань бізнесу
Робота з місцевим консультантом над проектом, спрямованим на конкретну сферу господарської діяльності, наприклад, запровадження системи управління
якістю, що відповідає міжнародним стандартам ISO, або розробка програми обгрунтування інвестицій для нового виробничого об’єкту. Такі проекти зазвичай
тривають 4-6 місяців і використовують передові методи для надання компанії допомоги з підвищенням її конкурентоспроможності. Частина витрат таких
проектів підлягає відшкодуванню — до 10 000 євро. Такі консультації стосуються конкретних сфер знань, зокрема:
• Стратегії
• Маркетингу
• Організації
• Операційної діяльності
• Технології
• Технічних рішень
• Управління якістю
• Фінансового менеджменту
• Енергоефективності та екології
Галузева спеціалізація
Забезпечте Вашій компанії можливість конкуренції на міжнародному ринку за рахунок використання професійних знань міжнародного консультанта з тієї ж
галузі. Такий експерт, за рахунок власного міжнародного досвіду керівника вищої ланки у тій самій галузі, може допомогти виконати стратегічний аналіз кожної
сфери діяльності компанії та розробити надійну стратегію інвестування та зростання.
Незалежно від того, чи це професійне розуміння правильних рівнів вологості для виробництва вовни, лабораторних стандартів для виготовлення ліків чи відбору
найбільш ефективного обладнання для підвищення виробництва, такі міжнародні галузеві консультанти розуміють, як ці проблеми пов’язані з кожним видом
діяльності та які в нього потреби. Ці проекти здебільшого тривають 12-18 місяців.
Контакти з іншими підприємцями та розширення своїх знань з експорту
Тренінги ЄБРР для МСП з питань підтримку експортної діяльності можуть допомогти компаніям зрозуміти основи експортної діяльності, зокрема визначити
правильний ринок та динаміку продукції, а також планування експорту та особливості ЄС. ЄБРР організує також регулярні заходи, навчальні курси для
підприємців і створює можливості для налагодження ділових контактів. Щодо детальнішої інформації про майбутні події, прохання писати на knowhowukraine@
ebrd.com та долучатися через Facebook.
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Цей документ було підготовлено за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу EU4Business Initiative. Висловлені у цьому документі погляди
належать Консультантам і тому жодним чином не можуть вважатися такими, що відображають офіційну позицію Європейського Союзу.
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Розробка та підтримка:

info.Ukraine@eu4business-ebrdcreditline.com
+38 050 4623732
www.EU4Business-EBRDCreditline.com

