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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ДЛЯ БІЗНЕСУ

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій



Проєкт «Безпечне економічне середовище
для жінок — безпека та мир для всіх»
Для кого – жінки-фермерки ВПО та не ВПО, які пра-
цюють в сільській місцевості.
Дедлайн – реєстрація відкрита.
Більше тут – https://bit.ly/3AwsGce

Проєкт з популяризації та використання
безпілотних та роботизованих технологій
Для кого – виробники плодоовочевої продукції; 
господарства, що спеціалізуються на вирощуванні 
зернових; господарства, що вирощують окремі види 
олійних культур.
Дедлайн – 30 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3NHY2R8

Keep Going – платформа допомоги мікро- та
малому бізнесу
Для кого – власники малого бізнесу.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3wabhnJ



Грантовий конкурс з розвитку
підприємництва
Для кого – переміщений бізнес та бізнес, власником 
якого є представник соціально-вразливих груп насе-
лення або бізнес, де працевлаштовано 30% представ-
ників вразливих груп.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3D2BOqU

Програма Save UA Startups
Для кого – українські стартапи.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3FGwed0

Платформа Do Business with Ukrainians
Для кого – український бізнес, посли, міжнародні 
партнери.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3Mdu1s6



Гранти від Фонду Google for Startups Ukraine
Support Fund
Для кого – всі стартапи, засновані в Україні до 24 лю-
того 2022 року, які пройшли стадію тестування (MVP) 
і мають доведену прибутковість (продукт на ринку/
пілотна версія/ранній дохід).
Дедлайн – протягом 2022 року.
Більше тут – https://bit.ly/3LWKiS2

Гранти в рамках програми USAID (КЕУ)
«Безперервність та відновлення бізнесу»
Для кого – мікро- та малий бізнес з ІТ, моди, виробни-
цтва меблів, текстилю, іграшок, крафтової продукції, 
фільмів та аудіовізуальних матеріалів.
Дедлайн – 24 липня 2023 р.
Більше тут – https://bit.ly/3qm6VWR

Безповоротні кошти для товаровиробників
Для кого – будь-які зареєстровані підприємства, 
включаючи ФОП.
Дедлайн – 31 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3NbRc65



10 млн євро від Данського інвестиційного
фонду Seier Capital
Для кого – блокчейн-стартапи.
Дедлайн – безстроково.
Більше тут – https://bit.ly/3TzmyHs

Гранти від держави за Програмою «єРобота»
Для кого – українці.
Дедлайн – 12 грудня 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3bJmAvo

Державний аграрний реєстр
Для кого – українські аграрії та фермери.
Дедлайн – необмежений.
Більше тут – https://bit.ly/3wFHaVc



Проєкт UA RE: LOCATE
Для кого – українські ММСП, що відповідають умо-
вам програми.
Дедлайн – безстроково.
Більше тут – https://bit.ly/3U00HIS

Грантовий конкурс «Сади для Перемоги»
Для кого – ОМС окремо чи у співпраці з іншими гро-
мадами; комунальними установами та НГО; малими 
та середніми фермерами, кооперативами; асоціація-
ми та об’єднаннями виробників с/г продукції.
Дедлайн – 30 листопада 2022 р.
Більше тут – https://bit.ly/3rdss4B

Програма «Music Moves Europe»
Для кого – спільний проєкт партнерських організацій 
(мінімум з 2 організацій з різних країн-учасниць про-
грами (бенефіціарів; не афілійованих організацій)).
Дедлайн – 12 січня 2023 р.
Більше тут – https://creativeeurope.in.ua/programs/87



Виконавчий комітет Рівненської міської ради
Адреса: вул. Соборна, 12А, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)262525
Е-mail: rivnerada.general@gmail.com
Офіційний портал: http://rivnerada.gov.ua/

Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради
Адреса: вул. Поштова, 2, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)266789
Е-mail: chefuem@rv.uar.net
Вебсайт: https://economy.rv.ua/

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій 
Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради
Адреса: вул. Казимира Любомирського, 6, м. Рівне, 33028
Телефон: (0362)623256
Е-mail: strateginvest@ukr.net
Вебсайт: http://investrv.org.ua/


