
Якщо Ви ветеран(-ка) конфлікту на сході України, мешкаєте в Київській, Львівській або Дніпропетровській 
області, маєте відповідні документи, а головне — хочете започаткувати або вже розвиваєте власний бізнес,  
у Вас є можливість отримати грант на обладнання для Вашої справи. 
Давно мріяли відкрити власну кав’ярню або ферму? Маєте бізнес-ідеї? Розпочніть сьогодні!

ГРАНТИ 
НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ

Прийом заявок триватиме до завершення формування тренінгових груп. Пріоритет буде надано заявникам, 
які наразі не мають постійного місця роботи; мають низьку зарплату або часткову зайнятість; самі виховують 
дітей; утримують багатодітні родини або мають інвалідність. Грант надається винятково у формі оплати 
узгодженого обладнання та не передбачає грошових виплат учасникам. 

Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте на гарячу лінію МОМ: 0-800-215-025 (пн-пт з 10:00 до 17:00).

Проект «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході 
України та їхніх сімей» впроваджується Агентством ООН  
з питань міграції (МОМ) за фінансування Європейського Союзу.

ПІДТРИМКА РЕІНТЕГРАЦІЇ
ВЕТЕРАНІВ КОНФЛІКТУ
НА СХОДІ УКРАЇНИ  
ТА ЇХНІХ СІМЕЙ

7 КРОКІВ ДО ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ
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НАДІШЛІТЬ 
ВАШУ АНКЕТУ

НАПИШІТЬ  
БІЗНЕС-ПЛАН

ОТРИМАЙТЕ 
ГРАНТ ДО  
1 000 ЄВРО

РАДЬТЕСЯ З ПЕРСОНАЛЬНИМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ

ВІДВІДАЙТЕ  
ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ 

ЗАХИСТІТЬ 
БІЗНЕС-ПЛАН

РОЗШИРЮЙТЕ 
СВОЇ ЗНАННЯ

Якщо Ви пройшли відбір, Вам 
зателефонує представник МОМ 
або партнерської організації  
та запросить на тренінг.
Анкета тут:  
http://bit.ly/ГрантиВетеранам

У Вас буде два тижні для 
того, щоб перетворити 
свою ідею на чіткий 
бізнес-план. Отримані 
на дводенному тренінгу 
знання допоможуть.

Проект надає грант  
у вигляді оплати 
обладнання 
для розвитку 
підприємництва.

Вам буде надано консультанта, 
який допоможе розробити 
стратегію розвитку Вашої 
справи. До нього Ви можете 
звернутися з будь-яких питань, 
що виникають у веденні бізнесу.

Дізнайтеся, як розпочати 
та розширити власний 
бізнес, як взаємодіяти  

з клієнтами й розвивати 
комунікативні навички  

та лідерські якості.  
Після тренінгу Ви 

зможете подати  
бізнес-план  

на грант.

Опишіть перспективи розвитку 
Вашого бізнесу. Поясніть, 

чому саме Ваш бізнес варто 
підтримати. Це допоможе 

МОМ прийняти рішення щодо 
виділення гранту.

Продовжуйте 
спілкуватися з 

іншими учасниками 
проекту, відвідуючи 

інформаційні сесії 
з комунікацій, 

лідерства, 
менеджменту  

тощо.


