
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ



Відшкодування відсотків за 

кредитами для малих підприємств
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Хто може скористатися?

3



4



5



6



ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ  ЧАСТИНИ 

ВІДСОТКІВ  ЗА КРЕДИТАМИ ПРОСТО ТА ШВИДКО

Клієнт звертається до 

банку щодо розгляду 

кредитного проекту

Банк розглядає 

платоспроможність 

Клієнта

Банк повідомляє клієнта 

про позитивне рішення

Клієнт подає інвестиційний проект до 

Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної 

адміністрації

Експертна комісія проводить рейтингове 

оцінювання проекту

Департамент 

економічної політики 

Львівської обласної 

державної адміністрації 

повідомляє Клієнта та 

Банк про результати 

інвестиційного конкурсу

Клієнт підписує 

кредитний договір з 

Банком

Реалізація 

інвестиційного 

проекту 

(відшкодування за 

рахунок обласного 

бюджету 14% )

Клієнт отримує 

кредит

СТАРТ
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Перелік фінансових установ, які беруть 

участь у реалізації  Програми:

ПАТ АКБ “Львів”

ПАТ “Кредобанк”

ПАТ “Ощадбанк”

ПАТ “ОТП Банк”

ПАТ “ОКСІ банк”

АТ “ПІРЕУС банк МКБ”

ПАТ АБ “Укргазбанк

ПАТ КБ “Приватбанк”

АТ “Ідея Банк”

ПАТ “Міжнародний інвестиційний банк”

КС “Бойківщина”

КС “Вигода”

Церковна КС “Анісія”

8



Ваучерна підтримка бізнесу 

(безповоротна фінансова допомога)
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ОТРИМАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ 

ПРЕ-КВАЛІФІКОВАНИМИ КОМПАНІЯМИ У РОЗМІРІ 70% ВІД ЇХ 

ПОВНОЇ ВАРТОСТІ (ВАУЧЕРІВ) ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Хто може скористатися ?
ВИМОГИ ДО СУБЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ ВАУЧЕР

- працюють в межах всіх видів  
економічної діяльності згідно 
КВЕД 2010;

- зареєстровані на території
Львівської області;

- відсутня заборгованість із
виплати заробітної плати та
сплати податків;

*Послуги можуть надавати тільки пре-кваліфіковані сервісні компанії.

*Кожен суб’єкт господарювання впродовж року може отримати лише 1 

(один) ваучер на відшкодування частини вартості робіт і послуг.

10



11



Сума ваучеру: до 100 тис. грн.

Відшкодування: до 70% вартості послуг

Цілі на які надаються:

• дослідження та розроблення нових видів продукції, що може включати

конструкторські послуги, моделювання продукту, промисловий дизайн

для продукту, налаштування продукту для нового типу клієнтів,

розробка алгоритмів, тощо;

• сертифікація, що може включати отримання національних

сертифікатів та проведення сертифікації в міжнародних організаціях;

• патентування;

• ліцензування;

• реєстрація авторського права;

• використання послуг конструкторських лабораторій, майстерень,

посередників для виготовлення прототипів тощо.
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Сума ваучеру: до 50 тис. грн.

Відшкодування: до 70% вартості послуг

Цілі на які надаються:

•підготовка досліджень і розробок, призначених для підвищення економічної ефективності 

та конкурентоспроможності бізнесу, що може включати:

•підготовку бізнес-моделі, бізнес-плану, фінансового плану;

•підготовку експортної стратегії компанії;

•налагодження бізнес-процесів;

•розроблення дорожньої карти сертифікації продукції для можливості експорту в країни 

ЄС;

•визначення операційного та юридичного структурування виходу на іноземні ринки 

(реєстрації компанії за кордоном чи роботи з дистриб’юторами тощо);

•оцінка інвестиційної привабливості та визначення вартості бізнесу для залучення 

інвестицій - оцінка бізнесу;

•оцінки бізнес-кейсів для інвестування власних ресурсів (наприклад розробки нових видів 

продукції, виходу на нові ринки, створення власного виробництва, придбання / продаж 

активів тощо) – оцінка доцільності;

•консультаційні послуги із визначення напрямів розвитку бізнесу, здійснення стратегічного 

й операційного планування, з фінансових питань, маркетингової і кадрової політики, 

планування виробництва, що може включати:

•проведення сесій для визначення стратегії розвитку бізнесу та пріоритетних напрямів 

діяльності;

•оцінка сценаріїв розвитку компаній та визначення стратегії у структурованому процесі;

•реалізація наступних пунктів / кроків експортної стратегії компанії. 13



Сума ваучеру: до 50 тис. грн.

Відшкодування: до 70% вартості послуг

Цілі на які надаються:

•створення/оновлення веб-сайтів, їх просування;

•розроблення бренду продукції, логотипу, дизайну упаковки;

•поширення продукції в онлайн магазинах;

•розроблення і видання (друк) візуальних рекламних 

матеріалів (листівки, брошури, флаєри, рекламні каталоги, 

довідники тощо);

•участь у маркетингових заходах (виставки, промоційні 

кампанії, ярмарки, бізнес-покази або інші подібні заходи).
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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ, ПОДАНИХ 

НА КОНКУРС ІЗ НАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗГОДИ НА ОТРИМАННЯ 

ВАУЧЕРІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Критерії: 

1. Вплив результатів реалізації проекту на підвищення капіталізації
бізнесу (створення інтелектуальної власності, залучення інвестицій,
тощо);

2. Вплив результатів реалізації проекту на комерційний результат
(збільшення обсягів продажів, зростання експорту, виведення на
ринок нових видів продукції або послуг);

3. Новизна проекту.
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ПРОЦЕДУРА ВАУЧЕРНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА ПО ЗАВДАННЮ 4 ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Суб’єкт малого 
підприємництва подає 
документи на конкурс 
в департамент 
економічної політики 
ЛОДА

Члени експертної 
комісії проводять 
рейтингове 
оцінювання поданих 
документів на конкурс 

Засідання експертної 
комісії. Оформлення 
комісією протоколу 
про результати 
конкурсу.

Переможці конкурсу 
отримують ваучери в 
Департаменті 
економічної політики

переможці конкурсу 
повідомляються про 
результати конкурсу 
та  можливість 
отримання ваучеру 

Переможці конкурсу 
звертаються до пре-
кваліфікованих компаній та 
укладають договір на 
виконання робіт чи надання 
послуг, згідно комерційних 
пропозицій, які були подані 
на конкурс і погодженні 
конкурсною комісією та 
здійснюють 100% проплату за 
надані послуги.

Надання послуг. 
Реалізація проекту 
розвитку бізнесу.

Подача звітних 
документів у ДЕП 
протягом 3 місяців 
після оголошення 

результатів конкурсу.

Засідання експертної 
комісії. Оформлення 
комісією протоколу 
Експертною комісією 
встановлюється 
відповідність, або 
невідповідність 
отриманих звітних 
документв. 

Укладення договорів 
між Департаментом 
економічної політики 
ЛОДА та суб’єктами 
малого бізнесу. В 
договорах вказується 
конкретна сума 
відшкодування (70% 
від повної вартості 
наданих послуг). 

Перерахунок на 
розрахунковий 
рахунок суб’єкта 
господарювання
коштів на 
відшкодування 
частини вартості робіт 
і послуг в розмірі, 
вказаному в договорі. 
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Департамент економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації 

м. Львів, вул. Винниченка, 18

Тел. (032) 2999279

E-mail:   torg.loda@gmail.com

www.facebook.com/DepeconomyLODA
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