Вимушені переселенці, учасники АТО та мешканці Чернігівської області
можуть отримати грантову підтримку на розвиток власного бізнесу
Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського Союзу,
розпочинає проект зі cприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та
постраждалого від конфлікту населення в Україні.
Партнером проекту в Чернігівській області є громадська організація «Чернігівський
громадський комітет захисту прав людини».
До участі в проекті запрошуються:
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей та Криму, місцеві
мешканці, учасники бойових дій, особи, які належать до уразливих категорій населення,
віком 18 – 60 років, які проживають на території Чернігівської області.
У РАМКАХ ПРОЕКТУ ЗАПЛАНОВАНО
ЕТАП І. Дводенний тренінг в м.Чернігів (травень-червень 2017 року)
Самозайнятість







План тренінгу:
Аналіз ринку, основи маркетингу.
Започаткування
підприємництва:
ресурси, мотивація, ідеї.
Юридичні
аспекти
приватного
підприємництва.
Планування фінансів.
Як підготувати бізнес-план.
Основи бух. обліку та податкової
звітності.

Мікропідприємництво
План тренінгу:
Аналіз ринку, основи маркетингу.
Юридичні
аспекти
приватного
підприємництва.
 Планування фінансів.
 Як підготувати бізнес-план.
 Нюанси бух. обліку та податкової
звітності.



Вимоги до учасника:
вже розпочав свій проект або хоче
започаткувати
власний
бізнес.
Перевагою є наявний бізнес-план (план
самозайнятості) або чітка ідея щодо
започаткування, досвід у відповідній
сфері, а також прагнення до офіційної
реєстрації бізнесу.

Вимоги до учасника:
є досвід підприємницької діяльності,
існуючий бізнес на момент подання
заявки на участь у проекті, наявне
свідоцтво про реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності

Група формується з 25 – 30 учасників
(з них 75% – ВПО, 25% – місцеві
мешканці)

Група формується з 25 – 30 учасників
(з них 75% – ВПО, 25% – місцеві
мешканці)

ЕТАП ІІ. Індивідуальні консультації
Для кожного учасника проекту буде надано експерта для допомоги у формуванні бізнесплану (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво»).

ЕТАП ІІІ. Захист бізнес-планів або заявок*
Коротка презентація бізнес-плану чи заявки на перекваліфікацію перед комісією МОМ, в
результаті якої буде ухвалене рішення про виділення гранту.
*До захисту бізнес-планів будуть допущені лише учасники, які були присутні протягом
усього дводенного тренінгу. Кожен учасник має представити свою заявку особисто.
Комісія прийматиме рішення щодо можливості надання гранту на самозайнятість та
мікропідприємництво на підставі наступних (не вичерпних) критеріїв:
Відповідність до існуючих потреб ринку;
Загальна можливість учасника виробляти представлений продукт або надавати послуги;
Конкурентні переваги представленого плану;
Зв'язок із попередньою професійною підготовкою та досвідом учасника;
Налаштованість та мотивація учасника, перелік того, що вже біло зроблено в рамках
плану;
 Чи покриватиме очікуваний прибуток щоденні витрати учасника та життєві потреби?






Заявки на професійне навчання будуть оцінюватися на підставі таких (не вичерпних)
критеріїв:

Перспектива працевлаштування чи отримання (збільшення) доходів за допомогою
здобутої освіти;

Відповідність обраної професії чи напряму потребам ринку;

Особиста мотивація заявника;

Здатність заявника завершити обрані курси чи навчання.
ЕТАП ІV. Надання грантів
Підтриманим учасникам проекту буде виділено грант для закупівлі обладнання (групи
«Самозайнятість» та «Мікропідприємництво»).
Самозайнятість

Мікропідприємництво

Розмір гранту: до 650 EUR

Розмір гранту: до 2150 EUR

Призначення:
обладнання, інструменти, професійна техніка,
меблі тощо

Призначення:
обладнання, інструменти, професійна
техніка, меблі тощо

ЕТАП V. Поглиблений дводенний тренінг
Самозайнятість

Мікропідприємництво

Ці тренінги будуть присвячені більш глибокому розгляду питань першого дводенного
тренінгу та вивченню додаткових тем.
Група формується з 25 – 30 бенефіціарів, які
отримали грантову підтримку від МОМ

Група формується з 25 – 30 бенефіціарів, які
отримали грантову підтримку від МОМ

ЕТАП V. Поглиблений одноденний тренінг

Самозайнятість
Мікропідприємництво
Ці тренінги будуть присвячені вивченню додаткових тем, розгляду практичних кейсів.
Група формується з 25 – 30 бенефіціарів, які
отримали грантову підтримку від МОМ

Група формується з 25 – 30 бенефіціарів, які
отримали грантову підтримку від МОМ

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПРОЕКТУ
1.

Зателефонувати представнику Чернігівського громадського комітету захисту прав
людини (ЧГКЗПЛ) та подати коротку заявку на співбесіду за тел.: (050) 06-190-30;
(063) 95-935-34; (0462) 675-281 в період з 10 по 28 квітня 2017 року включно.

2.

Завітати до офісу ЧГКЗПЛ за адресою: м.Чернігів, вул. Гонча 57 (колишня
вул.Горького) для короткої бесіди та заповнення анкети учасника**. В разі
неможливості особистої співбесіди (за наявності поважних причин), допускається її
проведення по телефону з надсиланням копій документів електронною поштою.

3.

Надати копії:



довідки ВПО (лише для переселенців);



усіх сторінок паспорту та ідентифікаційного коду;



свідоцтва
про
реєстрацію
ФОП
(обов’язково
лише
«Мікропідприємництво», для групи «Самозайнятість» – як перевага).

для

групи

**Передбачається конкурсний відбір кандидатів на участь у програмі.
При розгляді заявок на участь у проекті, серед іншого, будуть братися до уваги такі
чинники:


наявність/відсутність постійної зайнятості (роботи), в разі безробіття – її тривалість;



кількість осіб на утриманні в домогосподарстві;



наявність осіб з хронічними хворобами чи інвалідів у домогосподарстві;



наявність осіб похилого віку у домогосподарстві;



самотні батьки;



низький рівень доходів;



факти насильства по відношенню до заявника, зокрема домашнього насильства та
інших видів гендерного насильства;



належність заявника до вразливих національних меншин.

На підставі наведених чинників буде визначатися ступінь уразливості заявника. Заявники
з найвищою уразливістю будуть запрошені до участі у проекті, наскільки дозволятимуть
наявні ресурси.
Умови участі у проекті: усі учасники, які претендують на грант, повинні взяти участь у
дводенному тренінгу, підготувати бізнес-план або заявку на курси, та особисто її
представити в ході захисту. Підтримані учасники груп «Самозайнятість» та
«Мікропідприємництво» також повинні будуть взяти участь у подальших тренінгах, які
триватимуть два і один день. Участь в усіх тренінгах є обов’язковою.

Усі учасники, які отримають грант (бенефіціари), матимуть право на отримання
додаткових консультацій від Чернігівського громадського комітету захисту прав людини
– партнера МОМ, щодо власної комерційної діяльності або щодо пошуку роботи. Крім
того, обов’язковою умовою участі у проекті є згода співпрацювати з проектом, у тому
числі надання необхідної та правдивої інформації в ході здійснення моніторингу,
проведення періодичних зустрічей з представниками місцевої неурядової організації та
МОМ, які можуть здійснити візит до місця здійснення діяльності із
самозайнятості/мікропідприємництва. Така діяльність триватиме до завершення проекту
(до липня 2018 року).

