МЕХАНІЗМ ПРЕ-КВАЛІФІКАЦІЇ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ
УСТАНОВ І КОМПАНІЙ ДЛЯ
УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Даний документ розроблений в рамках проекту «Інструменти розвитку бізнесу Львівської
області», який реалізовується Департаментом економічної політики Львівської обласної
державної адміністрації та агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks за
рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від Європейського Союзу в рамках
виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики

ВСТУП
В рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області
очікується впровадження інструментів фінансової підтримки суб’єктів малого і
середнього підприємництва (далі – МСП):
§ Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами
§ Надання ваучерів (інноваційних, маркетингових та на консалтингові послуги)
Для впровадження цих фінансових інструментів потрібні надійні фінансово-кредитні
установи і компанії, які зможуть надавати суб’єктам МСП якісні послуги. Щоб їх
визначити, рекомендується організувати процес пре-кваліфікації.
По свої суті, пре-кваліфікація – це процедура попереднього відбору фінансовокредитних установ і компаній, які відповідають визначеним вимогам, для участі у
реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області у
частині відшкодування відсоткової ставки за кредитами та надання ваучерної
підтримки для МСП.
Лише у тих організацій, які пройшли процедуру пре-кваліфікації, учасники Програми
підвищення конкурентоспроможності Львівської області зможуть:
§ Отримувати кредити та компенсацію частини відсоткової ставки за ними
§ Замовляти послуги, вартість яких буде відшкодовано за рахунок ваучерів
Механізм проведення пре-кваліфікації рекомендується затвердити
Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

в

рамках

Його наявність дозволить:
§ Обрати компанії, які мають досвід та компетенції, щоб надавати відповідні
послуги
§ Дозволить уникнути конфлікту інтересів, адже суб’єкти МСП не зможуть
замовляти послуги у своїх родичів чи партнерів
Для розробки механізму пре-кваліфікації буде проаналізовано кращі практики її
проведення, підготовлено рекомендації, процедури та документи для проведення
пре-кваліфікації компаній різного типу, які зможуть надавати послуги для суб’єктів
МСП, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області.

1. АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК ПРЕ-КВАЛІФІКАЦІЇ
Міжнародні організації, які надають фінансову підтримку суб’єктам МСП в Україні,
впроваджують практику визначення (пре-кваліфікації) компаній, які можуть
надавати послуги бізнесу в рамках цієї підтримки.
Зокрема, практика пре-кваліфікації існує в рамках:
§ Проекту з надання Інноваційних ваучерів1, який впроваджує ГО Greencubator в
рамках програми FINTECC Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
(ЄБРР) та за фінансової підтримки EU Neighbourhood Investment Facility
§ Грантів на консалтингові послуги2, які надає Європейський банк реконструкції та
розвитку (ЄБРР) в рамках Програми консультаційної підтримки малого і
середнього бізнесу
Нижче представлено механізми проведення пре-кваліфікації в рамках цих практик.
1. Інноваційні ваучери в Україні
Інноваційні Ваучери – фінансовий інструмент, що дозволяє українським компаніям
отримувати кошти на впровадження кліматичних інновацій. Інноваційними
Ваучерами можуть користуватись різні компанії – від розробників кліматичних
технологій до тих, хто прагне їх використати для скорочення свого впливу на
довкілля чи скорочення витрат енергії.
Компанії, що впроваджують кліматичні інновації за рахунок Інноваційних Ваучерів,
повинні робити це разом із компаніями, що є Надавачами послуг. Останні – це
підрядники, що можуть впровадити такі проекти і володіють всім необхідним для
цього.
Надавачами послуг можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що
мають необхідні експертизу, персонал, обладнання та організаційну спроможність,
достатні для надання послуг Бенефіціарам в рамках Програми.
Надавач послуг повинен володіти експертизою з надання послуг у таких напрямках:
•
R&D послуги (дизайну технологій, прикладні дослідження і т.і.)
•
Тестування обладнання
•
Сертифікація обладнання
•
Розробка і захист інтелектуальної власності
•
Розробка ІТ-компонентів
•
Інші послуги у сфері кліматичних технологій
Прикладами Надавачів послуг є конструкторські бюро, проектні компанії,
компанії/організації, що надають послуги з тестування, сертифікації, розробки
прототипів, розробки програмного забезпечення, юридичні компанії тощо.
Вимоги до Надавачів послуг
Компанія, що пропонує свої послуги як Надавач послуг та може брати участь у
конкурсі на отримання Інноваційних Ваучерів повинна відповідати ряду визначених
критеріїв:
§
Може бути приватною або державною організацією
§
Може знаходитися на території України або закордоном
§
Має досвід надання експертних послуг не менше 2 років
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Має усі необхідні дозвільні документи (ліцензії, сертифікати, тощо), необхідні для
надання відповідних послуг
Повинна мати змогу надати контакти мінімум 2-ох інших організацій, яким вона
надавала схожі сервіси протягом останніх 2-ох років
Повинна мати стабільне фінансове становище, вона ніколи не банкрутувала,
проти компанії не було і зараз немає судовий справ
Не може бути пов’язана з компанією, що розробляє або використовує кліматичні
технології (компанією, що подає проект нам на розгляд)

Додатковий позитивний вплив на оцінку спроможності надавати запропоновані
послуги можуть вплинути:
§ Участь у національних галузевих асоціаціях
§ Участь у міжнародних галузевих асоціаціях
§ Сертифікати міжнародних сертифікаційних органів або організації
§ Державні сертифікати
§ Досвід надання послуг та виконання робіт за проектами ЄБРР та інших
міжнародних фінансових організацій та донорів
Реєстрація Надавача послуг
Якщо компанія перемогла у конкурсному відбору, то після цього вона повинна бути
зареєстрована у відкритій базі даних Надавачів послуг на офіційному сайті Програми
Інноваційних Ваучерів.
Щоб зареєструватись у відкритій базі даних Надавачів послуг на офіційному сайті
Програмі Інноваційних Ваучерів, компанія, що прагне отримати статус Надавача
послуг, повинна заповнити форму реєстрації Надавача послуг на сторінці Надавачі
послуг. У цій формі Надавач послуг повинен ввести таку інформацію:
§
контактну інформацію
§
інформацію про компанію
§
опис послуг, які надає Сервіс Провайдер
§
приклади виконаних робіт з контактами компаній / організацій, яким були надані
схожі послуги
Після заповнення реєстраційної форми Надавачем Послуг, Проектний Менеджер
здійснює перевірку даних, наданих у формі. Якщо Надавач Послуг відповідає
вимогам то Проектний Менеджер вносить його до списку зареєстрованих Надавачів
Послуг. Про рішення з приводу реєстрації Надавача послуг повідомляють по
електронній пошті.
Перелік зареєстрованих Надавачів послуг
Всі Надавачі послуг повинні бути зареєстровані на сайті Програми і вказані у списку.
Лише Надавачі послуг, які зареєструвалися і відповідають критеріям, можуть брати
участь у Програмі Інноваційних Ваучерів.
Апліканти повинні переглянути цей список для визначення Надавача послуг, з яким
вони бажають співпрацювати для виконання запропонованого проекту. Якщо
Аплікант бажає працювати з Надавачем послуг не зі списку, розміщеного на сайті,
Апліканту рекомендується запросити Надавача Послуг зареєструватися на сайті.
Про кожного Надавача послуг на сайті вказується наступна інформація:
§ повна назва компанії
§ організаційно-правова форма компанії
§ тип власності
§ адреса
§ контактна особа
§ посада
§ електронна пошта
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телефон
веб-сайт
послуги
короткий опис послуг
приклади виконаних робіт

Конфлікт інтересів
Аплікант/Бенефіціар і Надавач послуг (які хочуть працювати разом над
запропонованим проектом) не можуть бути пов’язані. Аплікант/Бенефіціар і Надавач
послуг будуть вважатися пов’язаними за таких умов:
§ Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії
Бенефіціара, володіє часткою в компанії Надавача послуг, і навпаки
§ Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії
Бенефіціара перебуває у правовідносинах з Надавачем послуг
Якщо на будь-якому з етапів роботи Програми буде виявлено, що
Аплікант/Бенефіціар та Надавач послуг є пов’язаними в рамках одного проекту, що
подається на конкурс Інноваційних Ваучерів, то будь-яку співпрацю із ними у рамках
Програми Інноваційних Ваучерів буде припинено, а Бенефіціара – зобов’язано
повернути кошти, отримані в рамках Інноваційного Ваучера ЄБРР.
Інші умови:
§
Бенефеціар може працювати з максимум 3 Надавачами послуг
§
Надавач послуг може виконувати проекти для необмеженої кількості компаній
§
Надавачі послуг отримують оплату за виконані проекти напряму від ЄБРР або від
Бенефіціара
2. Гранти на консалтингові послуги
Отримувачі грантів на консалтингові послуги в рамках Програми консультаційної
підтримки малого і середнього бізнесу можуть замовити послуги лише у
професійних консультантів, які пройшли процедуру пре-кваліфікації Європейського
банку реконструкції та розвитку3.
Вимоги до консультантів
Консультанти, які виявили бажання пройти процедуру пре-кваліфікації ЄБРР повинні
відповідати ряду вимог:
§ Проводить консультаційну діяльність більше 1 року
§ Здійснює прозору, офіційну діяльність та має гарну ділову репутацію
§ Реалізував три успішні проекти впродовж останніх 24 місяців та має відповідні
рекомендації
Документи для пре-кваліфікації
Якщо консультант відповідає визначеним вище вимогам, він може подавати
аплікаційні документ у ЄБРР для пре-кваліфікації:
1) Аплікаційна заявка, яка повинна містити:
§ Дані про консультанта – назву компанії, дату створення, адресу, телефон,
інтернет-сайт, ім’я та контактні дані директора, відсоток приватної власності,
відсоток вітчизняної власності, відсоток жіночої власності, річний обіг в євро,
кількість працівників, ім’я та контактні дані відповідальної особи, кількість
працівників на повний робочий день
§ Інформація про консультанта – перелік консалтингових послуг, досвід
роботи у визначених індустріях, наявність сертифікації, кваліфікації, членство
в асоціаціях або участь у тренінгах, попередній досвід роботи за донорськими
програмами
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Три приклади консалтингових послуг за останні 2-3 роки, у яких потрібно
вказати: назву клієнта, кількість співробітників, інтернет-сайт, основний вид
діяльності, місто, виконані роботи, вартість робіт в євро, термін виконання,
кількість витрачених людино-днів, контактні дані представника клієнта
§ Всі консалтингові проекти, реалізовані у попередньому році, де потрібно
вказати: вид консультації, загальна кількість проектів, середня вартість
проекту в євро, середня кількість консультанто-днів, кількість повторних
звернень клієнтів, відсоток реалізованих проектів у місті розташування
компанії та в інших регіонах, середня кількість працівників у компаніях, які
замовляли послуги консультанта
Презентація компанії
Три рекомендаційні листи
Витяг/виписка з Єдиного державного реєстру
Статут для компанії або паспорт для ФОП
Фінансові звіти за останні 2 роки
Резюме ключових консультантів англійською мовою

Оцінювання консультанта
Після отримання документів від консультанта, ЄБРР проводить аналіз документів
компанії, аналіз позиціонування компанії та проводить пре-кваліфікаційну зустріч із
консультантом.
Оцінювання компанії відбувається за такими критеріями:
§ Загальне розуміння ринку консалтингу та бізнес-контексту
§ Тематична експертиза
§ Комунікаційні навички
§ Методологія управління проектами
§ Репутація та дотримання етичних принципів
Якщо консультант отримає позитивну оцінку за результатами оцінювання, він
повинен здійснити реалізацію пілотного проекту перед тим, як отримати статус прекваліфікованого консультанта. ЄБРР проводить інструктаж консультанта щодо
методології ЄБРР та підготовки Технічного завдання у форматі ЄБРР та організовує
тристоронню зустріч «Клієнт-Консультант-ЄБРР» перед початком пілотного проекту.
Якщо реалізація пілотного проекту виявиться успішною, консультант отримує статус
пре-кваліфікованого консультанта. Підтвердження пре-кваліфікації ЄБРР надсилає
консультанту у письмовій формі. Після цього консультант отримує можливість
надавати консультаційні послуги клієнтам ЄБРР та паралельно реалізовувати
декілька проектів.
Втрата статусу пре-кваліфікованого консультанта
Пре-кваліфікований консультант може втратити свій статус і ЄБРР припиняє із ними
співпрацю. Таке рішення приймається за наявності наступних умов:
§ Консультант не реалізував жодного проекту під егідою ЄБРР впродовж 12 місяців
§ Консультант був задіяний у проекті, який визнаний неуспішним через
незадовільну роботу консультанта
§ Консультант порушує етичні принципи діяльності та/або правила використання
інформації про ЄБРР
§ Консультант систематично не реагує на запити клієнтів та/або співробітників
ЄБРР

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕ-КВАЛІФІКАЦІЇ
Для забезпечення процедури здійснення пре-кваліфікації фінансово-кредитних
установ і компаній, у Програму підвищення конкурентоспроможності Львівської
області рекомендується включити Завдання 5. «Механізм пре-кваліфікації».
Зважаючи на види фінансової підтримки МСП в рамках Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області, рекомендується проводити прекваліфікацію для різних інструментів:
§ Для отримання відшкодування частини відсотків за кредитами – пре-кваліфікацію
фінансово-кредитних установ
§ Для отримання інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на
консалтингові
послуги
–
пре-кваліфікацію
консалтингових
компаній,
маркетингових компаній, організацій підтримки бізнесу та інших (далі – компанії),
які можуть надавати відповідні послуги за рахунок ваучерів
Враховуючи результати аналізу кращих практик проведення пре-кваліфікації та
результати проведення круглих столів із обговорення інструментів фінансової
підтримки МСП в рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської
області, рекомендуємо врахувати наступні істотні умови для запуску процесу
проведення пре-кваліфікації фінансово-кредитних установ і компаній, які можуть
брати участь у Програмі:
Процедура подання документів на пре-кваліфікацію
§ Однакова процедура подання документів учасників на пре-кваліфікацію як для
фінансово-кредитних установ для участі у відшкодуванні відсотків за кредитами,
так і для компаній, які надаватимуть послуги за рахунок ваучерів
§ Прийом документів триває постійно
§ У перший робочий день останнього місяця кожного кварталу, Департамент
економічної політики Львівської обласної державної адміністрації має передати
отримані пакети документів на розгляд Експертної комісії
§ Розгляд документів відбувається раз на квартал. Так як робота членів комісії є
неоплачуваною, рекомендується, щоб прийняття рішення про погодження/не
погодження пре-кваліфікації відбувався одночасно із засіданням, на якому
приймається рішення про надання попередньої згоди на отримання ваучерів
§ Максимальний час прийняття рішення – 1 місяць
§ Компанії надсилають документи на електронну пошту Департаменту економічної
політики ЛОДА
§ Так як суб’єкти МСП для отримання фінансової підтримки за рахунок Програми
підвищення
конкурентоспроможності
Львівської
області
зобов’язані
користуватися послугами пре-кваліфікованих компаній, їх список, опис та
документи повинні бути розміщеним на інтернет-сайті Львівської обласної
адміністрації та бути постійно доступним
Вимоги до фінансово-кредитних установ і компаній, які подають документи на прекваліфікацію
Фінансово-кредитні установи, які подають документи на пре-кваліфікацію для участі
у відшкодуванні відсотків за кредитами зобов’язуються:
§
§

Нараховувати відсоткову ставку за кредитами на залишок кредиту, а не на
початкову суму кредиту
Надати вичерпний перелік документів, який зобов’язані подати суб’єкти МСП для
отримання попереднього рішення про надання кредиту

§
§
§
§
§
§

§

Надати документ зі всіма умовами кредиту (відсоткова ставка, комісії за
обслуговування, страховки, застава та ін.)
Надати критерії вибору позичальників та їх проектів
Надати проект договору на видачу кредиту
Не змінювати перелік документів для отримання попереднього рішення про
надання кредиту, умов кредиту та проекту договорів впродовж 3-ох місяців після
погодження пре-кваліфікації
Проводити зміну переліку документів для отримання попереднього рішення про
надання кредиту, умов кредиту та проекту договорів не частіше раз на 3 місяці
При зміні переліку документів для отримання попереднього рішення про надання
кредиту, умов кредиту та проекту договорів впродовж 10-ти робочих днів
повідомляти Департамент економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації про наявність таких змін. Департамент при отриманні змін від
фінансово-кредитних установ зобов’язаний впродовж 5-ти робочих днів внести
відповідні зміни до інформації про фінансово-кредитну установу у списку прекваліфікованих компаній, розміщений на інтернет-сайті Львівської ОДА
Зміна інформації про перелік документів для отримання попереднього рішення
про надання кредиту, умови кредиту та проекту договорів не призводить до
скасування пре-кваліфікації

Вимоги до компаній, які подають документи на пре-кваліфікацію для участі у наданні
послуг за рахунок інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на
консалтингові послуги:
§ Офіційно зареєстрована компанія
§ Має право надавати відповідні експертні послуги
§ Має досвід надання відповідних експертних послуг не менше 2-ох років та може
надати контакти мінімум 2-ох осіб, які можуть це підтвердити
Пакет документів на пре-кваліфікацію
Пакет документів для фінансово-кредитних установ, які подають документи на прекваліфікацію для участі у відшкодуванні відсотків за кредитами:
§ Заява на пре-кваліфікацію фінансово-кредитної установи, подана у Додатку 1
§ Вичерпний перелік документів, який зобов’язані подати суб’єкти МСП для
отримання попереднього рішення про надання кредиту
§ Умови кредиту (відсоткова ставка, комісії за обслуговування, страховки, застава
та ін.)
§ Критерії вибору позичальників та їх проектів
§ Проект договору на видачу кредиту
Пакет документів для компаній, які подають документи на пре-кваліфікацію для участі
у наданні послуг за рахунок інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на
консалтингові послуги:
§ Заява на пре-кваліфікацію компанії, подана у Додатку 2
§ Декларація доброчесності
§

Департамент економічної політики ЛОДА зобов’язаний впродовж 5-ти робочих
днів надіслати на електронну пошту, з якої отримано пакет документів від
учасників, підтвердження його отримання з орієнтовними датами засідання
Експертної комісії з розгляду документів

Комісія з розгляду документів учасників на пре-кваліфікацію
§ Рекомендується, щоб розгляд документів учасників на пре-кваліфікацію
проводила Експертна комісія, яка оцінює проекти МСП для отримання ваучерів
та відшкодування відсотків за кредитами зважаючи на те, що робота членів

§

§
§

комісії є неоплачуваною і враховуючи недоцільність створення багатьох різних
комісій
До складу Експертної комісії включити 1 представника Департаменту економічної
політики Львівської обласної державної адміністрації, 1 представника постійної
комісії
з
питань
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності, альтернативної енергетики, промисловості та інвестиційної
політики Львівської обласної ради та за результатами конкурсу 3-ох
представників організацій підтримки бізнесу, які працюють у Львівській області
Рекомендується, щоб кожен член Експертної комісії підписував Декларацію
доброчесності та відсутності конфлікту інтересів
Засідання Експертної комісії проводити не раніше 10 числа і не пізніше 30 числа
останнього місяця кожного кварталу

Розгляд документів учасників на пре-кваліфікацію
§ Рекомендується, щоб розгляд документів учасників на пре-кваліфікацію був
однаковим як для фінансово-кредитних установ для участі у відшкодуванні
відсотків за кредитами, так і для компаній, які надаватимуть послуги за рахунок
ваучерів
§ Зважаючи на те, що для ефективної реалізації Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області потрібна достатня кількість
фінансово-кредитних установ та компаній, рекомендується проводити лише
розгляд документів учасників на пре-кваліфікацію на відповідність до описаних
вище вимог без проведення рейтингового оцінювання
§ Члени Експертної комісії здійснюють розгляд поданих документів учасників на
предмет відповідності до вимог і приймають відповідне рішення
§ Рішення про погодження/не погодження пре-кваліфікації для кожної окремої
компанії приймається на засіданні Експертної комісії більшістю голосів членів
комісії
§ За результатами засідання Експертної комісії складається протокол засідання,
який підписують члени комісії
§ Протокол засідання Експертної комісії про погодження/не погодження прекваліфікації із підписами його членів впродовж 5-ти робочих днів
опубліковується на сайті Львівської обласної державної адміністрації. Це
дозволить збільшити довіру до Програми.
Підтвердження пре-кваліфікації
§ Підтвердженням пре-кваліфікації є протокол засідання Експертної комісії із
підписами її членів
§ Кожній фінансово-кредитній установі та компанії, які подавали документи на прекваліфікації, Департамент економічної політики впродовж 5-ти робочих днів
зобов’язаний надіслати протокол засідання Експертної комісії
§
§
§
§

§

Ті компанії, яким погоджено пре-кваліфікацію, Департамент економічної політики
впродовж 5-ти робочих днів повинен включити у список пре-кваліфікованих
компаній, який розміщений на інтернет-сайті Львівської ОДА
Список пре-кваліфікованих компаній, розміщений на інтернет-сайті Львівської
ОДА є підтвердженням пре-кваліфікації
Компаніям, які надаватимуть послуги суб’єктам МСП за рахунок інноваційних,
маркетингових ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги включення до
списку є достатньою умовою для початку роботи із суб’єктами МСП
Фінансово-кредитні установи після включення до списку пре-кваліфікованих
компаній зобов’язані впродовж 30-ти календарних днів із дати проведення
засідання Експертної комісії підписати із Департаментом економічної політики
Генеральний Договір про співробітництво, форма якого визначена у Програмі
підвищення конкурентоспроможності Львівської області
Після підписання Генерального Договору фінансово-кредитна установа може
видавати суб’єктам МСП кредити, частина відсотків за якими може бути

§

відшкодована за рахунок Програми підвищення конкурентоспроможності
Львівської області
Відмова фінансово-кредитної установи від підписання Генерального Договору
впродовж 30-ти календарних днів означає скасування статусу прекваліфікованої

Конфлікт інтересів
§ Пре-кваліфіковані компанії зобов’язуються дотримуватися умов Декларації
доброчесності і не надавати послуги суб’єктам МСП, якщо будь-який із
працівників, відповідальний за прийняття рішень у суб’єкта МСП володіє часткою
у пре-кваліфікованій компанії і/або навпаки
§ Якщо будь-який із працівників, відповідальний за прийняття рішень у суб’єкта
МСП є пов’язані родинними стосунками з працівниками, відповідальними за
прийняття рішень у пре-кваліфікованій компанії і/або навпаки
§ Якщо пре-кваліфікована компанія надала послуги суб’єкту МСП при наявності
конфлікту інтересів, факто якого виявлений після надання відповідних послуг,
Експертна комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про повернення
коштів, оплачених Департаментом економічної політики в рамках Програми
підвищення конкурентоспроможності Львівської області
Скасування пре-кваліфікації
Статус пре-кваліфікованої фінансово-кредитної установи та/або компанії, яка може
надавати послуги суб’єктам МСП за рахунок ваучерів може бути скасований за
рішенням Експертної комісії за наявності однієї із визначених вимог:
§ Порушення умов Програми
§ Наявність неоголошеного конфлікту інтересів
§ У Департамент економічної політики надійшли 2 скарги від суб’єктів МСП на прекваліфіковану компанію
§ Якщо впродовж 2-ох років після отримання статусу пре-кваліфікованої компанії,
вона не співпрацювала із суб’єктами МСП в рамках Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області
Ці рекомендації повинні пройти обговорення із усіма заінтересованими сторонами
та, в разі їх прийняття, бути інтегрованими у Завдання 5 «Механізм пре-кваліфікації»
Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області.

Додаток 1 до Програми
Заява на пре-кваліфікацію фінансово-кредитної установи для участі у Програмі
підвищення конкурентоспроможності Львівської області в частині відшкодування
відсотків за кредитами для МСП
1. Контактна інформація
Назва фінансово-кредитної установи
Організаційно-правова форма
Код ЄДРПОУ
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Прізвище, ім’я контактної особи
Посада контактної особи
Телефон
Електронна пошта
2. Додатки
Назва додатка

Наявність
додатка

Вичерпний перелік документів, які зобов’язані подати суб’єкти МСП
для отримання попереднього рішення про надання кредиту
Умови кредиту (відсоткова ставка, комісії за обслуговування,
страховки, застава та ін.)
Критерії вибору позичальників та їх проектів
Проект договорів на видачу кредиту
3. (Назва фінансово-кредитної установи) бере на себе зобов’язання:
§ Нараховувати відсоткову ставку за кредитами на залишок кредиту
§ Не змінювати перелік документів для отримання попереднього рішення про
надання кредиту, умов кредиту та проекту договорів впродовж 3-ох місяців після
погодження пре-кваліфікації
§ Проводити зміну переліку документів для отримання попереднього рішення про
надання кредиту, умов кредиту та проекту договорів не частіше раз на 3 місяці
§ При зміні переліку документів для отримання попереднього рішення про надання
кредиту, умов кредиту та проекту договорів впродовж 10-ти робочих днів
повідомляти Департамент економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації про наявність таких змін
§ Не заперечувати про розміщення додатків до цієї заяви на інтернет-сайті
Львівської обласної державної адміністрації
Дата

Підпис

Додаток 2 до Програми
Заява на пре-кваліфікацію компанії для участі у Програмі підвищення
конкурентоспроможності Львівської області в частині надання послуг за рахунок
інноваційних, маркетингових ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги
1. Контактна інформація
Назва компанії
Організаційно-правова форма
Код ЄДРПОУ
Види діяльності згідно із КВЕД 2010
Типи ваучерів (необхідне залишити)

§
§
§

Інноваційні ваучери
Маркетингові ваучери
Ваучери на консалтингові послуги

Опис послуг організації – максимально
200 слів
Адреса організації
Телефон
Електронна пошта
Прізвище, ім’я контактної особи
Посада контактної особи
Телефон
Електронна пошта
2. Види послуг, які можуть надаватися за рахунок інноваційних, маркетингових
ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги – максимально 200 слів
3. Досвід надання експертних послуг за останні 2 роки – не менше 2 прикладів
Назва клієнта Надані
Термін
Контактна особа Контакти
послуги
– виконання клієнта
(ім’я, (телефон
максимально
прізвище
та електронна
100 слів
посада)
пошта)

Дата

та

Підпис

Авторський колектив дослідження:
Володимир Воробей – директор агенції економічного розвитку PPV Knowledge
Networks, vv@ppv.net.ua
Володимир Крижанівський – керівник проекту «Інструменти розвитку Львівської
області», vk@ppv.net.ua
Авторський колектив щиро вдячний за допомогу та сприяння у підготовці
дослідження Роману Филипіву – заступнику голови Львівської обласної державної
адміністрації та Марті Бухтіяровій – т.в.о. директора Департаменту економічної
політики Львівської обласної державної адміністрації.
Про PPV Knowledge Networks
Агенція економічного розвитку, що допомагає розвиватись бізнесам та створює
системи підтримки бізнесу на територіях. Ми розробляємо стратегії та бізнес-моделі,
генеруємо проектні ідеї та впроваджуємо проекти, готуємо аналітику та
супроводжуємо інвестиції. PPV Knowledge Networks є Центром інформаційної
підтримки у м. Львові, створеним у рамках програми EU4Business за підтримки
Європейського банку реконструкції та розвитку.
www.ppv.net.ua
https://www.facebook.com/ppvknowledgenetworks

Підтримка бізнесу Львів
Агенція PPV Knowledge Networks за підтримки Департаменту економічної політики
ЛОДА підтримує інформаційний ресурс для малого та середнього бізнесу Львівської
області “Підтримка бізнесу Львів”.
www.business-support.lviv.ua
https://www.facebook.com/BusinessSupportLviv/

Про проект
Проект «Інструменти розвитку бізнесу Львівської області» - це спільний проект
Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації та
агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks.
В рамках проекту буде розроблено і вдосконалено інструменти розвитку бізнесу у
Львівській області, а саме:
§ Механізм відшкодування відсоткової ставки за кредитами для МСП
§ Механізм надання ваучерів (інноваційних, маркетингових та ваучерів на
консалтингові послуги) для МСП
§ Механізм підтримки Фондів мікрокредитування бізнесу
У 2019 та 2020 році буде проведений конкурс на відшкодування відсоткових ставок
за кредитами та на надання фінансової підтримки підприємствам у формі ваучерів.
Проект реалізовується за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих
від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми
підтримки секторальної політики.

