Програма підтримки східноукраїнських
МСП у залученні інвестицій (Програма
TASP)
Про що?
Основним завданням Програми TASP є консультаційна підтримка малих та середніх
підприємств (МСП) у Донецькій, Луганській (на підконтрольних територіях України) та
Запорізькій (за виключенням м. Запоріжжя) областях для допомоги їм в отриманні
боргового та акціонерного фінансування нових інвестиційних проєктів з боку
українських та міжнародних інвесторів та позичальників (комерційних банків та
небанківських фінансових установ).
Для реалізації завдання Програми TASP було створено консорціум з EY та Civitta для
надання обраним МСП консультацій за рахунок Програми серед яких консультації із
залучення капіталу і доступ до міжнародної мережі партнерів EY в секторі
акціонерного і боргового фінансування.
EY – одна з найбільших у світі міжнародних компаній, що надає аудиторські,
консультаційні, податкові та юридичні послуги.
CIVITTA – провідна компанія з управлінського консалтингу в Центральній та Східній
Європі з 24 офісами в регіоні.
Для кого?
від 10 до 250 працівників
балансова вартість активів: 12 млн грн – 670 млн грн
чистий річний дохід: 25 млн грн – 1,3 млрд грн
місцезнаходження виробничих активів в Донецькій, Луганській та Запорізькій
областях (за виключенням м. Запоріжжя)
Пріоритетні сектори: промислове виробництво, багатогалузеве сільське господарство
(виключаючи комерційне виробництво зерна) та переробка і виробництво продуктів
харчування, альтернативна енергетика та біопаливо, ІТ, туризм на Азовському морі.

Що потрібно?
Для участі у Програмі TASP заповніть аплікаційну форму-анкету за посиланням:
http://bit.ly/TASP_Application
Що ти можеш отримати?
Можливість залучення фінансування з підтримкою міжнародних радників
Участь в Програмі знижує вплив стереотипу про географічні ризики
Отримання консультацій щодо зміцнення управлінської спроможності
Доступ до потенційно ширших можливостей підтримки бізнесу, що надаються
МСП з боку USAID, інших міжнародних організацій та радників EY/Civitta
Операційна діагностика бізнесу
Приймаючи участь в Програмі, МСП мають можливість залучити інвестиції в розмірі
від 1 млн. доларів.
До коли?
Прийом заявок триває до 28 травня 2021 року
Дорожня карту проекту
Відбір перспективних компаній – до 28.05.2021
Узгодження плану підтримки – 01.06.2021 – 01.08.2021
Підготовка до залучення фінансування – 01.08.2021 – 31.12.2021
Залучення фінансування – 01.10.2021 – 30.06.2022
Де знайти детальну інформацію?
У випадку питань будь ласка звертайтесь до представників Програми TASP :
Іванна Дідур, старший аналітик CIVITTA
+380636094441
ivanna.didur@civitta.com
Крім цього..

Програма реалізується за сприяння «Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної
України»

