
Ваучерна підтримка
бізнесу

Звіт 2021 р.



Маркетингові ваучери на розвиток

15 проектів - 509,5 тис. грн 

Ваучери на енергозбереження

2  проекти – 200 тис. грн 

18  проектів – 367 тис. грн 

Виставково-ярмаркові ваучери

Загальна сума ваучерної підтримки ЛМР – 1 077 тис.грн.





1. Маркетингові ваучери на розвиток

 створення, оновлення, адміністрування веб-сайтів;
 брендинг та просування продукції;
 консультаційні послуги із визначення напрямків розвитку бізнесу, 

стратегічного, маркетингового та операційного планування;
 проведення досліджень та розробок, спрямованих на підвищення 

економічної ефективності та конкурентоспроможності бізнесу;
 підготовка експортної і маркетингової стратегії та стратегії 

розвитку;
 сертифікації продукції для виходу її на міжнародні ринки;
 створення та адміністрування он-лайн-магазинів;

Розмір ваучера:

ЮО ФОП
50% вартості витрат, але не
більше 50 тис.грн.

50% вартості витрат, але не
більше 25 тис.грн.



Механізм надання маркетингових ваучерів
ДЕР 

• оголошує
конкурс на 
отримання
ваучерної
підтримки

• оприлюднює в 
ЗМІ

СГД
до 31 грудня

року наступного
за звітним

подає звіт про 
ефективність
використання

ваучера  

СГД 
виконує роботи, 
послуги згідно

договору з 
сервісною

компанією, здійснює
100% оплату послуг

ДЕР:
готує

розпорядження
голови ЛМТГ, щодо

фінансування

СГД
звертається в ДЕР на 

конкурс, подає:
• Заяву;
• Проект розвитку

бізнесу;
• Комерційну

пропозицію сервісної
компанії.

СГД 
протягом 6 місяців, але не 
пізніше 1.12. подає покет

документів до ДЕР на його
фінансування:

• Заява;
• Копія договору з 

сервісною компанією, 
документ що підтверджує
100% оплату;

• Копія результатів
виконаного договору

СГД 
звертається до 

сервісної компанії за 
комерційною
пропозицією

Визначення переможців :
1. УЕ проводить аналіз СГД та сервісної

компанії;
2. Розгляд заявок конкурсною комісією:
• Рейтинг проетків;
• Вибір переможців;
• Надання ваучерів.

Конкурсна комісія:
• Розглядає пакет 

документів;
• Приймає рішення

щодо
фінансування
ваучерів



Користувачі ваучерів на розвиток

ТзОВ «ЗФ Логістик

ТзОВ «“Агенція цифрової
інклюзії Романа Боренька“ 

Загальна сума ваучерів на розвиток 509,5 тис.грн



 впровадження енергомоніторингу, у т.ч. ПЗ; 
 впровадження систем енергоменеджменту;
 ТЕО впровадження заходів, направленних на 

зменшення енергоємності виробництва 
 розробка концепцій впровадження принципів 

циркулярної економіки на підприємствах, в тому числі:
 організація логістики повернення власної продукції, 

ремонт і/або розбирання власних несправних і 
використаних виробів на частини і повторного 
використання,

 промисловий симбіоз (відходи власного виробництва 
постачають як сировину іншим підприємствам)

 виготовлення енергетичного сертифікату
 проведення енергоаудитів;
 виготовлення ПКД на заходи з енергозбереження.
 виготовлення ПКД для заходів із зменшення потреб в 

енергоресурсах

2. Ваучери на енергозбереження:
На М'які заходи: На тверді 

(інфраструктурні)заходи:
 впровадження інноваційних 

(демонстраційних) заходів 
направлених на зменшення 
енергоємності виробництва

 термомодернізація будівлі, 
 впровадження відновлювальних 

джерел енергії

Розмір ваучера:

50% вартості витрат, але не
більше 100 тис.грн.



Користувачі ваучерів на енергозбереження

ФОП Клебан Д.В. ТзОВ «Робітня»

Загальна сума ваучерів на енергозбереження – 200 тис.грн.

Зменшення обсягу 
газу та 
електроенергії на 
50%

Розмір економії на 
1 інвест.грн. –
64,6%;
Зменш.викидів СО2 
– в 11,6 разів;

Заміна 7 вікон Утеплення стелі у 2-х 
виробничих корпусах





Географія виставкових заходів

Загальна сума ваучерів на виставкові заходи та торгові місії – 367 тис.грн.





Пропозиції до ухвали:

Передбачено публічне висвітлення проведення конкурсу

Спрощено механізм фінансування ваучерів (без кінцевого 
затвердження комісією)

Передбачено встановлення чітких термінів оголошення та 
проведення конкурсу 

Запропоновано передбачити ваучер на кластерний менеджмент

Очікуємо ваші пропозиції…




