
Результати роботи за перший рік діяльності (16.07.2019 – 16.07.2020)



Напрямки діяльності

Консультування

Навчання

Підтримка бізнесу

o «Вчимося бізнесу»
o «Шкільне підприємництво»
o «Соціальне підприємництво»
o «Жінки в бізнесі»
o Цикл навчання для експортерів
o «Студентське підприємництво»

Безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім
зацікавленим щодо юридичних, фінансових, організаційних
питань започаткування та розвитку бізнесу.

o Програма компенсації відсотків по кредитам для
підприємців

o Надання виставкових ваучерів
o Програма розвитку місцевих товаровиробників
o Кластери

Місія: створення комфотного клімату для підприємницької діяльності у Львові



Тренінговий курс «Вчимося бізнесу»

Продовжено – проект 
“Успішні історії ”

Своїми успішними історіями
поділились

Реалізовується в рамках Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові
на 2020 – 2022 роки навчання для підприємців – початківців.

Софія Бойкович

Юрій Самець

Тетяна Чирка

> 200 учасників

8 курсів



Дводенний тренінг «Основи бізнес-планування»

2 групи

19 
учасників

17
отримало 
сертифікат



Проект «Студентське підприємництво»

«Грошовий потік» бізнес гра

Маркетинг

Бізнес план

Податкова система

24 студенти

4 дні – 12 годин

Презентації бізнес проектів студентів:
🔎інклюзивна школа танців
🔍розважальний центр для молоді
🔎інстасервіс просування бізнесу у    соціальних мережах
🔍інтерактивний музей історії та культури України
🔎пекарня, де дорослі відпочивають, а діти навчаються
🔍бар з живою авторською музикою.

Детальніше тут: https://cutt.ly/FronUmY

https://cutt.ly/FronUmY


Майстер - класи
Спільно з Соціальним підприємством «Рукомисли» провели 
майстер-клас з малювання на батіку для: 
- арт-терапертів Львівської клінічної психіатричної лікані
- пацієнтів Львівської клінічної психіатричної лікарні
- працівників Львівської міської ради



Проект «Соціальні підприємства Львова»

соціальних підприємств
відео роликів 
статей 

5

https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videosВідео ролики тут: 

https://www.facebook.com/pg/cpp.lviv/videos


1 
в реалізації

4 подано

Проектні заявки

Як стати успішним 
львівським підприємцем 
випускнику/-ці коледжу»

Тематика:
-Навчання для студентів коледжів 
щодо відкриття власної справи
-Промоційна кампанія для львівських 
виробників
-Навчання для соціальних підприємств



Події та консультації за 2019 рік

24
реєстрація

СПД

11
навчання

11
місцеві 
податки

5
реклама

6
фінансова 
підтримка 

ЛМР

4
землекор
истування

7
погодженн
я режиму 

роботи

Всього

72
Діючі 

підприємці

24

Консультації

4
Студентське

підприємництво

2 
Літні 

школи 
самовряду

вання

5
Вчимося 
бізнесу

3
Ділові гри

14
Семінарів 

та 
тренінгових 

курсів

27 
Робочих 

груп

6 
Засідань 
кластерів

1775 
відвідувачів

7
Навчань 

«Нові зміни 
до ЗУ «Про 

публічні 
закупівлі»

4
Екскурсії 

для 
студентів

3
Воркшопи 

щодо 
поводжен
ня з ТПВ

Події



Події та консультації рік роботи

180+
подій

3500+ 
відвідувачів

Тематика консультацій

42,4% 
реєстрація

бізнесу

12,7%
земельні
питання

15,3%
торгівля

8,5%
фінансова
допомога

8,5%
навчальні
програми



КОНСУЛЬТАЦІ Ї  ТА  

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

130 консультацій

+1200
звернень на Гарячу лінію

+1500

звернень на Гарячу лінію по Єдиному
податку



ВЕБІНАРИ

проведено
34 вебінари

65 000 +
охоплень

в середньому взаємодіє 2600

людей з одним вебінаром



«Карантин вих ідного  дня»

Більше 
50 виїздів

700 
звернень



Фінансові механізми підтримки суб’єктів 
малого і середнього підприємництва

Маркетингові 
ваучери

Хто може податись

Юридичні 
особи*

Фізичні особи –
підприємці **

> 10 працівників
> 1,5 мінімальної
заробітної плати

* сума відшкодування не > 
20 тис. грн.

> 3 працівників 
> 1 мінімальна 
заробітна плата

** сума відшкодування не 
> 10 тис. грн.

Відшкодовано 
у 2019 році

7 учасникам на суму  

76 598, 56 грн.

Мінімальна сума кредиту 

200 тис. грн.

Частка відшкодування = 
розміру облікової ставки 
НБУ

Максимальна сума 

кредиту не > 1 млн. грн.

Максимальний термін 
кредиту –

36 міс.

Позичальник фінансує не < 
30 % загальної суми 
вартості об’єкта
кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o безперервна господарська 

діяльність протягом останніх 12 
місяців;

o платоспроможність і відсутність 
заборгованості;

o легка і харчова промисловість і 
поліграфія;

o виробництво продукції на 
території м. Львова;

o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників 

– не < 5 осіб

Відшкодування 
відсотків за кредитами

2019 рік:

1 учасник

Сума відшкодування – 210 000,00 

грн за 3 роки  

Кластери
Соціальні
підприємства



cpp.lviv

cpp.lviv

(032) 254-60-15

Площа Ринок 1, 103 кабінет


