Напрямки діяльності
Місія: створення комфотного клімату для підприємницької діяльності у Львові

Навчання

o
o
o
o
o

Консультування

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

Підтримка бізнесу

o Програма компенсації відсотків по кредитам для
підприємців
o Надання виставкових ваучерів
o Програма розвитку місцевих товаровиробників

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

Навчання у ЦПП
o
o

«Шкільне підприємництво» - основи бізнесу для підлітків o
«Соціальне підприємництво» - створення та
функціонування підприємств для забезпечення потреб
o
соціально-вразливих категорій населення

«Жінки в бізнесі» - для жінок, які створюють або
розвивають власну справу
Цикл навчання для експортерів

ЖІНКИ В БІЗНЕСІ
ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ

ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Липень

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Серпень

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ

Вересень

Жовтень

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ
ЖІНКИ В БІЗНЕСІ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

Листопад

Грудень

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Консультації у ЦПП
Надання
безоплатних
консультацій
фаховими спеціалістами відбувається за
попереднім записом за виключенням
робочої групи з попереднього розгляду
документів на отримання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами та
погодження проектів вивісок
Статистика частоти звернень за консультаціями станом на серпень 2019 р.

Відкриття ФОП
Податки
Землекористування
Реклама
Інше

Фінансові механізми підтримки
суб’єктів малого і середнього
підприємництва
Маркетингові
ваучери

Максимальний термін
кредиту –
36 міс.
Мінімальна сума кредиту
200 тис. грн.

Відшкодовано
55752 грн. станом
на 01.08.2019 рік

Фізичні особи –
підприємці **

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

Частка відшкодування =
розміру облікової ставки
НБУ
Максимальна сума
кредиту не > 1 млн. грн.

Хто може податись

Юридичні
особи*

Відшкодування відсотків
за кредитами

Критерії:
o
o

o

o

> 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.

o
o
o

реєстрація у м. Львові;
безперервна господарська
діяльність протягом останніх 12
місяців;
платоспроможність і відсутність
заборгованості;
легка і харчова промисловість і
поліграфія;
виробництво продукції на
території м. Львова;
середня з/п – не < 7 000 грн.;
кількість найманих працівників
– не < 5 осіб

