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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№198 Грудень 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Будьте зайняті. Це найдешевші ліки на землі - і одні з найбільш ефективних.» 

(Дейл Карнегі) 

Актуально 
IV Міжнародна онлайн-конференція з інклюзивного розвитку бізнесу: 

"Підсумки та перспективи" 

Підприємства 
Львова 

Майстерня «Зробив тато» 

Програми 
підтримки бізнесу 

Грант для виробничих малих та середніх підприємств у рамках Програми 
Горизонт 2020 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Як отримати фінансову допомогу ФОПам та найманим працівникам за 
допомогою Дії 

Анонс Як побудувати успішну команду? 
Вебінар "Домовся з собою. Практики здійснених бажань" 

Онлайн курси Як успішно продавати власні вироби на Etsy? 

Книга тижня Емоційний інтелект у бізнесі. Як стати успішним у житті та кар’єрі 

Актуально 

 
IV Міжнародна онлайн-конференція з інклюзивного розвитку бізнесу – це 
платформа для обговорення практик і новітніх підходів до розвитку та 
підтримки інклюзивного бізнесу та соціального підприємництва. 
Детальна програма заходу доступна за посиланням. 

❗️Для участі у IV Міжнародній онлайн-конференції з інклюзивного розвитку 

бізнесу необхідно зареєструватись. Реєстрацію відкрито за посиланням. 

https://bit.ly/PLEDDGConfProgram.
https://bit.ly/InclusiveBusinessConf2020.
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Підприємства 
Львова 

 

Майстерня «Зробив тато» - це сімейна мануфактура, покликана зробити світ 
яскравішим, а емоційний звязок між дітьми і батьками міцнішим. В асортимент 
майстерні входять: 

 
 

 

Основа асортименту майстерні – 
вироби з дерева, які мають ряд 
переваг над іншими матеріалами: 

 Екологічність. 

 Довговічність. 

 Доступна ціна. 

 Актуальність. 
Вироби з дерева є безпечними для 
людей та планети, на відміну від 
аналогічних виробів з пластику. 
Крім цього «еко» зараз у тренді, а 
також так іграшки будуть значно 
довговічнішими, аніж вироби з інших 
матеріалів. 
Окрім цього такі вироби є 
доступними у ціні. 

 

 
 

  
 

З повним асортиментом можна ознайомитись на вебсайті за посиланням або 

Facebook-сторінці. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://zrobyvtato.com.ua/
https://www.facebook.com/ZrobyvTato/?ref=page_internal
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Програми 
підтримки бізнесу 

 

У рамках Програми Горизонт 2020 — 

Інноваційний розвиток малих та 

середніх підприємств (МСП) — 

відкрито конкурс «Pan-European 

advanced manufacturing assistance 

and training for SMEs». 

• Конкурс спрямовано на посилення конкурентоспроможності 

підприємств шляхом полегшення їм доступу до передових знань, 

консультацій та навчальних програм.  

• МСП можуть брати участь як партнери транснаціонального 

консорціуму, до якого входить не менше ніж три організації із трьох різних 

держав-членів ЄС і асоційованих країн. 

Дедлайн: 28.02.2021 

Усі деталі за посиланням. 
 

 

 
 
 

Нормативно-
правове 

регулювання 
 
 

 

Закріплено механізм отримання виплат для ФОПів та найманих працівників за 
допомогою Дії в період з 14 до 31 грудня 2020 року. Уряд ухвалив відповідну 
постанову. 

 

ФОПи та наймані працівники отримають одноразову фінансову допомогу у 
розмірі 8 тисяч гривень. Ви можете оформити заяву до 31 грудня включно, усі 
виплати здійснюються до 31 грудня. 

Як отримати допомогу? 

Усі деталі за посиланням.  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;callCode=H2020-INNOSUP-2018-2020
https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ak-otrimati-finansovu-dopomogu-fopam-ta-najmanim-pracivnikam-za-dopomogou-dii-z-14-grudna-2
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Aнонс 

 
 

ПОНЕДІЛОК, 21 ГРУДНЯ 2020 Р. О 19:00– 20:00 
Поговоримо про: 

⭐️ Що таке команда, як зрозуміти чи вона успішна; 

⭐️ Механічні навички; 

⭐️ Емоційні навички; 

⭐️ Тіпс - що допоможе побудувати команду (лише приклади з життя); 

⭐️ Що про це думають тімліди (лише живі історії) 

Реєстрація на подію: https://bit.ly/2K5nlRD  

 

 

 

 

 

Анонс 

 
 
Деталі за посиланням.  
Для того, щоб приєднатися до вебінару, будь ласка, зареєструйтесь: 
посилання на реєстраційну форму  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bit.ly/2K5nlRD
https://www.facebook.com/events/832131187618255/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%7D
https://forms.gle/QDbFV7L2dAWMzkga6
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Онлайн курси 

 
Маєш талант і створюєш щось незвичайне? Мрієш перетворити це на бізнес, 

але досі не знаєш як? 💭Не витрачай час на пошуки курсів, вмикай відео і 

навчайся просто зараз! 

 
E-Export School від Укрпошти абсолютно безкоштовно розкаже, як опанувати 
міжнародний майданчик Etsy для хендмейдерів. 
Дивись змістовну відеолекцію та починай продавати вже сьогодні. 

 

Книга тижня 

У другій книжці про емоційний інтелект автор 
аналізує причини й запоруки успіху в бізнесі як 
окремого працівника, так і всієї організації, 
виокремлюючи навички, що вирізняють лідерів 
у будь-якій галузі.  
 

На конкретних прикладах показано, як емоції, 
самоконтроль, комунікативні навички й 
здатність працювати в команді — тобто 
емоційний інтелект — впливають на успіх у 
житті та бізнесі. На думку автора, це важливіше 
за IQ, науковий ступінь та життєвий досвід. І що 
вища посада людини, то вагоміші ці навички. 
Ґоулман наголошує на тому, що всі ми маємо 
потенціал для розвитку емоційного інтелекту на 
будь-якому етапі нашої кар’єри, а також дає нам 
рекомендації щодо підвищення власної 
ефективності.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
file:///C:/Users/Vyhovska.Yuliia/Downloads/bit.ly/2MzU9SA

