
№199 Грудень 2020  Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»  

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

«Досконалість – це поступовий результат прагнення завжди робити краще» 

(Пет Райлі) 

Актуально Премія «Герої малого бізнесу» 

Підприємства 
Львова 

Соціальне підприємство «Рукомисли» 

Програми 
підтримки бізнесу 

Стипендійна програма DemTech 2021 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Навчальний модуль: РРО легко і доступно 

Анонс Вебінар "Як стати дизайнером інтер'єру"  
Стажування в Європі для підприємців 

Онлайн курси Як стати YouTube-блогером 

Книга тижня Сторітелінг, який не залишає байдужим 

Актуально 

 

 
 

Спільно з KPMG в Україні та Young Business Club шукаємо підприємців для 
участі в премії «Герої малого бізнесу». На сьогодні вже більше 1200 
підприємців заповнили заявки на участь у Премії. 
 
Етапи відбору: 
Подання попередньої заявки (до 15 січня 2021) 
Подача повної анкети 
Публікація списку кандидатів 
Онлайн-голосування глядачів (15 січня — 15 лютого 2021) 
Експертний аудит та оцінка від експертів 
Визначення 200 кандидатів для участі в урочистій церемонії вручення Премії 
(до 20 лютого) 
Урочиста церемонія вручення Премії та нагородження 11 переможців. 
 
Сайт національної премії «Герої малого бізнесу» — https://geroi.biz  

https://geroi.biz/
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поява перших майстерень з виготовлення повсті датується 16-м сторіччям, 
коли у Голандії та Іспанії стали виробляти фетрові капелюхи з хутра бобрів. 
Згодом першість у цій галузі відібрала Північна Америка, де розселення бобрів 
займало значний ареал. Під час бурхливого розвитку промислового 
виробництва і різноманітних технологій у 19-му столітті було винайдено перші 
валяльні машини і преси.  

Сьогодні валяння впевнено займає свою нішу серед інших рукодільних хобі. 
Великий вибір матеріалів і нескладних технік робить його привабливим для 
майстринь і митців. Бажання і терпіння, натхнення і фантазія сприяють 
створенню неповторних предметів одягу і побуту, аксесуарів та іграшок, арт-
об’єктів. За допомогою цієї технології майстри мають можливість заявити про 
себе, про свої творчі можливості і порадувати своїх прихильників 
оригінальними виробами. 

 
Соціальне підприємство “Рукомисли” засновано у липні 2015 року 
громадською організацією “Центр “Жіночі перспективи” в рамках проекту 
ОБСЄ протидії торгівлі людьми. Метою створення підприємства стала 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

допомога соціально уразливим категоріям (безробітнім, жертвам торгівлі 
людьми, учасникам АТО, ВПО тощо) у набутті нових професійних навичок, які 
сприятимуть самозайнятості або пошуку нового робочого місця. 

 
Соціальне підприємство “Рукомисли” працює та розвивається у трьох 
напрямках: 
садово-паркова пластика; 
виготовлення виробів з вовни у техніці сухого та мокрого валяння; 
ручний розпис по тканині (батік). 
Для цього постійно проводяться навчальні курси, програму для яких 
розробляє арт-директорка Наталя Лєйкіна, художниця та скульпторка за 
фахом. 

Соціальне підприємство “Рукомисли” активно приймає участь у різних 
тематичних заходах та ярмарках, де можна подивитися та придбати наші 
вироби. 

  

Більше інформації та асортименту можна дізнатися за посиланням. 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://rukomysly.com.ua/
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Програми 
підтримки бізнесу 

 
 
Фонд “Альянс демократій” оголошує відкриття конкурсу на участь у стипендійній 
програмі “DemTech 2021” (2021 DemTech Fellowship program).  
 
Усі деталі за посиланням.  

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

Деталі за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.allianceofdemocracies.org/the-demtech-fellowship-program/?utm_medium=email&_hsmi=100330040&_hsenc=p2ANqtz--U-mP653_o20hIN8HqlcuurlX3l78RVgykxbJyHhBuRV-90tdl13Rhg6nPiFa51WlUkbACYN8ViavjvjlFiRVt4KLjDoUUkxy_XJy-4yxN4kA8QM8&utm_content=100330040&utm_source=hs_email
https://www.prostir.ua/?grants=demtech-2021-fond-alyans-demokratij-oholoshuje-konkurs-na-uchast-u-stypendijnij-prohrami
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/442833.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/442833.html
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Aнонс 

 
Куратор напрямку дизайн інтер'єру Юля Гойсан Мірецька розповість про всі 
етапи навчання, які варто пройти на шляху до кар'єри дизайнера інтер'єру.  
 

Реєстрація - 0676700840 або https://forms.gle/sYdJ8AvDEmpMiAB47  

 

 

 

 

 

Анонс 

 

 

 

Ви будуєте бізнес в Україні? 
Дізнайтеся, як ведуть бізнес ваші 
європейські колеги. 

Erasmus for Young Entrepreneurs — 
це програма обміну для підприємців 
малого бізнесу з 28 країн. В межах 
програми учасники будуть 
стажуватися на підприємстві в 
Європі та отримають реальний 
досвід від керівників малого бізнесу 
закордоном. 

 

 
Під час вебінуру організатори поділяться кейсами: 
— Хто може взяти участь у програмі обміну. 
— Які документи потрібно заповнювати. 
— Види обміну в період пандемії. 
— Фінансування програми. 
 

24 грудня долучайтеся до інтерактивного вебінару про програму обміну. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://forms.gle/sYdJ8AvDEmpMiAB47
https://bit.ly/2K7eu2n.
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Онлайн курси 

ЯК СТАТИ YOUTUBE-БЛОГЕРОМ 
 

 
 

YouTube — це найбільший відеохостинг у світі, який нараховує 2 млрд 
користувачів по всій планеті, а в Україні займає друге місце серед усіх сайтів 
за відвідуваністю. Освітній серіал розповість, де шукати ідеї для власних 
відео, критерії вдалого відео, авторське право, оформлення YouTube-каналу, 
оптимізацію відео, аналіз конкурентів, монетизацію каналу. Своєю 
експертизою, успішним досвідом створення та поширення контенту в 
YouTube, поділяться власник агенції SHATYRKO AGENCY Андрій Шатирко, а 
також тренер Цитрус Академії Євгеній Федяй. 
 
Реєстрація за посиланням. 

 

Книга тижня 

 

 
Ви вже безліч разів чули, що сторітелінг — 
найпотужніший та найсвіжіший інструмент 
просування, здатний на все, від 
поліпшення комунікації до мотивації 
продажників і завоювання прихильності 
клієнтів в умовах високої конкуренції… 
Але де брати історії та як їх розповідати? 
У цій книжці Кіндра Холл, професійна 
сторітелерка, дає ключ до чотирьох 
основних типів історій, за допомогою яких 
ви зможете привернути увагу до себе, 
вирізнитись і надихнути. Майстерність 
оповідача — ділова навичка, яку може 
розвинути кожен. Спираючись на 
тематичні дослідження, реальні бізнес-
кейси та випадки з власної практики, 
Кіндра навчає сторітелінгу як бізнес-
прийому, що вирізняє найуспішніших.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://osvita.diia.gov.ua/courses/youtube

