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Конкурс стартап-проєктів для підприємців 

 

Конкурс стартап-проєктів для підприємців початківців триває до 16 серпня. 

🏛 Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах 

реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області проводить 

конкурс стартап-проєктів для підприємців-початківців з метою допомоги у 

започаткуванні та популяризації підприємницької діяльності, впровадження інновацій, 

створення нових напрямів або розширення вже існуючих видів діяльності. 
🟥 Вимоги до суб'єктів, які можуть отримати безповоротну фінансову допомогу на 

реалізацію стартап-проєкту 

1) є зареєстрованою фізичною особою-підприємцем у Львівській області не більше трьох років, а 

також громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Львівській області та/або які мають намір 

розпочати і вести підприємницьку діяльність; 

2) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків; 

3) конкурсанти-переможці, що на момент оголошення результатів Конкурсу не є зареєстрованими як 

фізичні особи-підприємці, зобов’язані провести відповідну реєстрацію для отримання коштів; 

4) переможець конкурсу зобов’язується реалізувати стартап-проєкт у Львівській області, на який 

отримав фінансову підтримку, не пізніше ніж за 6 місяців з моменту її отримання. 

📄 Пакет документів для участі у конкурсі 

1) Стартап-проєкт згідно і формою 👉 https://cutt.ly/wb2q1pL  

Загальний обсяг стартап-проєкту розвитку соціального бізнесу не повинен 

перевищувати 7 сторінок; 

2) декларація доброчесності учасника 👉 https://cutt.ly/Ab2q7Tk; 

3) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань (ЄДР) для фізичних осіб підприємців; 

4) довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 

контролюються органами доходів і зборів для фізичних осіб підприємців. 

Детальну інформацію також можна отримати за телефоном ☎️ 2- 999- 279.  

https://cutt.ly/wb2q1pL
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◾️ Ви вже звикли, що кожен новий епізод промо-подкасту «Знай 
Львівське» - то унікальний рецепт успіху, в якому химерно 
сплітаються різні стартові умови, особистий досвід та ним 
виписані правила бізнесу й спілкування. 
 
◾️ Сьогодні слухайте, як за два місяці до тотального карантину у 
Львові виникли, втримались і другий рік стрімко розвиваються 
IT-консалтингова та прикладна компанії N-Development та Nord 
Designs. За себе й дружину Анастасію розповідає їх 
співзасновник і керівник Іван Нордгаймер. 

   
 

https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-restoran-wa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapple.co%2F3hT1klK%3Ffbclid%3DIwAR3xxvdSbN6nd3J4moF_pXqVWbhFeRzxrGG5jdk20cqC_vuNrLvHNfpkRas&h=AT1hyEz54YhkSJS3fyXrW2_rCsPcLHDAqhtHjIeDdksHSq3smG1yQZoAnjXLE9ieAT1xP2JEESZTviAgw1z8cBlL7_eCO9WB8Oyau9ikYVJL_SW7DoiEeuQOY9NQsLpwvIpo&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT33_VStDYXDmQC4V5TO7FJdbqip4lVd4dCqYd1rfm2pP-IAaYE3lR6MFbM7RqXYaULkYicZR1y-mhOYvhBfrfFSzKQJcAi5G8fVTMk9II5RoYxnXOp4oVpHS_fqJ-EY05Su40XVV4ZCTrOp9Ozg7M2wnwXINqGwD8KPuERXHXWfT_aOYDDTgU-ZV771qiWeaeSrjUY
https://bit.ly/3r7Img7?fbclid=IwAR25JDv6R0K9-PFZ-IXYzX0KgTcA3S_-DlKefLIr4kj4DhMDdNVx-L0YnUw
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Фестиваль Родинаfest 

 
 

Якщо для вас також важливі: 
- родинне тепло та сімейні цінності; 

- збереження українських традицій та передача їх найменшому поколінню; 

- розвиток уяви, творчості та світогляду дітей різного віку; 

- веселий та активний відпочинок з рідними, 

тоді щиро запрошуємо на фестиваль РОДИНАfest! 

 

У програмі фестивалю: 
дитяча розважальна зона та МК від дитячих центрів розвитку; 

цікаві майстер класи для дітей та дорослих від майстрів рукоділля; 

виставка-ярмарок майстрів виробів ручної роботи;; 

сімейні квести та ігри; 

фотозони для родинних та сімейних фото; 

виступи дитячих студій та ансамблів; 

щирий книгообмін; 

лекції та тренінги; 

розіграші, конкурси та лотереї з подарунками; 
 

На фестивалі також приймають участь соціально-спрямовані підприємства та організації для 

підтримки їх життєдіяльності та збору благодійних коштів. 

Деталі за посиланням.  

https://www.facebook.com/events/549100342790209/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Вебінар «Що нового в інституційному аудиті» 

 
 

Цифрове видавництво MCFR та журнал «Практика управління 

закладом освіти» запрошують на безплатний вебінар «Що нового в 

інституційному аудиті».  

Програма  

🔷Які зміни в порядку проведення інституційного аудиту  

🔷Що врахувати керівнику під час інституційного аудиту школи  

🔷Як підготуватися до інституційного аудиту  

🔷Які документи оформити Усі зареєстровані учасники отримають 

сертифікат.  

Лектор - Юрій ВЕРГУН директор департаменту інституційного аудиту 

Державної служби якості освіти України. 

 

Деталі та реєстрація за посиланням.  

https://www.facebook.com/events/777278529573161/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
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Книга «Без меж. Вдосконалюй мозок, вчися 

швидше, зроби своє життя яскравішим» 

Джим Квік 

 

 

 
 

Ми знаємо: коли 
старанно дбати про 
своє тіло, розвивати 
й оберігати його, 
воно служитиме нам 
ліпше й довше. Те 
саме стосується й 
мозку, однак про 
нього ми зазвичай не 
турбуємося. 

 

А даремно! Джим Квік — всесвітньо відомий фахівець із поліпшення 

пам’яті, оптимізації роботи мозку та прискореного навчання. Він 

прискіпливо дослідив усе, що заважає нашому мозку працювати на 

повну силу, й розробив систему, яка дає змогу натренувати його, 

відкоригувати свої спосіб мислення та мотивацію, а відтак — 

прямувати до мети найкоротшим шляхом. 

 

Видавництво «Book Chef» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/bez-mezh-vdoskonaljuj-mozok-vchisja-shvidshe-robi-svoe-zhittja-jaskravishim.html#proceed

