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Інформація щодо подання заявки на отримання 

ноутбуків та портативного джерела живлення для 

галузевих кластерів та посередницьких організацій з 

розвитку бізнесу в межах програми міжнародної 

допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та 
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Шановні заявники, 

 

Дякуємо Вам за зацікавленість у конкурсі з отримання допомоги в межах програми міжнародної 

підтримки «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що фінансується 

Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

 

Запланована допомога має на меті підтримати галузеві кластери, бізнес асоціації та організації з 

розвитку бізнесу, діяльність яких спрямована на розвиток малого і середнього підприємництва в 

Україні. Їм буде передана комп’ютерна техніка та портативні джерела живлення, щоб забезпечити 

стійкість та безперебійність їхньої діяльності в умовах відключень електроенергії.  

 

Сподіваємось, що наведена нижче інформація допоможе Вам заповнити заявку для участі в 

зазначеному конкурсі.  

 

Команда GIZ бажає Вам успіху та дякує за співпрацю. 

https://www.facebook.com/eu4business.sme.ukraine
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
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I. Загальні положення: 

 

Мета конкурсу – підтримка стабільної діяльності галузевих кластерів та організацій з розвитку 

бізнесу в українських територіальних громадах, що найбільше постраждали від російської агресії, 

шляхом передачі комп’ютерної техніки та портативних джерел живлення для забезпечення роботи в 

умовах відключень електроенергії. 

 

Цільова аудиторія: організації зі сприяння розвитку бізнесу (галузеві кластери, бізнес асоціації, 

організації з підтримки бізнесу) у територіальних громадах, що найбільше постраждали від військової 

агресії Росії проти України, але наразі є деокупованими та підконтрольними українській владі. А саме з 

областей:  

• Донецька; 

• Дніпропетровська; 

• Запорізька; 

• Київська (місто Київ не входить у склад Київської області, конкурс на нього не поширюється); 

• Миколаївська; 

• Одеська; 

• Сумська; 

• Харківська; 

• Херсонська; 

• Чернігівська. 
 

Заявки від зацікавлених учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам (див. нижче), будуть 

оцінені на предмет відповідності критеріям конкурсу командою GIZ та зовнішнім незалежним 

експертом. За необхідності буде проведене телефонне інтерв’ю та запитана додаткова інформація.  

Переможцями буде визначено до 30 організацій, яким у І кварталі 2023 року буде передане зазначене 

нижче обладнання, а саме не більше ніж 2 ноутбуки (з орієнтовними характеристиками: діагональ 

екрану не менше 13”, оперативна пам’ять від 8Гб, об’єм SSD до 256 Гб) та 1 портативну станцію з або 

без сонячної панелі (з орієнтовними характеристиками: потужність не менше 0,8 кВт/год, з виходами: 

розетка (220 В), USB Type С, Micro USB). 

 

Кваліфікаційні вимоги до заявників та критерії оцінювання заявок 

 

- За статутом є неприбуткової громадською організацією, діяльність якої спрямована на 

розвиток малого та середнього підприємництва, включаючи розвиток галузевих кластерів у 

регіонах, зазначених вище.  

- має у проектній команді/ штаті заявника щонайменше 2 особи. 

- не здійснює свою господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України на 

момент подання заявки; 

- не здійснює господарську діяльність на території російської федерації та республіки білорусь. 

- немає серед своїх засновників, керівників та працівників осіб, до яких застосовуються 

спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради 

національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»; 

- заявник раніше не отримував аналогічного обладнання у рамках проєкту «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» чи від інших проектів міжнародної 

технічної допомоги після 24 лютого 2022 року. 

- Організація заявник має бути зареєстрована не пізніше листопада 2021 та вести активну 

діяльність у сфері підтримки малого та середнього підприємництва не менше 12 місяців на 

момент подання заявки, 

- а також продовжувала здійснювати діяльність, спрямовану на підтримку малого та середнього 

підприємництва з часу повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року (див 

пункт 15 Анкети). 

- Очікується що заявник надасть переконливе обґрунтування ймовірної користі від отриманого 

обладнання для розвитку організації та покращення надання послуг з підтримки малого на 

середнього підприємництва в час війни та післявоєнний період (див пункт 16 Анкети). 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4829
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II. Орієнтовний графік 

  

18.11.2022 - 27.11.2022 23:00  період подання анкет для участі в конкурсі. 

Грудень 2022 оголошення результатів оцінки пропозицій, здійснення закупівель. 

І квартал 2023 поставка обладнання відібраним організаціям. 

 

III.  Інструкції щодо заповнення та подання анкети: будь ласка, уважно читайте роз'яснення та 

дотримуйтесь рекомендацій (курсивом), запропонованих до кожного розділу. 

 

   І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ/ GENERAL INFORMATION 

1 Назва юридичної особи-
заявника/ Legal entity name 

Вкажіть назву організації  

2 Організаційно-правова форма/ 
Legal entity form 

Вкажіть організаційну-правову форму (ГО, ГС тощо) 

3 ПІП керівника або уповноваженої 
особи/ Full name of the manager 
or authorized person 

Вкажіть ПІП (повністю) керівника або уповноваженої 

особи 

4 Код ЄДРПОУ/ Registration 
code(EDRPOU)  

Вкажіть код ЄДРПОУ організації 

5 Дата реєстрації/ Date of 

registration of legal entity 
дд.мм.рррр  

Вкажіть дату державної реєстрації  

(не менше 1 року від дати реєстрації та початку 

здійснення діяльності) 

6 Контактний номер телефону 

керівника або уповноваженої 

особи / Contact phone number of 

the manager or authorized person 

+ 380 
Вкажіть мобільний номер телефону керівника або 
уповноваженої особи 

7 Контактна електронна пошта/ 

Contact e-mail  

ХХХХХХ@XXXX.XXX 
Вкажіть  електронну пошту організації 

8 Посилання на сайт організації, 
профілю у Facebook тощо/ Web 
site, link to Facebook profile etc. 

Вкажіть активні посилання на сайт організації та 
сторінку у соціальних мережах (Facebook тощо) – для 
підтвердження активності організації в період після 
24.02.2022 

9 Кількість працівників чи 
учасників проектної команди/ 
Number of employees or project 
team 

Вкажіть кількість працівників чи учасників команди, 
що працює над реалізацією завдань організації 
(не менше 2 осіб)   

10 Наявність жінок у керівному 
складі організації/ Females in the 
management of the legal entity 

 
 Так        Ні 

II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ/ INFORMATION ABOUT OPERATIONAL 
ACTIVITIES  

11 Область, район, населений 
пункт РЕЄСТРАЦІЇ/ Region, 
District, City or Village where the 
Applicant currently REGISTERED 

ХХХХ область 

ХХХХ район 

ХХХХ місто/селище/село 

Вкажіть адресу юридичну адресу за вказаним 
форматом 

12 Область, район, 

населений пункт 

ЗДІЙСНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ/ Region, 

District, City or Village 

where the Applicant 

currently CARRIES OUT 

BUSINESS ACTIVITIES 

 

Релоковані/ Relocated 

ХХХХ область 

ХХХХ район 

ХХХХ мість/селище/село 

Вкажіть фактичну адресу здійснення діяльності за 
вказаним форматом 
 
 
 
 

 Так          Ні 

 13 Чи отримували ви обладнання у 
рамках програми «EU4Business: 
конкурентоспроможність та 
інтернаціоналізація МСП» після 
24 лютого 2022 року?/ Have you 

 
 Так        Ні 

 
Якщо так, вкажіть назву та кількість отриманого 
обладнання 
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obtained equipment within the 
programme “EU4Business: SME 
Competitiveness and 
Internationalisation” since 24 
February 2022? 

 

14 Чи отримували ви допомогу від 
інших проектів міжнародної 
технічної допомоги після 24 
лютого 2022 року?/ 
Have you obtained help from other 
international technical assistance 
projects since 24 February 2022? 

 Так        Ні 
 
Якщо так, вкажіть що отримали та у якій кількості 

15 Опишіть вашу діяльність з 24 
лютого 2022 року/ Information 
about your business activities 
since 24 February 2022 

Не більше 100 слів 
 

16 Обґрунтуйте очікувану користь 
від отриманого обладнання для 
розвитку вашої організації або 
для покращення надання послуг 
з підтримки малого на 
середнього підприємництва в 
час війни та післявоєнний 
період/ The expected impact of 
the received equipment for further 
developing the organization or 
support SMEs during and after 
wartime was developed  

Не більше 100 слів 
 

17 Зазначте кількісну потребу у 

ноутбуках/  Specify the 

quantitative need for laptops 

 
 1 од.      2 од.       Не потребуємо взагалі 

 

18 Зазначте потребу у портативній 

станції живлення та, якщо 

потребуєте, вкажіть з сонячною 

панеллю чи без неї/ Specify need  

in battery station with or without 

solar panel 

 
 З сонячною панеллю.      Без сонячної панелі 

 
 Не потребуємо взагалі 

ІІІ. ЗГОДИ ТА ПІДПИСИ/ UNDERTAKINGS AND SIGNATURE 
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19 Відмітьте галочками ті твердження, з якими погоджуєтесь: 
 

Підписуючи цю заяву, я засвідчую, що я є законним представником вищезазначеної 

організації та що вся інформація, надана в цій заявці, є правдивою та коректною.                                                          

 Так 

Я підтверджую, що я ознайомлений із вимогою GIZ не передавати обладнання у 
користування, оренду тощо іншим організаціям чи особам до червня 2024 року. У випадку 
порушення умов організація зобов’язується відшкодувати вартість або повернути 
обладнання надавачу.   Так 
 
Я підтверджую, що згоден надавати інформацію для моніторингу та звітності щодо 

використання отриманого обладнання.  Так 

Я даю згоду, що в рамках програми міжнародної допомоги «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» мої персональні дані, моя цитата,  

фото та/або відео зі мною можуть бути використані для наступних цілей:  

• збереження, обробка та використання у конфіденційних внутрішніх документах, 
наприклад, у проєктних звітах з метою моніторингу, та у фото базі GIZ, замовників та 
партнерів Програми (усі надані персональні дані); 

• оприлюднення в рамках роботи з громадськістю GIZ, напр. у документації заходів, 
флаєрах, брошурах, на інтернет-сторінці GIZ, на сторінках GIZ у соціальних медіа тощо 
(такі дані як: ім’я, прізвище, посадові регалії, назва компанії, цитата, фото/відео та за 
необхідності інше);  

• передача замовникам та партнерам Програми для використання в рамках їхньої роботи 
з громадськістю (такі дані як: ім’я, прізвище, посада, назва компанії, цитата, фото/відео 
та за необхідності інше). 

 Так 

 

Юридична довідка: 

GIZ збирає та зберігає дані відповідно до Директиви ЄС 95/46/ЄК та Рамкового рішення 

2008/977/JHA. 

Ви маєте право в будь-який час робити запит про види використання даних, змінювати їх у 

разі потреби або вимагати обмеження чи видалення. Також наданий дозвіл на використання 

фото/відео може бути відкликаний у будь-який час. Для цього, необхідно надіслати своє 

відкликання на адресу giz-ukraine@giz.de. Законність використання до моменту відкликання 

залишається дійсною.  

Якщо Ви вважаєте, що обробка даних є незаконною, Ви можете зв’язатися зі службою 

захисту даних GIZ (datenschutzbeauftragter@giz.de) або звернутися до компетентного 

контролюючого органу з питань захисту даних, Федерального уповноваженого з питань 

захисту даних та свободи інформації BfDI (poststelle@bfdi.bund.de). 

 
 
 
               
         (Дата)                         (Підпис)                                  (ПІП, посада, назва організації)  

 

 

Заявки приймаються до 23:00 години (за Києвом) 27 листопада 2022 року на електронну пошту 

eu4business.ukraine@giz.de з темою листа «GIZ EU4Business Open call Equipment». Необхідно подати 

(українською мовою): 

• Анкету за підписом уповноваженої особи організації у форматі PDF (з якого можна копіювати 

текст); 

• Цю саму анкету в форматі DOC (MS Word);  

• Копію витягу з ЄДРПОУ (датовану не пізніше 01.11.2022). 
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