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ЦІЛІ 

 
Надати фінансування українським банкам, небанківським фінансовим установам, 

у тому числі фінтех-компаніям, інвестиційним фірмам і фондам та іншим 

організаціям, таким як асоціації фінансового сектору та неурядові організації, які 

відіграють роль у мобілізації комерційного фінансування для ММСП. 

ФІНАНСОВИЙ 

ВАЖІЛЬ 

ПОДАЛЬШЕ 

КРЕДИТУВАННЯ 

ЗМЕНШЕННЯ 

РИЗИКІВ 
МОЖЛИВІСТЬ 

МАСШТАБУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЇ 

Будь-яке грантове фінансування має бути 

стимулюючим у тому сенсі, що воно 

дозволяє отримувачу задіяти додаткове 

фінансування від державних, приватних або 

благодійних джерел, чи то місцевих, чи то 

міжнародних, на цілі подальшого 

кредитування ММСП/інвестування в них. 

 

Проєкт FSR має на меті збільшити спектр надавачів фінансових послуг і послуг, 

які пропонуються ММСП  
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Вимоги до інформації 

ЗВІ повинна містити наступне: 

Загальну інформацію про діяльність, і як буде використовуватися грантове 

фінансування (наприклад, співфінансування за рахунок залучення позикового 

капіталу/пайової участі у капіталі, зменшення ризиків, розробка фінансового продукту, 

технічна підтримка, консультування і т.д.) 

Обсяг фінансування, який запитується, і чому підтримка Проєкту FSR має вирішальне 

значення для залучення інших джерел фінансування для подальшого кредитування 

ММСП/інвестування в них.  

Графік для запропонованого впровадження цієї діяльності протягом 12-24 місяців 

Потенціал сталості і масштабованості після завершення проєкту 

Вплив на відновлення: як запропонована діяльність допоможе ММСП збільшити 

продажі, вийти на нові ринки, створити робочі місця, стати ефективнішими і т.д.  

Вплив запропонованої діяльності на: підприємства, якими володіють жінки, та/або 

позитивний гендерний вплив (наприклад, робочі місця або послуги для жінок), 

підприємства, на які вплинула війна, або які мають критичне значення для надання 

послуг під час кризи або відновлення;  

Бюджет: пропозиції мають містити загальний кошторис витрат, необхідних для 

реалізації запропонованої концепції. Проєкту FSR потрібний не детальний бюджет, а 

інформація про загальні витрати за основними статтями. 

У ЗВІ  зазначається, яким чином 

отримувач гранта використовуватиме 

грантові кошти у своїй кредитній або 

інвестиційній діяльності (наприклад, 

для зменшення ризиків, компенсації 

витрат на кредитування для клієнтів, 

залучення капіталу та підтримки 

фінансового відновлення ММСП). 

 

 

ЗВІ повинна продемонструвати 

спроможність організації, яка її подає, 

здійснювати таку діяльність. 
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2 Зниження ризиків кредитного портфеля для залучення 

зовнішнього фінансування 

 

3 Заміна або покращення забезпечення клієнтів   

4 
Підтримка розробки нових фінансових продуктів, фондів 

або інших механізмів для ММСП 

 

5 Придбання технічної або системної підтримки, щоб 

дозволити одній або декільком установам розпочати або 

розширити кредитування ММСП   

 

Приклади заходів 

1 Використання як співфінансування для залучення інших 

джерел фінансування для подальшого кредитування 

ММСП або інвестування в них  

 

 

Прикладами стимулюючого капіталовкладення можуть бути: 

часткове фінансування кредитного портфеля, гарантії або 

внески до капіталу для уможливлення фінансування, 

страхування кредитів, заміна або покращення забезпечення 

клієнтів, зниження процентних ставок для клієнтів.   

 

 

Проєкт FSR також розгляне питання фінансування для 

компенсації витрат на підтримку створення нового механізму 

фінансування, розробку продукту (для торгового факторингу, 

лізингу, фінансування оборотного капіталу й інших видів 

кредитів) та/або надання операційної підтримки, обмеженої 

певними часовими рамками, для створення портфеля ММСП.  

 

i 

i 
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Типове використання:  
 Стимулювання кредитування цільових підприємств або клієнтів 

 Доповнення або винагорода за залучення (приватного) капіталу 

 Доповнення кредитування від Американської корпорації з 

фінансування міжнародного розвитку або інших МФО для компенсації 

ризиків або витрат 

 Компенсація витрат, пов’язаних з обслуговуванням нових сегментів, 

ринків або розробкою нових продуктів 

 Інвестування в технології або розподільчу інфраструктуру. 

Загальноприйняті структури: 
 Гранти з фіксованою сумою – платежі здійснюються на підставі 

виконаних етапів робіт 

 Стандартні гранти – відшкодування задокументованих витрат 

Звітність: 
 Місячні або квартальні звіти, запити на виділення коштів 

 Відвідування об’єктів, зустрічі, спеціальні комунікації (з певною 

метою) 

 Подання результатів зовнішніх аудитів (більше $750 тис.) 

 

 

 

 

 

 

Використання грантів USAID для фінансових установ і інвестиційних фірм 

ПРОЄКТ USAID «РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ» 



6 

Факторингова компанія знайшла кредитора або інвестора, зацікавленого у 

наданні відновлювального кредиту для дисконтування рахунків-фактур.  

Проте, інвестор вимагає, щоб надана сума не перевищувала двократного 

розміру власного капіталу факторингової компанії.   

 

Грант USAID використовується для збільшення розміру власного капіталу 

факторингової компанії на 500 000 доларів США, щоб таким чином можливо 

було б збільшити суму відновлювального кредиту до 1 млн доларів.   

 

Грант надається траншами по 100 000 доларів США, перший транш 

авансовий, а чотири додаткових транші надаються після того, як 75% 

попереднього траншу було використано на придбання рахунків-фактур.   

 

У кінцевому підсумку, факторингова компанія поповнює свій портфель 

дисконтування рахунків-фактур, використовуючи 1,5 млн доларів США у 

вигляді кредитів і грантів для дисконтування рахунків-фактур на суму 3 млн 

доларів США на рік.   

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант, який 

використовується 

для залучення 

зовнішнього 

фінансування 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Компанія прямих інвестицій створює спеціальний фонд інвестування у боргові 

зобов’язання для ММСП в Україні.  

 

Компанія знайшла МФО, яка готова придбати субординований борг, щоб допомогти 

залучити міжнародних і місцевих приватних інвесторів. МФО вимагає, щоб компанія 

надала принаймні 20% вартості боргу у вигляді власного капіталу.  Компанії потрібний 

первинний капітал, а також потрібно сплатити компенсацію за юридичні послуги й іншу 

підготовчу роботу.   

 

Обговорюється надання гранта USAID на суму 1,5 млн доларів США. 1 млн доларів 

використовується для забезпечення первинного сплаченого капіталу, і надається після 

досягнення угоди з МФО. Початковий транш у розмірі $100 000 надається для покриття 

витрат на створення фонду. Ще один транш у розмірі $200 000 виплачується як 

винагорода за успіх, щойно буде залучено додатковий $1 млн доларів від місцевих 

інвесторів, і останній - у розмірі $200 000 - виплачується, коли кошти будуть повністю 

інвестовані.  

 

У кінцевому підсумку фонд залучає $3 млн доларів від місцевих прямих інвесторів і $10 

млн від МФО, які надаються як середньостроковий борг для українських ММСП.   

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 

Грант 

використовується 

для залучення 

міжнародних і 

місцевих інвесторів 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Компанія з лізингу сільськогосподарського обладнання знайшла зацікавленого 

місцевого інвестора. Він хоче інвестувати $5 млн, але оцінює можливі збитки у 

зв’язку із пошкодженням обладання у розмірі від 10% до 15%. 

 

Місцевий інвестор хоче, щоб лізингова компанія або третя сторона надали 

гарантію покриття першого збитку на цей збиток у 10-15%.   

 

Лізинговій компанії надається грант USAID, який  зберігається на ескроу-

рахунку як забезпечення від пошкодження обладнання протягом двох років, 

після чого передається лізинговій компанії як капітал. 

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант 

використовується як 

капітал для покриття 

першого збитку 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Комерційний банк хоче збільшити кредитування рухомого майна для жінок, які 

зайняті у конкретних сільськогосподарських виробничо-збутових ланцюжках, 

яким в іншому випадку не вистачить забезпечення і капіталу. 

 

Грант USAID надається для розробки довідника про кредитування на основі 

активів (asset-based) і внутрішньої політики оцінювання активів та для 

компенсації вимоги до позичальників внести 30% вартості придбання активу.  

 

Комерційний банк має до $750 000 грантових коштів, які використовуються 

замість внесків позичальників у вартість придбання активу. Банк визначає, як 

застосовувати грантові кошти у випадку кожного конкретного клієнта і 

щоквартально подає заявку на виділення коштів відповідно до угоди про 

надання гранта. 

 

Банк фінансує рухомі активи на суму $3,75 млн доларів, покриваючи в 

середньому 2/3 авансових платежів позичальників за допомогою гранта від 

USAID.  

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант 

використовується 

для стимулювання 

виходу на новий 

ринок або сегмент 

МЕТА 
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Керуючий фонду зацікавлений в залученні нових коштів для інвестування в 

компанії, що працюють в критично важливих секторах розвитку (сільське 

господарство, охорона здоров’я, відновлювана енергетика, клімат/ кліматичні 

технології, тощо). 

 

Для залучення комерційного капіталу надається грант, який покриває перші 

збитки та деякі початкові операційні видатки (на юридичні послуги, персонал) 

за певний період часу (часто до 18 місяців). 

 

Грант виплачується траншами, що дозволить керуючому фондом отримувати 

грантові кошти для досягнення результатів на певних етапах, включаючи 

залучення коштів до фонду. 

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант 

використовується як 

капітал для 

фінансування перших 

збитків та покриття 

початкових 

операційних видатків 

впродовж певного 

часу 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Банк зацікавлений в залученні зовнішніх експертів для розробки нового 

спеціалізованого фінансового продукту для малих і середніх підприємств. 

 

Грант надається для найму консультанта або фірми, що розробить продукт, 

проведе його пілотне тестування та запуск, а також проведе навчання 

персоналу банку з питань маркетингу та запуску продукту. 

 

Витрати розподіляються і здійснюються за рахунок гранту та інших фінансових 

і нефінансових джерел, виділених банком на розробку продукту, що 

демонструє його інтерес/ наміри стосовно нового продукту. Це може включати 

інвестиції банку в стратегію стосовно нового продукту, інвестиції в  оновлення 

або  зміни IT системи або інші додаткові дії, які вимагають інвестиції для 

забезпечення реалізації нового продукту. 

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант надається для 

покриття вартості 

послуг експертів з 

розробки нового 

спеціалізованого 

фінансового продукту 

та навчання 

персоналу 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Українська фінтех-компанія, яка надає послуги з грошових переказів, відзначила, що 

багато її транзакцій з «надсилання грошей» здійснюються з-за кордону. Вона хоче 

зосередити зусилля на українцях, які знаходяться за кордоном, щоб вони жертвували 

кошти для українських підприємств, якими керують ВПО, що допоможе їм відновити 

роботу та запаси.  

Фінтех-компанія має навички для розробки технології додатків, але вона хоче найняти 

невелику команду для співпраці з громадою з метою розвитку партнерства з місцевими 

органами влади та НУО в Україні для виявлення легального працюючого бізнесу ВПО.  

Вона також хоче розмістити рекламні оголошення в Інтернеті для української діаспори і 

біженців на веб-сайтах, які вони часто відвідують.  

Погоджується грант на суму 250 000 доларів США. 100 000 доларів надаються фінтех-

компанії для компенсації витрат на невелику команду по роботі з громадами та на 

підтримку місцевих НУО в Україні для виявлення та перевірки компаній ВПО, щоб 

переконатись, що вони працюють законно і кошти використовуються на ведення 

діяльності.  Ще 50 000 доларів надаються для розміщення реклами на ключових веб-

сайтах для емігрантів і біженців. 100 000 доларів виділяються у разі отримання з-за 

кордону 1 млн. доларів на адресу підприємств ВПО.  

ПРИКЛАД ГРАНТА 

 
Грант 

використовується 

для запуску нової 

краудфандингової 

платформи для 

пожертв переміщеним 

малим та 

мікропідприємствам 

МЕТА ПРИКЛАД 
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Юридично зареєстровані 

і ведуть господарську 

діяльність в Україні 

Продемонстрована 

спроможність досягти 

цілей ЗВІ 

Критерії відповідності встановленим вимогам 
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ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЙ  

Презентація в PowerPoint (максимум 10 слайдів), 

яка включає наступне: 
 

1. Загальна інформація про організацію і її досвід у наданні або 

сприянні фінансуванню ММСП  

 

2. Опис запиту на стимулююче фінансування: мета, як воно 

працюватиме, ключові показники ефективності, і чому підтримка 

USAID має вирішальне значення і забезпечує додаткові можливості 

 

3. Ефект фінансового важеля, який буде досягнуто, за рахунок 

отриманого стимулюючого фінансування  

 

4. Цільові підприємства та географія охоплення   

 

5. Програма здійснення моніторингу фінансових результатів і 

позитивного впливу на позичальників 

 

6. Керівництво і управлінська команда 

 

7. Юридична реєстрація і ліцензії 

Інші вимоги до презентацій в 

PowerPoint: 

 Може бути англійською або українською 

мовою. 

 

 Титульний слайд (не зараховується до ліміту 

слайдів), на якому зазначено назву 

респондента/групу; контактну інформацію; і 

назву пропозиції. 

 

 Розмір до 10 мегабайт. 

 

 Включає два додатки: один – в форматі .ppt, 

а інший- в .pdf форматі. 
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ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 

Письмові питання і відповіді  

Запитання необхідно подати не пізніше 

12 січня 2023 року на адресу електронної пошти 

FSR_Applications@dai.com  

 Запитання, надіслані на інші електронні адреси 

не будуть розглядатися 

 Команда Проєкту FSR не буде відповідати на 

електронні листи безпосередньо. Натомість, 

один документ під назвою «Запитання і 

відповіді», який міститиме усі запитання, 

отримані від усіх потенційних учасників конкурсу 

(як електронною поштою, так і під час сесії 

питань і відповідей в онлайн-режимі ), буде 

надіслано усім, хто знаходиться у списку 

викликів/розсилки, та опубліковано в Інтернеті 

Пропозиції 

Презентації в PowerPoint мають бути надіслані не 

пізніше 22:00 за східним поясним часом 6 лютого 

2023 року на адресу електронної пошти 

FSR_Applications@dai.com 

 Електронний лист з підтвердженням отримання 

пропозиції буде надіслано після закінчення 

терміну подання пропозицій 

 Організація/компанія, яка відповідає 

встановленим критеріям, може подати більше 

однієї пропозиції у відповідь на цей запит про 

ЗВІ.  Усі пропозиції мають відповідати однаковим 

вимогам до подання. 
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ПРОЦЕС 

 

Етап 1 (ЗВІ) 
 
Проєкт FSR і Місія USAID в Україні 

оцінюватимуть пропозиції на основі 

інструкцій і критеріїв, викладених у цьому 

запиті про прийом ЗВІ. Проєкт FSR може 

попросити надати додаткову 

інформацію/роз’яснення від потенційного 

учасника конкурсу. Тривалість: 1-2 місяці в 

залежності від кількості пропозицій. 

 

Проєкт FSR відбере короткий список фірм 

на основі поданих ЗВІ, яких запросять 

подати заявки у відповідь на опубліковане 

згодом Оголошення про прийом заявок 

(ОПЗ). Не всі пропозиції в рамках ЗВІ 

можуть будуть переведені до Етапу 2. 

 

Етап 2 (ОПЗ) 
 
Проєкт FSR має намір розіслати ОПЗ 

учасникам конкурсу із короткого списку та 

попросити подати детальні пропозиції в 

рамках заявки. Комітет з оцінювання 

оцінить усі заявки, подані у відповідь на 

ОПЗ, відповідно до критеріїв оцінювання, 

зазначених в ОПЗ. Заявка(-и), відібрані для 

надання грантів, обговорюватимуться на 

предмет опису програми та загальної 

ціни/бюджету і можуть завершитися угодою 

про надання гранта, виданою Проєктом 

FSR. Усі гранти залежатимуть від 

схвалення USAID. 
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ЕТАП 2 (ОПЗ) 

  

ОПЗ, як правило, включає 

наступне: 

 Технічне завдання грантової програми 

 Очікувана кількість грантів і їхній 

максимальний розмір 

 Види організацій, які можуть подавати 

заявки 

 Строк виконання діяльності 

 Вимоги до подання пропозицій 

 Вимоги щодо участі у витратах (якщо 

очікується участь у витратах, то у якому 

обсязі у відсотках) 

 Критерії оцінювання (наприклад, минулий 

досвід і спроможність, опис проєкту і 

обґрунтування, ефективність з точки зору 

витрат, потенціал сталості) 

 Стандартні положення, які включаються в 

угоду про надання гранта 

 

 

Етапи проходження заявки 
 

 

Отримання схвалення 

Детальний розгляд пропозиції 

Технічний аналіз комітетом 

Отримання і попередній розгляд 
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ВИДИ ГРАНТІВ 

В натуральній формі: 

 Проєкт FSR придбає товари/послуги і передає їх 

грантоотримувачу. Виплати безпосередньо 

грантоотримувачам не здійснюються. 

 Результати можуть включати інвентарні списки або 

фотографії з церемоній перерізання стрічки. 

 Немає обмежень на гранти неамериканським НУО.  

 

Гранти з фіксованою сумою (ГФС): 

 Виплати здійснюються на підставі виконаних і прийнятих 

етапів робіт в рамках програми. 

 Є доречними, якщо можливо легко визначити основні 

етапи робіт, а початковий бюджет можна повністю 

перевірити заздалегідь. 

 Максимальний строк – 3 роки. 

 В рамках ГФС не дозволені авансові виплати. 

 Немає обмежень на гранти неамериканським НУО 

Спрощені: 

 Відшкодування фактичних витрат за квитанціями і 

фінансовими звітами. 

 Непрямі витрати не дозволені. 

 Дозволені авансові виплати. 

 Заборонено придбавати обладнання вартістю понад  

$5 000. Не дозволяється придбання товарів, які не 

відповідають критеріям або є забороненими. 

 Розмір гранта не може перевищувати порогового 

значення для спрощених закупівель (наразі $250 000). 

 

Стандартні: 

 Кошти можуть розподілятися як авансові платежі або як 

відшкодування. 

 Грантоотримувачі можуть виставляти рахунки на непрямі 

витрати, якщо в них є угода про ставку непрямих витрат 

(NICRA), схвалена державним органом США. 

 Немає обмежень на гранти неамериканським НУО  
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ІНШІ МІРКУВАННЯ 

Для визначення фінансової спроможності учасника конкурсу, Проєкт FSR може попросити надати фінансову звітність, підтверджену 

аудиторським висновком, або балансові звіти/звіти про прибутки і збитки, звіти про рух грошових коштів за три роки, схему організаційної 

структури, політику і процедури, які застосовуються у сферах бухгалтерського обліку, закупівель, управління майном і персоналом. У 

випадках, коли необхідна додаткова інформація, Проєкт FSR може також перевірити фінансову відповідальність і інституційну спроможність 

за допомогою проведення перевірок, листів від інших донорів та/або виїздів на об’єкт.  

 

До прийняття рішення про надання гранта учасники конкурсу мають зареєструватися у Системі управління грантами (SAM) і отримати 

Унікальний ідентифікаційний код суб’єкта (UEID). 

 

Неамериканські реципієнти мають проводити щорічний аудит відповідно до Стандартних рекомендацій USAID з проведення аудиту, якщо 

протягом фіскального року вони витрачають $750 000 або більше грантових коштів від уряду США (усі гранти, які фінансуються федеральним 

урядом, а не лише гранти USAID).  Аудит має проводитися незалежними аудиторськими фірмами, погодженими USAID. 

 

Від усіх грантоотримувачів з грантами від Проєкту FSR у сумі понад $500 000 вимагатиметься подавати щорічне Підтвердження про 

виконання вимог щодо протидії торгівлі людьми (TIP Certification). 

 

У грантову угоду можуть бути внесені зміни з багатьох причин, у тому числі щоб відкоригувати бюджет, етапи робіт, технічне завдання або 

строки виконання діяльності (як правило, для цього потрібне погодження USAID). 

 

Якщо закупівля обладнання є частиною гранта, така закупівля має здійснюватися згідно правил про джерело і країну походження товару, 

визначених у контракті (грантоотримувачі  мають право придбавати товари і послуги в США, Україні і країнах, які розвиваються, але 

виключені передові країни, які розвиваються, та країни, які вважаються забороненим джерелом походження). 

 

Деяка грантова  діяльність може потребувати попередньої екологічної перевірки (наприклад, інфраструктура/будівництво, реконструкція 

будівель, сільськогосподарська діяльність). 
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