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Цей документ містить питання, що надійшли під 
час інфо-сесії або на електронну пошту 
FSR_Applications@dai.com 

 This document lists all questions received during 
the info-session or received to 
FSR_Applications@dai.com   

   

1. Запитання: Діапазон бюджетів проєктів (мінімум, 
максимум). Чи є розуміння розміру фінансування? 
 
 
Відповідь: Діапазон грантів на даному етапі не 
встановлено. Максимальна доступна сума 
становить 5 мільйонів доларів США. 

 
1. Question: Range of project budgets (minimum, 
maximum). Is there an understanding of the amount of 
funding? 
 
Answer: A range for grants has not been established at 
this stage. The maximum amount available is $5 million. 

2. Запитання: Бюджет грантів для всіх партнерів 
проєкту FSR складає 5 млн доларів США - мається 
на увазі 5 млн на одну компанію, яка подає заявку, 
чи це бюджет на всі грантові заявки? 
 
Відповідь: Поточна межа гранта FSR становить 5 
мільйонів доларів. Це загальний грантовий фонд 
для всіх учасників конкурсу. 

 2. Question: The grant budget for all FSR partners is $5 
million. Does it mean $5 million per company applying 
or is it the budget for all grant applications? 
 
 
Answer: FSR's current grant ceiling is $5 million. This 
is the total grant fund for all applicants. 

3. Запитання: Бюджет подавати окремим файлом чи 
включати в презентацію? 
 
Відповідь: Будь ласка, включіть бюджет у свою 
презентацію. 

 
3. Question: Should the budget be submitted as a 
separate file or included in the presentation? 
 
Answer: Please include the budget in your 
presentation.  

4. Запитання: наскільки деталізованим має бути 
представлений рух грошових коштів проєкту? 
 
Відповідь: FSR просить надати загальний 
кошторис, необхідний для реалізації запропонованої 
концепції. У пропозиціях, які подаються в рамках 
ЗВІ, Проєкт FSR не очікує на детальний бюджет, а 
на інформацію про загальні витрати за основними 
статтями. FSR надаватиме вказівки щодо створення 
детального бюджету під час підготовки повної 
заявки та спільного проєктування. Учасники 
конкурсу повинні запропонувати вартість відповідно 
до обсягу їхньої діяльності і того, що критично 
необхідно як грантове фінансування, не забуваючи 
про доцільність. 

 
4. Question: How detailed should be the cash-flow of 
the project? 
 
Answer: FSR is asking for a total cost estimate needed 
to accomplish the proposed concept. FSR is not looking 
for a detailed budget in the EOI submission but general 
cost information by major line items. FSR will provide 
guidance on detailed budget creation during the full 
application and co-design period. Applicants should 
propose a cost in line with the scope of their activity and 
what is critically needed as grant funding, while keeping 
in mind reasonability. 

5. Запитання: Чи укладатиметься договір про 
нерозкриття інформації щодо грантових ідей? 
 
Відповідь: Не на цьому етапі. Однак ми можемо 
гарантувати конфіденційність ваших пропозицій, які 
зберігатимуться в безпечних системах Проєкту FSR. 

 
5. Question: Will a non-disclosure agreement for grant 
ideas be signed? 
 
Answer: Not at this stage. However, we can assure 
confidentiality of your proposals that will be stored 
within secure FSR systems.  

mailto:FSR_Applications@dai.com
mailto:FSR_Applications@dai.com
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6. Запитання: Чи можна подати кілька заявок від 
одного учасника?  
 
Відповідь: Так, один учасник може подати декілька 
концепцій/пропозицій. Кожна пропозиція має 
відповідати вимогам до пропозицій та подаватися 
окремо. 

 
6. Question: Is it possible to submit several applications 
from one participant? 
 
Answer: Yes, one participant can submit several 
concepts/proposals. Each proposal must meet the 
submission requirements and be submitted separately. 

7. Запитання: чи може бути профінансовано 
декілька напрямків в межах однієї ФК?  
 
Відповідь: Так. Будь ласка, дивіться відповідь на 
питання 6. Якщо ваші ідеї мають одну кінцеву мету, 
їх можна подати в одній пропозиції. Якщо ваші ідеї 
мають різні кінцеві цілі, їх слід подавати як різні 
пропозиції. 

 
7. Question: Can several directions be financed within 
one financial company? 
 
Answer: Yes. Please see answer to Q. #6. If your ideas 
have one end goal, they can be submitted under one 
concept note. If your ideas have diverse end goals, they 
should be submitted as different proposals. 

8. Запитання: Який алгоритм участі в проекті? Яка 
форма заявки на участь у проекті? Як отримати цю 
анкету? 
 
 
Відповідь: Оголошення про прийом Заявок про 
вияв інтересу (ЗВІ) можна знайти на Gurt  і Prostir. 
Потенційні учасники конкурсу повинні 
дотримуватися інструкцій щодо підготовки 
конкурсних пропозицій, викладених в Оголошенні 
про ЗВІ, і подати свою концепцію/заявку у формі 
презентації в PowerPoint. Жодна інша форма заявки 
не приймається. Будь ласка, надішліть свою заявку 
про вияв інтересу електронною поштою на 
FSR_Applications@dai.com не пізніше 10:00 вечора 
(22:00 за українським часом) 6 лютого 2023 року. 

 
8. Question: What is the algorithm for participating in 
the project? What is the application form for 
participation in the project? How to get this application 
form?  
 
Answer: The EOI announcement can be found on Gurt 
and Prostir. Prospective applicants should follow 
submission instructions set forth in the EOI and submit 
a PowerPoint presentation as their concept/application. 
No other application form is accepted. Please email 
your expression of interests to 
FSR_Applications@dai.com no later than 10:00pm 
(22:00 Ukrainian time) on February 6, 2023.  

9. Запитання: У якій валюті буде отримуватись 
грант? 
 
Відповідь: Максимальний розмір гранта буде 
встановлено в доларах США. Проте, грантові кошти 
розподілятимуться між грантоотримувачами в 
гривнях. 

 
9. Question: In what currency will the grant be 
received? 
 
Answer: The grant ceiling will be set in USD. However, 
grant funds will be distributed to grantees in hryvnas. 

10. Запитання: Чи можна кредити в рамках цієї 
програми видавати у гривнях? 
 
Відповідь: Так. 

 
10. Question: Can loans under this program be issued 
in hryvnias? 
 
Answer: Yes. 

https://gurt.org.ua/news/grants/83390/
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-projektu-usaid-reformuvannya-finansovoho-sektoru-dlya-pidtrymky-finansuvannya-mikro-malyh-ta-serednih-pidpryjemstv&fbclid=IwAR2GsOk5qrA0voWozeudDZd5EIepM_EIU-zgvtbarpTHto7fYfv-eW6VQlc
https://gurt.org.ua/news/grants/83390/
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-projektu-usaid-reformuvannya-finansovoho-sektoru-dlya-pidtrymky-finansuvannya-mikro-malyh-ta-serednih-pidpryjemstv&fbclid=IwAR2GsOk5qrA0voWozeudDZd5EIepM_EIU-zgvtbarpTHto7fYfv-eW6VQlc
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11. Запитання: Як має виглядати програма 
здійснення моніторингу фінансових результатів і 
позитивного впливу на позичальників? Як має 
виглядати програма моніторингу фінансових 
результатів? Вас цікавлять конкретні ключові 
показники ефективності (КПЕ) для отримувачів 
фінансування? 
 
Відповідь: Є багато різних способів здійснення 
моніторингу. Це також залежить від специфіки 
проєкту (наприклад, кількість новостворених 
робочих місць, зростання доходів). На цьому етапі 
КПЕ не включаються, наразі нас цікавлять креативні 
ідеї. Методології оцінювання визначатимуться на 
наступному етапі. 

 
11. Question: What should the program for monitoring 
financial results and positive impact on borrowers look 
like? What should the monitoring program of financial 
results look like? Are you interested in specific KPIs for 
funding recipients? 
 
 
 
Answer: There are multiple ways to conduct monitoring 
and it depends on the specific project (for example, the 
number of newly created jobs, revenue growth). At this 
stage we do not include KPIs, but rather seek for 
creative ideas. Evaluation methodology will be 
determined at the next stage. 

12. Запитання: Як учасники отримають питання та 
відповіді? 
 
Відповідь: Ми зробимо документ із запитаннями та 
відповідями загальнодоступними на порталах Gurt і 
Prostir. Документ також буде надіслано електронною 
поштою учасникам сесії запитань і відповідей. 

 
12. Question: How will the participants receive Q&A? 
 
Answer: We will make the Q&A available publicly on 
Gurt and Prostir. The document will also be emailed to 
the Q&A session participants.  

13. Запитання: Як краще описати досвід у наданні 
або сприянні фінансуванню ММСП? 
 
Відповідь: Проєкт FSR не може надати поради 
щодо того, як найкраще описати досвід надання чи 
сприяння фінансуванню ММСП. Учасники конкурсу 
повинні самостійно визначити підхід, який найкраще  
підходить для їхньої компанії/організації. 

 
13. Question: How best to describe the experience in 
providing or facilitating the financing of MSMEs? 
 
Answer: FSR cannot provide advice on how best to 
describe the experience in providing or facilitating 
financing of MSMEs. Applicants should decide on the 
approach that works best for their 
company/organization.  

14. Запитання: Як розрахувати ефект, якого буде 
досягнуто, за рахунок отриманого гранта? 
 
Відповідь: FSR не може надати поради щодо того, 
як розрахувати цей ефект. Учасники конкурсу 
повинні вибрати підхід, який найкращим чином 
підходить для їхньої компанії/організації. 

 
14. Question: How to calculate the effect that will be 
achieved due to the grant? 
 
Answer: FSR cannot provide advice on how to 
calculate this effect. Applicants should decide on the 
approach that works best for their 
company/organization. 

15. Запитання: Що мається на увазі під 
використанням гранта з метою поповнення 
капіталу? 
 
Відповідь: Ми використовуємо гранти як 
дотаційний капітал для залучення набагато 
більшого фінансування. Наприклад, у компанії є 
певний капітал, але його недостатньо для 
отримання більшого фінансування – ми можемо 
рекапіталізувати компанію, щоб дозволити їй 
залучити більше фінансування. 

 
15. Question: What is implied by using a grant with the 
purpose of adding it to the capital? 
 
 
Answer: We use grants as an endowment of capital to 
provide opportunities to attract much larger funding. For 
instance, a company has some capital, but not enough 
capital to raise more funding – we can recapitalize the 
company to allow them to raise more funding. 
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16. Запитання: Чи повинен учасник конкурсу бути 
ліцензованою фінансовою установою або 
фінансовою компанією? 
 
Відповідь: Ліцензія не потрібна. Установа/компанія 
повинна працювати у фінансовому секторі та бути 
юридично зареєстрованою і здійснювати діяльність 
в Україні. 

 
16. Question: Must an applicant be a licensed financial 
institution or financial company? 
 
 
Answer: A license is not required. The 
institution/company should work in the financial sector 
and be legally registered and operating in Ukraine. 

17. Запитання: Чи може кредитна спілка подати 
заявку на грант? 
 
Відповідь: Так, кредитна спілка має право подати 
заявку на грант. 

 
17. Question: Can a credit union apply for a grant?  
 
 
Answer: Yes, a credit union is eligible to apply for a 
grant. 

18. Запитання: Чи може бізнес-асоціація (неурядова 
і некомерційна неприбуткова організація) самостійно 
чи спільно з фінансовою установою (кредитною 
спілкою) подати заявку про створення окремого 
спеціального фонду розвитку ММСБ, що 
знаходяться на території трьох західних областей 
України? 
 
Відповідь: Обмежень немає. Грантоотримувач має 
бути чітко визначений. 

 
18. Question: Can a business association (a non-
governmental and non-commercial non-profit 
organization) independently or jointly with a financial 
institution (a credit union) apply for the creation of a 
separate special fund for the development of MSMEs 
located in the three western regions of Ukraine? 
 
 
Answer: There are no limitations. The grantee must be 
clearly defined. 

19. Запитання: Якщо для реалізації програми 
необхідна реєстрація юридичної особи, чи можна 
отримати аванс на проведення реєстрації, чи 
учасник конкурсу має спочатку пройти цей процес за 
власний рахунок? 
 
Відповідь: Реєстрація необхідна для участі у цій 
грантовій програмі. Але жодні авансові платежі не 
будуть виплачуватися потенційним учасникам 
конкурсу для отримання реєстрації. 

 
19. Question: If the implementation of the program 
requires the registration of a legal entity, is it possible to 
get an advance for the registration, or does the 
applicant have to go through this process first at their 
own expense? 
 
Answer: Registration is required to participate in this 
grant program. No advances will be issued to potential 
applicants to obtain a registration.  

20. Запитання: Чи можлива оплата за рахунок 
гранта консультаційних послуг іншої міжнародної 
фінансової установи? 
 
Відповідь: Так, це можливо. 

 
20. Question: Is it possible to pay for consulting 
services of another international financial institution 
from the grant funds? 
 
Answer: Yes, it is possible.  

21. Запитання: Чи може інвестиційний фонд бути 
учасником конкурсу? І чи може цей фонд 
продовжувати інвестувати грантові кошти в свої 
проекти (які і надалі продовжуватимуть бути 
майданчиком для створення робочих місць, тощо)? 
 
Відповідь: Так. Зауважте, що обов'язково має бути 
присутній ефект масштабування, і бажано 
поєднання з іншим фінансуванням. 

 
21. Question: Can an investment fund be an applicant? 
And can this fund continue investing the grant money in 
its projects (which will continue to be a platform for job 
creation, etc.)? 
 
 
Answer: Yes. Note that there must be a scaling effect 
and preferably a combination with other funding. 
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22. Запитання: Чи може фінансова компанія 
податися на стандартний грант для рефінансування 
існуючих кредитів та надання нових? 
 
Відповідь: Так, але має бути продемонстрований 
результат. 

 
22. Question: Can a financial company apply for a 
standard grant to refinance existing loans and provide 
new ones? 
 
Answer: Yes, but the impact must be demonstrated.  

23. Запитання: Чи може страхова компанія взяти 
участь у програмі?  
 
Відповідь: Так. Страхові компанії є частиною 
фінансового сектору, тому вони мають право брати 
участь у програмі. 

 
23. Question: Can an insurance company participate in 
the program?  
 
Answer: Yes. Insurance companies are part of the 
financial sector; thus, they are eligible to participate in 
the grant program. 

24. Запитання: Чи можливо отримати грант, для 
підтримання вимог пруденційних нормативів для 
інвестиційної фірми, а саме для придбання 
облігацій? 
 
Відповідь: Ні. Це не є метою грантової програми. 

 
24. Question: Is it possible to receive a grant to 
maintain the requirements of prudential regulations for 
an investment firm, namely for the purchase of bonds? 
 
 
Answer: No. This is not the purpose of the grant 
program. 

25. Запитання: Страхова компанія пропонує 
страхування торговельних кредитів, і у зв'язку з цим 
їй необхідно перестраховувати ризики. Чи можна 
використати грант для перестрахування ризиків? 
 
Відповідь: Так, грант може бути використаний для 
перестрахування ризиків. Зверніть увагу, що вам 
потрібно буде показати, що це призведе до 
збільшення обсягів торговельних кредитів. Ви 
повинні продемонструвати результат/ефект. 

 
25. Question: An insurance company offers commercial 
credit insurance; thus, it needs to reinsure the risks. 
Can the grant be used for risk reinsurance? 
 
 
Answer: Yes, the grant can be used for risk 
reinsurance. Note that you will need to show that this is 
going to increase trade credits. You must demonstrate 
impact. 

26. Запитання: Чи може кредитна компанія 
використати грант на покриття своїх збитків за 
кредитами, виданими фермерам, які потрапили в 
окупацію під час війни і зараз не можуть виплатити 
ці кредити? 
 
Відповідь: Ні. Це не відповідає меті грантової 
програми. 

 
26. Question: Can a credit company use a grant to 
cover its losses on loans issued to farmers who were 
under occupation during the war and are now unable to 
pay those loans? 
 
 
Question: No. This doesn't meet the objective of the 
grant program. 

27. Запитання: Як ви визначаєте «малий бізнес»? 
 
Відповідь: Ми використовуємо місцеве (українське) 
визначення малого бізнесу. Будь ласка, дивіться 
відповідь на запитання №55. 

 
27. Question: How do we define a “small business”?  
 
Answer: We use the local (Ukrainian) definition of what 
a small business is. Please refer to Question #55. 
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28. Запитання: Чи може грант покрити розробку 
портфельних гарантій із внесенням відповідних змін 
в законодавство, щоб ці гарантії могли працювати в 
Україні? 
 
Відповідь:  Якщо грантова пропозиція поєднує різні 
компоненти, і один із цих компонентів стосується 
вирішення юридичного питання, то витрати, 
необхідні для вирішення цієї юридичної проблеми, 
можна включати в пропозицію. 

 
28. Question: Can a grant cover the development of 
portfolio guarantees with appropriate changes in 
legislation to make these guarantees work in Ukraine? 
 
 
Answer: If a grant proposal combines different 
components, and one of these components is 
addressing a legal issue, the costs required to address 
this legal issue can be included.  

29. Запитання: Чи розглядаєте ви можливість 
залучення коштів на суму 200 000 доларів США або 
більше за рахунок краудфандингу? 
 
Відповідь: Так, але ми б не хотіли фінансували 
весь цей грант. Ми готові покрити початкові витрати 
та надати певний капітал, щоб залучити до цього 
фонду інших інвесторів. Концепції, де ви можете 
продемонструвати вже існуючий інтерес з боку 
інших міжнародних інвесторів, мають більше шансів 
бути відібраними. 

 
29. Question: Are you considering raising $200,000 or 
more in crowdfunding? 
 
 
Answer: Yes, but we would not fund the entire grant. 
We are ready to cover the initial costs and to include 
some capital to attract other investors to this fund. The 
concepts where you can demonstrate pre-existing 
interest from other international investors have a better 
chance to be selected. 

30. Запитання: Інвестиційна компанія постраждала 
від війни. Відповідно до нових законодавчих норм, 
які були запроваджені цього року, 50% капіталу має 
бути або у формі грошових коштів або державних 
облігацій. Компанія може мати активи для 
забезпечення свого капіталу, але вони не 
вважаються «грошовими коштами». Щоб відповідати 
вимогам нового закону, потрібен грант. 
 
Відповідь: Ні, такі збитки не покриваються, оскільки 
кінцева мета - фінансування МСБ. 

 
30. Question: An investment company has been 
affected by the war. Per the new legal norms introduced 
this year, 50% of the capital must be either in the form 
of cash or government bonds. The company may have 
assets to secure its funds, but it is not considered "a 
sum of money". A grant is required to meet the 
requirements of the new law. 
 
 
Answer: No, such losses are not covered, as the 
ultimate goal is to finance SMEs. 

31. Запитання: Яка перспективність співпраці з 
вашою програмою? Якщо на даному етапі проєкт 
обмежений пілотним впровадженням інновації з 
меншим бюджетом, яка вірогідність продовження 
співпраці для розширення масштабів у разі 
успішності пілоту?  
 
Відповідь: Завжди існує можливість продовжити 
співпрацю в рамках грантової програми чи поза нею. 

 
31. Question: What is the prospect for cooperation with 
your program? If at this stage the project is limited to 
piloting the innovation with a smaller budget, what is the 
likelihood of continued collaboration for scaling up if the 
pilot is successful? 
 
 
Answer: There is always an opportunity for continued 
cooperation within the framework of the grant program 
or outside of it. 

32. Запитання: Чи можуть місцеві органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування бути 
залученими до партнерства з фінансовими 
установами для отримання гранта? 
 
Відповідь: Місцеві органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування можуть вступати в 
партнерство, але не можуть бути 
грантоотримувачами. 

 
32. Question: Can local state authorities and local self-
government bodies partner with financial institutions to 
receive a grant? 
 
 
Answer: Local state authorities, local self-government 
bodies can enter into a partnership, but cannot be a 
grantee. 
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33. Запитання: Чи можливе використання гранта для 
фінансування залучення експертів для розробки  
нормативних та законодавчих актів у сфері 
інвестиційного фінансування?  
 
Відповідь: Якщо грант буде використаний лише на 
розробку законодавства, - ні. Якщо це буде 
прив’язано до конкретних установ, проектів, ініціатив 
чи продуктів, тоді це можна розглядати. 

 
33. Question: Is it possible to use the grant to finance 
the expertise needed to develop regulatory and 
legislative acts in the field of investment financing? 
 
 
Answer: If a grant is used only for the development of 
legislation, no. If it is tied to specific institutions, 
projects, initiatives or products, then it can be 
considered. 

34. Запитання: Чи може державна установа бути 
учасником конкурсу? 
 
Відповідь: Проєкт FSR вітає вияв інтересу від усіх 
установ, які працюють у фінансовому секторі, та які 
на даний момент є юридично створеними і 
працюють в Україні. 

 
34. Question: Can a state institution be an applicant? 
 
Answer: FSR welcomes expressions of interest from all 
institutions engaged in the financial sector that are 
currently legally set up and operating in Ukraine. 

35. Запитання: Чи відомий механізм оподаткування 
гранта, який отримує фінансова установа? 
 
Відповідь: Ми утримуємося від відповіді на це 
запитання. Механізм оподаткування залежить від 
багатьох факторів і є різним для різних видів 
грантоотримувачів. 

 
35. Question: What is the tax mechanism of the grant 
received by a financial institution? 
 
Answer: We refrain from answering this question. The 
tax mechanism depends on many factors and is 
different for each type of a grantee. 

36. Запитання: ММСП - це інвестори, позичальники, 
емітенти, фінансові установи? 
 
Відповідь: У нашому випадку ММСП – це ті, хто 
отримує кошти через фінансові установи. Термін 
розшифровується як мікро-, малі та середні 
підприємства. 

 
36. Question: Are MSMEs investors, borrowers, 
issuers, financial institutions? 
 
Answer: In our case, MSMEs are those who receive 
funds through financial institutions. The term stands for 
micro, small and medium enterprises. 

37. Запитання: При потенційному використанні 
гранта на програму зменшення вартості фінансового 
продукту для клієнтів, яким має бути підхід до 
визначення частки компенсації процентної ставки? 
Яку частину процентної ставки можна компенсувати 
за рахунок гранта? 
 
Відповідь: На даному етапі немає конкретних цифр 
щодо участі у витратах.  

 
37. Question: When potentially using a grant to reduce 
the cost of a financial product to customers, what is the 
approach to determining the share of interest 
compensation coverage? How much of the interest can 
be covered at the expense of the grant? 
 
 
Answer: There are no specific cost-share numbers at 
this stage. 

38. Запитання: Чи можна використати кошти гранта 
для кредитування фермерів, які не зареєстровані як 
малі і середні підприємства? Чи можна кошти гранта 
використовувати для кредитування жінок як 
фізичних осіб?  
 
Відповідь: Позики можуть надаватися лише 
зареєстрованим ММСП. 

 
38. Question: Is it possible to use grant funds to lend to 
farmers, which are not registered as small and medium-
sized enterprises? Can grant funds be used for lending 
to women as individuals? 
 
 
Answer: Loans can be granted only to registered 
MSMEs. 
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39. Запитання: Якщо кредитна спілка отримає грант, 
щоб пропонувати кредити зареєстрованим 
підприємцям, чи повинні кошти гранту повертатися 
грантодавцю? 
 
Відповідь: Ні, грантові кошти не повертаються. 

 
39. Question: If a credit union receives a grant to offer 
loans to registered entrepreneurs, must the grant funds 
be returned to the grantor? 
 
 
Answer: No, grant funds are non-refundable. 

40. Запитання: Чи можна за грант придбати облігації 
агрокомпаній? 
 
Відповідь: Ні, придбання облігацій не відповідає 
кінцевій меті проекту. 

 
40. Question: Can grant funds be used to buy bonds of 
agricultural companies? 
 
Answer: No. The purchase of bonds does not meet the 
objective of the project. 

41. Запитання: чи є конкретні вимоги до працюючих 
українських фінансових небанківських організацій-
учасників? 
 
Відповідь: Вимоги однакові для всіх претендентів: 
бути зареєстрованими та легально працювати в 
Україні. 

 
41. Question: Are there specific requirements for 
working Ukrainian financial non-bank participating 
organizations? 
 
Answer: Requirements are the same for all applicants: 
be registered and legally operating in Ukraine.  

42. Запитання: Після ЗВІ Проект FSR передбачає 
публікацію Оголошення про прийом заявок (ОПЗ). 
Де і коли ми можемо ознайомитись із публікацією?  
 
Відповідь: Як зазначено в ЗВІ, FSR має намір 
скласти короткий список заявників із тих, хто подав 
концептуальні записки. FSR має намір надіслати 
ОПЗ заявникам, які увійшли до короткого списку, 
щоб запросити детальну заявку. 

 
42. Question: After the EOI, FSR intends to issue a 
Request for Applications (RFA). Where and when can 
we read the RFA?  
 
Answer: As indicated in the EOI, FSR intends to 
shortlist applicants from those who submitted concept 
notes. FSR intends to send the RFA to the shortlisted 
applicants to request a detailed application submission. 

43. Запитання: Чи можуть грантові кошти бути 
спрямовані в тому числи на видачу кредитів (або на 
рефінансування раніше виданих коштів) ММСП? 
Якщо так, то чи потрібно вже на момент подання 
заявки мати пул позичальникив на фінансування 
(рефінансування)? 
 
Відповідь: Кошти гранта можуть бути використані 
для надання кредитів (або рефінансування раніше 
виданих коштів) ММСП. На етапі ЗВІ не обов'язково 
мати пул позичальників для фінансування 
(рефінансування). 

 
43. Question: Can grant funds be used to issue loans 
(or the refinancing of previously issued funds) to 
MSMEs? If so, is it necessary to have a pool of 
borrowers for financing (refinancing) at the time of 
application? 
 
 
Answer: Grant funds can be used to issue loans (or the 
refinancing of previously issued funds) to MSMEs. 
During the EOI stage, it is not necessary to have a pool 
of borrowers for financing (refinancing). 

44. Запитання: як технічно виглядає процес 
отримання гранта? (Просто кошти на р/р ФК, або це 
цільові транші від USAID і т.п.), яким чином 
відбувається звітування за витратами? 
 
Відповідь: Відповідь залежить від типу наданого 
гранту. Наприклад, грантові кошти можуть 
надаватись у вигляді відшкодовування понесених 
витрат або прив’язуватись до досягнення 
грантоотримувачем визначених етапів. Звітність про 
витрати також залежить від типу гранта. 

 
44. Question: What does the process of obtaining a 
grant look like? Do you issue funds per year or are 
these targeted tranches from USAID, etc., how is the 
reporting of expenses done?  
 
Answer: The answer depends on the type of the grant 
issued. For instance, grants can be cost reimbursable 
or be based on grantee's achievement of milestones. 
The reporting of expenses also depends on the type of 
the grant used.  
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45. Запитання: чи може грант бути використаним 
повністю на фінансування ММСП? Наприклад: 
факторинг в державних закупівлях для 
забезпечення безрегресності фінансування або 
зниження ризику несвоєчасної сплати 
Держказначейством. 
 
Відповідь: Так, грант може бути повністю 
використаний для фінансування ММСП. 

 
45. Question: Can a grant be used entirely to finance 
MSMEs? For example: factoring in public procurement 
to ensure non-recourse financing or reduce the risk of 
late payment by the State Treasury. 
 
 
 
Answer: Yes, a grant can be used entirely to finance 
MSMEs. 

46. Запитання: чи може грант бути витраченим на 
придбання ринкового ІТ рішення, яке покращує 
операційну діяльність ФК в частині фінансування 
ММСП (тобто не прямий вплив)? 
 
Відповідь: FSR заохочує потенційних 
грантоотримувачів розробляти концепції, які 
відображають розуміння оголошеного конкурсу. FSR 
не може надати поради щодо включення певних 
видів діяльності до концепції чи ні. Пропозиції 
будуть оцінюватися на основі їх здійсненності, логіки 
заявлених цілей і підходів і шляхів їх досягнення, 
актуальності концепцій та інших критеріїв, 
викладених у ЗВІ. 

 
46. Question: Can a grant be spent on the purchase of 
a marketable IT solution that improves the financial 
company’s operational activities in terms of financing 
MSMEs (not a direct impact)? 
 
Answer: FSR encourages potential grantees to 
develop concepts that reflect the understanding of the 
announced competition. FSR cannot provide advice on 
whether or not to include certain activities in the 
concept. Proposals will be evaluated based on their 
feasibility, logic of the stated goals and approaches and 
ways to achieve them, the concepts relevance and 
other criteria laid out in the EOI. 

47. Запитання: Чи відносяться Фізична особа-
підприємець до мікро-, малих та середніх 
підприємств? 
 
Відповідь: Так, якщо зареєстрований як такий. 

 
47. Question: Does an individual entrepreneur belong to 
micro, small and medium-sized enterprises? 
 
 
Answer: Yes, if registered as such. 

48. Запитання: Чи може фізична особа-підприємець 
отримувати кредити від фінансової установи, яка 
буде учасником Проекту USAID і отримає кошти 
Проекту USAID FSR для кредитування? 
 
Відповідь: Так, якщо зареєстрована. 

 
48. Can an individual entrepreneur receive loans from a 
financial institution that will be a participant in the 
USAID program and will receive funds from the USAID 
FSR grants fund? 
 
Answer: Yes, if registered. 

49. Запитання: чи може грант бути 100% від 
загальної вартості проекту або вартості цільового 
використання? Наприклад: вартість ІТ рішення, або 
обсяг фінансування конкретного проекту? Яка доля 
власної участі (у проекті) необхідна для отримання 
гранту USAID в межах проекту FSR? 
 
Відповідь: На цьому етапі процесу відбору відсоток 
частки витрат не встановлено. Ми вітаємо всі 
пропозиції. 

 
49. Question: Can a grant be 100% of the total cost of 
the project or the cost of the intended use? For 
example: the cost of an IT solution, or the amount of 
funding for a specific project? What share of own 
participation (in the project) is necessary to receive a 
USAID grant within the scope of the FSR project? 
 
Answer: No cost-share percentage has been 
established at this point of the selection process. We 
welcome all proposals.  

50. Запитання: Чи можуть МСП бути прямими 
бенефіціарами гранту? 
 
Відповідь: ММСП є прямими бенефіціарами гранту. 

 
50. Question: Can SMEs be direct beneficiaries of the 
grant? 
 
Answer: MSMEs are direct beneficiaries of the grant.  
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51. Запитання: Грантоотримувачі повинні проводити 
щорічний аудит, якщо вони витрачають $750 000 
або більше від уряду США протягом фінансового 
року. Перевіряти потрібно витрати пов’язані з 
проектом, чи всі витрати організації? 
 
Відповідь: Це залежить від різних факторів. Більше 
інформації можна надати на етапі ОПЗ. 

 
51. Question: Grantees must perform an annual audit if 
they expend $750,000 or more in US government 
awards in a fiscal year. Do they need to audit the costs 
related to the project or all the costs of the 
organization?  
 
Answer: This depends on various factors. More 
information can be provided during the RFA stage. 

52. Запитання: Чи може банк використовувати грант, 
як додаткову частку у фінансуванні проекту МСП? 
 
Відповідь: Так. 

 
52. Question: Can a bank use the grant as an additional 
share in the financing of the SME project? 
 
Answer: Yes. 

53. Запитання: Чи може приймати участь у конкурсі 
фін.тек-компанія, яка має власні фінансові сервіси? 
 
Відповідь: Так. 

 
53. Question: Can a fintech company that has its own 
financial services participate in the competition? 
 
Answer: Yes. 

54. Запитання: Будь ласка, надайте критерії, за 
якими FSR визначає кожну групу в ММСП (або 
посилання де є ці критерії). 
 
Відповідь: Законодавче визначення ММСП в 
Україні, запроваджене у 2012 році: 

 Мікро: до 10 співробітників і річний прибуток 
не більше 2 мільйонів євро 

 Малі: до 50 співробітників і річний дохід не 
більше 10 мільйонів євро 

 Середній: до 250 співробітників і річний дохід 
не більше 50 мільйонів євро 

 
54. Question: Please provide the criteria by which the 
FSR defines each group in MSMEs (or a link to where 
these criteria are available). 
 
Answer: Ukraine’s legal definition of MSMEs, 
introduced in 2012: 

 Micro: up to 10 employees and annual income 
of EUR 2million max 

 Small: up to 50 employees and annual income 
of EUR 10 million max 

 Medium: up to 250 employees and annual 
income of EUR 50 million max 

55. Запитання: Чи може кредитна спілка бути 
учасником Проекту USAID, якщо згідно Закону «Про 
кредитні спілки» кредитна спілка надає кредити 
тільки фізичним особам а не мікро-, малим та 
середнім підприємствам? 
 
Відповідь: Kредитна спілка має право подати 
заявку на грант. 

 
55. Question: Can a credit union be a participant in the 
USAID Project, if according to the Law "On Credit 
Unions" the credit union provides loans only to 
individuals and not to micro, small and medium-sized 
enterprises? 
 
Answer: A credit union is eligible to apply for a grant. 

56. Запитання: в нас є ідея яку треба ретельно 
опрацювати (юридично та нормативно, аудиторсько 
та податково, організаційно тощо), для чого ми 
хочемо залучити грант та одночасно ми одразу 
хочемо отримати певне фінансування згідно такого 
плану – чи повинні ми це оформити як одну заявку 
чи як дві окремі? 
 
Відповідь: Якщо ваша ідея має єдину мету, її слід 
подати як одну заяку. Якщо ваші ідеї мають різні 
кінцеві цілі, їх слід подати окремо. 

 
56. Question: We have an idea that needs to be 
carefully worked out (legally and regulatory, audit and 
taxation, organizationally, etc.), for which we need a 
grant and at the same time we immediately want to 
receive certain financing according to such a plan - 
should we issue it as one application or as two separate 
applications? 
 
Answer: If your idea has a single objective, it should be 
submitted as one concept note. If your ideas have 
different end goals, they should be submitted as various 
concept notes. 
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57. Запитання: Сесія так і не відповіла на головне 
питання програми USAID, підтриманої 15-16 
листопада, та відображеної у прийнятій Підсумковій 
Резолюції Народного,Фермерського Форуму 
"Сільські та фермерські господарства під час війни 
та в період післявоєнного відновлення України: 
Політичний діалог", а саме: "..формуванні 
регіональних мереж локальних ринків 
сільгосппродукції у зонах їх вирощування.." та 
"..підтримці формування Національної мережі 
сільськогосподарських кредитних спілок з 
урахуванням практики ЄС, що посилюють позиції 
малих фермерів (агро ММСП) на фінансово-
кредитному ринку". Звідси питання: хто з фахівців та 
відповідальних керівників Програми USAID може 
усунути цю суперечність чи нам треба звернутися 
безпосередньо до керівника центрального офісу 
Програми USAID Саманти Пауер? 
 
Відповідь: Програма грантів FSR не обмежується 
окремим сектором або окремими фінансовими 
посередниками. Інші проекти USAID зосереджені 
саме на певних секторах та/або установах. FSR 
відкритий до всіх пропозицій кваліфікованих 
фінансових посередників, асоціацій, неурядових 
організацій тощо. 

 
57. Question: The session did not answer the main 
question of the USAID Program, which was supported 
on November 15-16 and responded to in the adopted 
Final Resolution of the People's Farmers' Forum 
"Agriculture and Farming during the War and in the 
Post-War Recovery Period of Ukraine: Political 
Dialogue", namely: "... the formation of regional 
networks of local markets for agricultural products in the 
zones of their cultivation..." and “...supporting the 
formation of the National Network of Agricultural Credit 
Unions, taking into account EU practices, which 
strengthen the position of small farmers (agro MSMEs) 
on the financial and credit market." Hence the question: 
which of the specialists and responsible heads of the 
USAID Program can correct this contradiction or do we 
need to turn to the head of the central office of the 
USAID Program Samantha Power? 
 
 
Answer: The FSR grant program is not limited to a 
particular sector or to particular financial intermediaries. 
Other USAID projects focus specifically on certain 
sectors and/or institutions. FSR is open to all proposals 
by qualified financial intermediaries, associations, 
NGOs, etc.   

 

 


