


 Аплікаційна форма FEMEIE 

 Інформація про Вас 

 * 1. Ваше ім'я, як зазначено у паспорті. 
 * 2. Ваше прізвище, як зазначено у паспорті. 

 * 3. Будь ласка, напишіть своє повне ім'я англійською мовою, 
 як зазначено у Вашому паспорті. 

 * 4. Будь ласка, введіть свою дату народження. 

 * 5. Яка Ваша національність? 
 * 6. Яка Ваша стать? 

 ●  Жіноча 

 ●  Чоловіча 

 ●  Небінарна 

 * 7. Вкажіть Вашу електронну пошту. 
 * 8. Вкажіть Ваш номер телефону з кодом країни. 
 (наприклад, +38 097 345 67 89) 
 * 9. Який Ваш рівень володіння англійською мовою? 

 ●  Базовий 

 ●  Середній 

 ●  Високий 

 ●  Носій мови або двомовний 



 * 10. Якою мовою Вам найзручніше брати участь у програмі? 
 (включаючи весь контент, інтерв’ю та менторські сесії) 

 ●  румунська 

 ●  українська 

 ●  англійська 

 ●  Російський 

 11. Якщо наявне, вкажіть посилання на свій профіль в LinkedIn. 
 * 12. В яких країнах Ви наразі маєте дійсний дозвіл на 
 проживання? 
 * 13. Ви маєте особистий банківський рахунок у Молдові на 
 Ваше ім'я? 

 ●  Так, маю 

 ●  Ні, не маю 

 * 14. Будь ласка, надайте короткий опис Вашої потреби у 
 фінансовій підтримці. (макс. 1000 символів) 



 Аплікаційна форма FEMEIE 

 Інформація про бізнес, в якому Ви працюєте. 

 Ми попросимо Вас надати підтверджуючі документи, тож 
 переконайтеся, що надана Вами інформація точна. 
 * 15. Вкажіть, будь ласка, назву підприємства, як взазано в 
 реєстрі. 

 * 16. Вкажіть, будь ласка, комерційну назву послуги або 
 продукту підприємства. 
 * 17. Коли підприємство було зареєстровано? 
 * 18. В якій країні бізнес юридично зареєстрований? 
 * 19. Де знаходиться та базується бізнес? (місто, країна) 
 * 20. В яких секторах працює бізнес? 

 ●  Сільське, лісове та рибне господарство 

 ●  Добування корисних копалин 

 ●  Виробнича діяльність 

 ●  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонування 

 повітря 

 ●  Постачання води; стічні води, поводження з відходами та 

 рекультивація 

 ●  Будівництво 

 ●  Оптова та роздрібна торгівля 

 ●  Ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

 ●  Транспортування та зберігання 

 ●  Діяльність у сфері розміщення та харчування 

 ●  Інформація та зв'язок 



 ●  Фінансова та страхова діяльність 

 ●  Діяльність з нерухомим майном 

 ●  Професійна, наукова та технічна діяльність: юридична, 

 архітектурна, інженерна, консультаційна, наукові дослідження 

 та розробки, реклама та дослідження ринку, дизайн, 

 ветеринарні послуги 

 ●  Адміністративна та допоміжна діяльність: оренда та лізинг, 

 агентства з працевлаштування, туристичні агентства, охорона 

 та розслідування, клінінг, офісне адміністрування, ландшафтний 

 сервіс 

 ●  Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне 

 страхування 

 ●  Освіта 

 ●  Охорона здоров'я людини та соціальна робота 

 ●  Мистецтво, розваги та відпочинок 

 ●  Ремонт електроніки та побутових товарів 

 ●  Персональні послуги: прання та хімчистка, перукарські та 

 косметичні послуги, оздоровлення 

 ●  Озброєння та військове забезпечення 

 * 21. В яких країнах працює бізнес? 
 * 22. Яка ваша основна бізнес-модель? 

 ●  Бізнес-бізнес B2B 

 ●  Бізнес-клієнт B2C 

 ●  Бізнес-уряд B2G 



 * 23. Будь ласка, опишіть бізнес одним реченням. (макс. 300 
 символів) 
 * 24. Хто є цільовою групою бізнесу? (макс. 500 символів) 
 * 25. Будь ласка, додайте посилання на онлайн ресурси 
 підприємства нижче. 

 ●  Веб-сайт 
 ●  Facebook 
 ●  Instagram 

 * 26. Ви законний представник підприємства? 

 ●  Так 

 ●  Ні 

 * 27. Яка Ваша посада у підприємстві? 
 * 28. Поясніть, будь ласка, яким чином Ваша посада є життєво 
 важливою для діяльності підприємства. (макс. 500 символів) 
 * 29. Скільки жінок є засновниками/керівниками/законними 
 представниками підприємства? 
 * 30. Скільки працівників нараховується у штаті підприємства? 
 (отримують заробітню плату) 
 * 31. Будь ласка, введіть кількість працівників, які: 

 ●  Жінки 
 ●  Чоловіки 
 ●  Небінарні 



 * 32. Будь ласка, вкажіть валюту, в якій працює підприємство. 
 Зверніть увагу, що ця валюта буде використовуватися за 
 замовчуванням для наступних запитань. 

 ●  MDL - молдавський лей 

 ●  UAH - українська гривня 

 ●  EUR - євро 

 ●  USD - долар США 

 ●  RON - румунський лей 

 * 33. Яка була виручка підприємства за листопад 2021 року? 
 (вказати у вищезазначеній валюті) 
 * 34. Скільки найманих працівників працювало на 
 підприємстві в листопаді 2021 року? 
 * 35. Яка була виручка підприємства за грудень 2021 року? 
 (вказати у вищезазначеній місцевій валюті) 
 * 36. Скільки найманих працівників працювало в компанії в 
 грудні 2021 року? 
 * 37. Яка була виручка підприємства за січень 2022 року? 
 (вказати у вищезазначеній місцевій валюті) 
 * 38. Скільки найманих працівників працювало на 
 підприємстві в січні 2022 року? 
 * 39. Яка була виручка підприємства за лютий 2022 року? 
 (вказати у вищезазначеній місцевій валюті) 
 * 40. Скільки найманих працівників працювало на 
 підприємстві в лютому 2022 року? 
 * 41. Чи отримуєте Ви або підприємство будь-яке зовнішнє 
 фінансування від державних установ Молдови, України чи 
 інших країн, міжнародних або благодійних організацій? 



 ●  Так 

 ●  Ні 

 42. Якщо Ви відповіли «Так» на питання вище, поясніть, яке 
 зовнішнє фінансування отримуєте Ви чи підприємство. 
 * 43. Скільки доступних заощаджень/коштів має 
 підприємство? (вказати у вищезазначеній валюті) 
 * 44. Будь ласка, виберіть поточний статус підприємтва. 

 ●  Закрито і не працює 

 ●  Працює, але не обслуговує клієнтів 

 ●  Працює та обслуговує клієнтів 

 * 45. Як вплинула на підприємство російська війна агресії? 

 ●  Бізнес втратив клієнтів 

 ●  Бізнес втратив постачальників 

 ●  Бізнесу довелося виїхати з країни 

 ●  Працівникам довелося залишити підприємство 

 ●  Інший варіант відповіді 

 46. Якщо ви вибрали «Інший варіант відповіді» у запитанні 
 вище, надайте детальнішу інформацію. 
 * 47. Скільки працівників було звільнено або відправлено у 
 неоплачувану відпустку? 
 * 48. Підприємство контролюється на місцевому рівні. 
 Немолдавські або українські інвестори не володіють 50% або 
 більше акцій у бізнесі. 

 ●  Так - контролюється на місцевому рівні 



 ●  Ні - не контролюється на місцевому рівні 

 * 49. Бізнес має російських або білоруських акціонерів. 

 ●  Так, має 

 ●  Ні, не має 



 Аплікаційна форма FEMEIE 

 Очікування від програми 

 Повідомте нам, наскільки важливі для Вас нижчезазначені 
 теми, аби ми могли забезпечити відповідний контент 
 впродовж всієї програми. 

 * 50. Будь ласка, виберіть 3 найважливіші для Вас теми 

 ●  Тренінги з розвитку лідерських якостей 

 ●  Як адаптувати мій продукт/послугу до нового контексту 

 ●  Тренінг з фінансового менеджменту 

 ●  Треніг з технічної експертизи 

 ●  Розширення моєї мережі та спільноти 

 * 51. Яке навчання та підтримку Ви бажаєте отримати під час 
 програми? (макс. 500 символів) 
 * 52. Як Ви плануєте використати фінансову підтримку, надану 
 програмою? (макс. 300 символів) 



 Аплікаційна форма FEMEIE 

 Останні кроки 

 Майже готово! Після натискання ГОТОВО Ви більше не 
 зможете редагувати свої відповіді. 

 Ви отримаєте електронний лист з інструкціями щодо 
 завантаження документів, необхідних для розгляду Вашої 
 кандидатури на участь у цій програмі. 

 * 53. Щоб заповнити свою заявку, я усвідомлюю, що мені 
 потрібно надати 
 - ID або паспорт 
 - Витяг про реєстрацію підприємства 
 - Підтвердження місця проживання в Молдові 
 - Підтвердження місця роботи 
 - CV/Резюме 

 ●  Так 

 ●  Ні 

 * 54. Я підтверджую, що я надала всю інформацію правдиво та 
 в міру моєї обізнаності. 

 ●  Так 

 ●  Ні 



 * 55. Як Ви дізналися про цю можливість? Можливий вибір 
 кількох варіантів. 

 ●  Иеб-сайт enpact 

 ●  Інформаційний бюлетень enpact 

 ●  Сторінка Enpact у Facebook 

 ●  Інші сторінки чи групи у Facebook 

 ●  LinkedIn 

 ●  Twitter 

 ●  Instagram 

 ●  Ділові контакти 

 ●  Від організації, що надає підтримку 

 ●  Інкубатор/Акселератор 

 ●  Друзі & Сім'я 

 ●  Преса/ЗМІ 

 ●  Інший варіант відповіді 

 * 56. Я погоджуюся, що моя електронна адреса може 
 використовуватися для надсилання мені інформаційних листів 
 про подібні проекти та програми, які пропонує enpact. Я також 
 погоджуюся, що enpact може зв’язатися зі мною 
 індивідуально, якщо такий проект може відповідати моїм 
 потребам. Цю згоду можна відкликати в будь-який час, не 
 впливаючи на законність обробки на основі згоди до її 
 відкликання, надіславши електронний лист на адресу 
 privacy@enpact.org. 

 ●  Так 

 ●  Ні 


