


ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В МОЛДОВІ - НАДЗВИЧАЙНА ІНІЦІАТИВА ДЛЯ .
РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРАВ (FEM-EIE) .

Програма «Жіноче підприємництво в Молдові – Надзвичайна ініціатива для
розширення економічних можливостей та прав» (FEM-EIE) була створена з метою
надання прямої підтримки молдовським підприємцям та переміщеним українським
підприємцям у Молдові, з особливим акцентом на підтримку жінок. З метою
створення комплексної, стійкої та розширеної мережі, програма запровадить центр
підтримки в Молдові, надасть фінансову підтримку, доступ до глобальної мережі та
ресурсів, а також навчання та тренінги на тему підприємництва.

Програму реалізується enpact eV за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку (BMZ). Метою програми є протидія економічним та
соціальним наслідкам, спричиненим російською воєнною агресією.

Як FEM-EIE підтримує жінок-підприємців? .

● Фінансова підтримка для витрат на проживання та витрат, понесених війною
● Доступ до бюджету на технічну експертизу для розвитку бізнесу
● Доступ до робочого місця в центрі підтримки в Кишиневі на період програми
● Навчальні сесії на теми лідерства, кризової стійкості, цифрової трансформації,

фінансування, управління сталим розвитком, вимірювання впливу,
інтернаціоналізації та доступу до ринку ЄС

● Доступ до менторства та наставництва через компанії та галузевих експертів
на ринку ЄС

● Щомісячні нетворкінг заходи в межах місцевої екосистеми в Молдові
● Регулярні зустрічі з місцевими, регіональними та європейськими ринковими

партнерами

Цільова група .

● Ви є жінкою-засновницею або жінкою-керівником малого або середнього
підприємства, яке наразі знаходиться в Молдові

● Ваш бізнес був юридично зареєстрований у Молдові чи Україні до грудня
2021 року

● Ваш бізнес мав щомісячний обіг в розмірі не менше 250 євро на одного
найманого працівника до початку російської воєнної агресії (у січні-лютому
2022 року або листопаді-грудні 2021 року)

● Власниками бізнесу є громадяни України чи Молдови та/або резиденти
Молдови

● Ваш бізнес не працює в жодних галузях, які прямо чи опосередковано
підтримують виробництво зброї, включаючи транспортування зброї та весь
ланцюг постачання озброєння та військових технологій

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en


Критерії відбору

Існує низка критеріїв відбору для участі у програмі.

. А . На індивідуальному рівні

1. Ви - жінка
2. старша 18 років
3. є власником підприємства або працює на підприємстві
4. вважаєтесь ключовою особою в бізнесі

Що означає ключова особа в бізнесі?

Ключові посади в бізнесі – це посади, без яких бізнес не може продовжувати свою
діяльність або може продовжувати свою діяльність лише ціною значної втрати доходу
або перевантаження інших працівників. Припускається, що  управлінські позиції
кваліфікуються як ключові посади, проте значення ключової особи в бізнесі  не
обов’язково повинне ґрунтуватися на старшинстві чи управлінській відповідальності
особи. Заявники мають продемонструвати свою кваліфікацію ключового працівника в
контексті окремого бізнесу.

Приклади:
Водій не завжди займає ключову посаду, оскільки компанія може користуватись
державними чи приватного послугами водіїв без значних втрат прибутку.

Менеджер соціальних мереж компанії роздрібної торгівлі, який спеціалізується на
онлайн-комерції, є ключовим працівником, якщо маркетинг у соціальних мережах є
одним із основних каналів просування та збуту продукції компанії. Тому слід очікувати
значних втрат прибутку, якщо менеджер соціальних мереж припинить свою діяльність в
компанії.

5. має українське чи молдовське громадянство або дозвіл на проживання в
Україні чи Молдові

6. проживає у Молдові або є переміщеною особою у Молдові
7. мають банківський рахунок у молдовському банку на власне ім'я на період

участі у програмі
8. є уповноваженим законним представником бізнесу на період участі у програмі

Примітка. З однієї компанії/бізнесу у програмі можуть приймати участь не більше трьох
осіб.

. Б. _ На бізнес рівні

9. зареєстрований в Україні або Молдові

Які форми реєстрації бізнесу в Молдові та Україні допускаються до участі у програмі?



у Молдові:
Індивідуальне підприємство / Intreprinzătorilor приватна особа
Товариство з обмеженою відповідальністю / Societatea cu Raspundere Limitata
(SRL)
Спрощений режим оподаткування для фізичних осіб, які провадять незалежну
діяльність
Індивідуальний підприємницький патент / Патент
Інші, залежно від випадку

в Україні:
ФОП / Фізична особа-підприємець (ФОП): 1, 2, 3 класи оподаткування
Приватне підприємство (ПП)
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ)
Інші, залежно від випадку

10. зареєстрований до 31.12.2021
11. функціонує та є платоспроможним
12. має від 1 до 249 працівників
13. має щомісячний дохід в розмірі 250 євро на одного найманого працівника

протягом двох місяців поспіль до війни, або в листопаді-грудні 2021 року, або в
грудні 2021 року-січні 2022 року, або в січні-лютому 2022 року

14. не має іноземних власників більше 50% (за межами України чи Молдови)
15. не має ні російських, ні білоруських власників
16. не працює та не постачає інші підприємства збройною промисловістю

Що означає бізнес, який працює у збройній промисловості?

Компанії, які працюють за такими кодами NACE Європейського Союзу, не матимуть
права на участь у програмі:

C25.4: Виробництво зброї та боєприпасів
C30.4: Виробництво військових бойових машин
D35.2: Газопостачання
G46.14.2 Послуги з оптової торгівлі водними та літальними апаратами
G47.3 Роздрібна торгівля моторним паливом (станції технічного обслуговування)
I61.3: Супутникові- теле-комунікації
I80: Служби безпеки та розслідування
O84: Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування
O84.22: Захист
S94.92: Політичні партії та асоціації

17. зазнає впливу нинішньої російської воєнної агресії

Яким чином російсько-загарбницька війна може впливати на бізнес?



(a) Переїзд головного офісу: керівництво та/або інші ключові працівники були
змушені покинути робочі місця та місце проведення діяльності бізнесі для
підтримки подальшого функціонування бізнесу через російську воєнну агресію
(b) Втрата ринків збуту: довоєнні ринки збуту, на які в середньому припадало
понад 30% річних продажів, більше не можуть бути досягнуті та
використовуватись через юридичні чи фактичні причини.
(c) Втрата робочої сили: через переїзд чи воєнні причини компанія не має
достатньої або необхідної кількості працівників, тому діяльність не може
продовжуватися.
(d) Додаткові витрати, спричинені війною: через війну операційні чи особисті
витрати, такі як подвійний бюджет або збільшення виробничих витрат,
збільшились до такої міри, що бізнес не може продовжувати працювати.
(e) Інші наслідки, пов’язані з війною, такі як відсутність поставок, сировини та
фінансування або втрата місць догляду за дітьми.

Процес відбору.

. А . Подача заявки

● Заявка доступна на веб-сайті enpact чотирма мовами: англійською, румунською,
українською та російською для заявників, які мають право подати заявку на участь у
програмі. З повним переліком питань в аплікаційній формі можна ознайомитися тут .

Перелік документів, які Вам необхідно буде надати в рамках процесу подачі заявки.

(a) Національне посвідчення особи або паспорт
(b) Підтвердження вашого місця проживання в Молдові. Це може бути дозвіл на

проживання або адресна реєстрація
(c) Витяг про реєстрацію підприємства
(d) Лист від уповноваженої особи підприємства, від імені якого Ви подаєте заявку на

участь, із зазначенням Вашого зв’язку з підприємством, Вашої ролі та схвалення
Вашої участі в програмі

Крім того, Ви можете додати до заявки такі документи:
(e) Резюме
(f) Підтвердження доходів у 2021 році. Це можуть бути у рахунки-фактури або

фінансовий звіт
(g) Виписка про капітал підприємства (статутний капітал), яка демонструє список

власників бізнесу

● Після подання заявки, її буде оцінено за принципом чотирьох очей, оскільки кожна
заявка перевіряється двома експертами з команди enpact на відповідність бізнесу
вимогам програми.

https://enpact.org/wp-content/uploads/2022/12/femeie_application-questions_ukrainian.pdf


. Б. _ Співбесіда

Після перевірки заявки відібраних аплікантів буде запрошено на онлайн-інтерв’ю
тривалістю до 30 хвилин, для того щоб надати можливість заявникам особисто
поділитися своєю історією та мотивацією, а також перевірити твердження, надані в
заявці.

Критерії відбору .

. 1 Бізнес демонстрував активність та фінансову стабільність до російсько воєнної
агресії.

Значення критерію: 30%

Бізнес демонструє фінансову стабільність завдяки комерційним доходам або іншому
неблагодійному фінансуванню (оцінене за доходами, витратами, прибутками та збитками).
Бізнес має платоспроможних клієнтів.

. 2 . Бізнес очікує відновлення діяльності після закінчення війни.

Значення критерію: 20%

. 3 . Бізнес отримає явну вигоду та користь від фінансової підтримки програми.

Значення критерію: 15%

Щомісячна фінансова підтримка матиме явний позитивний вплив на учасника з огляду на
поточну особисту потребу в допомозі.

.4. Бізнес отримає явну користь від тренінгів та наставництва
програми.

Значення критерію: 15%

Спеціальне навчання/наставництво/менторство може забезпечити або покращити необхідні
компетенції в бізнесі.

. 5 . Заявник вмотивований брати активну участь у програмі.

Значення критерію: 15%

Заявка добре оформлена, відповіді детальні та демонструють зацікавленість у програмі, пакет
документів повний.

. 6 . Наявні контакти з європейським внутрішнім ринком.

Значення критерію: 5%



Особиста потреба у матеріальній допомозі

(1) Особисті засоби для проживання та засоби для проживання членів спільного
домогосподарства не можуть бути забезпечені:

(a) регулярним доходом, який отримується за місцем проживання,
(b) регулярним доходом, отриманим у приймаючій країні,
(c) нерухомим майном або доходом від нерухомості; або
(d) перевагами, наданими приймаючою країною або третьою стороною.

Або (2) користування доходом або майном є неможливим через воєнну ситуацію.

.Відбір

На цьому етапі всі потенційні кандидати на участь у програмі перевіряються у молдовських,
німецьких та міжнародних базах даних та нормативних документах, таких як санкційні списки
Ради Безпеки ООН, нормативні акти ЄС та база даних Генерального митного управління
Німеччини. Крім того, потенційні кандидати також будуть перевірені в офіційних реєстрах
бізнесу в Молдові та Україні, для щоб переконатися в вірності наданих даних бізнесом та його
засновників.

Будь-який бізнес/учасник, який займається незаконною діяльністю, зловживає коштами
програми або фальсифікує будь-яку інформацію, підлягає негайному виключенню з програми
та розірванню угоди на участь у програмі.


