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Доступ да фiнансаў
альбо 2,1 мiльёнаў
еўра

Разбіўка
па формах
падтрымкі:

Паслугi
па развiццi бiзнэсу
альбо 13,18 мiльёнаў
еўра

за 2019 г.

19
33,08

праектаў

EU4Business – гэта парасонавая ініцыятыва Еўрапейскага Саюза, якая
падтрымлiвае прадпрымальнiкаў у 6 краінах Усходняга партнёрства –
Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне.

ЯКУЮ ПАДТРЫМКУ ЕС ПРАПАНУЕ
ПРАДПРЫЕМСТВАМ У БЕЛАРУСI?

льготныя крэдыты праз
нацыянальныя банкі
мікрафінансаванне хатняга
бізнесу
невялікія гранты для малых i
сярэднiх прадпрыемстваў
навучанне персаналу ў
нацыянальных банках для
лепшага абслугоўвання бiзнэсу
навучанне прадпрымальнiкаў
фінансавай пісьменнасці

Паслугi па
развiццi бiзнэсу:

Спрыяльны
бiзнэс-клiмат:

прадастаўленне непасрэднай
кансультацыі і навучання для
кампанiй

садзейнічанне рэфармаванню
заканадаўства і перадавой
практыцы

навучанне і нарошчванне
патэнцыялу сярод
нацыянальных арганізацый
падтрымкі бізнесу (АПБ)

нарошчванне патэнцыялу
сярод палітыкаў і рэгулятараў

стварэнне бізнес-інкубатараў
для пачаткоўцаў
развіццё бізнес-кластараў для
ўзаемнай падтрымкі і росту
падтрымка ўрадаў у вызначэнні
новых рынкаў збыту
нарошчванне патэнцыялу
ў арганізацыях падтрымкі
экспарту

заахвочванне дзяржаўнапрыватнага дыялогу
інфармаванне бізнесу аб
працэсах рэформаў
і правілах / працэдурах

агульны бюджэт
падтрымкі ЕС

Спрыяльны
бiзнэс-клiмат
альбо 17,81 мiльёнаў
еўра

54%

ВЫНIКI EU4BUSINESS У ЛIЧБАХ

1 415
за 2019 г.

бiзнэсаў атрымалi
падтрымку

з iх

Доступ да фiнансаў:

мiльёнаў
еўра:

40%

%

+13,34

рост колькасці
персаналу ў кампанiях,
якія атрымалi
падтрымку ЕС

%

зафіксаваны
рост абароту
МСП

%

кампанiй, якія
атрымалi падтрымку
ЕС, займаюцца
экспартам

+6,75
%

працоўных месцаў

кампанii пад
кiраўнiцтвам жанчын

26%

+21,2

+4

4 563
Створана

кампанiй, якія атрымалi
падтрымку ЕС, павялiчылi
аб’ём экспарту

60,9
мiльёнаў еўра –
дадатковы даход
прадпрыемстваў

ВЫНІКІ ПА ФОРМАХ ПАДТРЫМКІ
за 2019 г.

ДОСТУП ДА
ФIНАСАЎ

ПАСЛУГI ПА
РАЗВІЦЦI
БІЗНЭСУ

СПРЫЯЛЬНЫ
БIЗНЭС-КЛIМАТ

250
бiзнэсаў атрымалi
крэдыты

Развiццё патэнцыялу

25

з iх

25,5%
кампанii пад
кiраўнiцтвам
жанчын

11,1

44 400

3

мiльёнаў еўра

еўра

агульная сума
крэдытаў

сярэднi крэдыт

фінансавых
арганізацый-партнёраў

995

з iх

арганізацый падтрымкі
бізнесу

кансультацыйных
паслуг аказана
прадпрыемствам

Рэфармавана

Праведзена

законаў, стратэгiй і
правіл

мерапрыемстваў
дзяржаўна-прыватнага
дыялогу

15

211

30%

кампанii пад
кiраўнiцтвам жанчын

Павялічаны
патэнцыял у

65

дзяржаўных
установах

Падтрымка ад

ГIСТОРЫI/ ПРЫКЛАДЫ

Брэнд адзення SuomiKids
сагравае беларускіх
немаўлят

Mark Formelle імкнецца
да сэрцаў усiх аматараў
моды

SuomiKids, беларускі брэнд, які
гандлюе цёплай вопраткай для
дзяцей, пры падтрымцы ЕС і ЕБРР
узяў крэдыт на 400 000 долараў
ЗША для пашырэння гандлёвай
сеткі. Кампанія таксама звярнулася
да кансультантаў з ЕС, каб
даведацца пра выхад на замежныя
рынкі, складанне рэкламных
стратэгій, распрацоўку сістэмы
стымулявання для супрацоўнікаў
і сістэмы лаяльнасці для кліентаў.
У выніку SuomiKids падвоіла
кліенцкую базу, павялічыўшы свой
абаротны капітал на 116% і продаж
на 80%.
Чытаць усю гiсторыю

Mark Formelle, вядучы
беларускі модны брэнд,
атрымаў падтрымку ад ЕБРР
і EU4Business з парадамі
па брэндынгу і маркетынгу,
якія дапамаглі MF
пашырыць сваю гандлёвую
сетку, падвоіць экспарт і
павялічыць абарот на 87%.

Беларускі стартап, які
займаецца галаграфічнай
рэкламай, даказвае, што
«Выява каштуе 1000 слоў!»
ЕБРР i EU4Business дапамаглi
HYPERVSN, тэхналагічнаму
стартапу, які распрацоўвае
галаграфічныя выявы 3D, укаранiць
сістэму кіравання рэсурсамі
і перайсцi да інтэграванага
ўліку. Дзякуючы гэтаму кампанiя
здолела павысiць сваю
прадукцыйнасць і павялічыць
даходы і чыстую прыбытковасць.
Стартап прыцягнуў такiя буйныя
брэнды, як Adidas, Samsung, Coca
Cola і Louis Vuitton.

Чытаць усю гiсторыю

Чытаць усю гiсторыю

Падтрымка
падчас COVID-19

Silver Screen выводзіць
беларускія кінатэатры на
новы ўзровень
ЕБРР i EU4Business падключыў
нетрадыцыйную сетку
кiнатэатраў Silver Screen да
кансультанта па стратэгічным
і ўстойлівым развіцці.
Гэта дапамагло кампаніі
паэксперыментаваць з новымі
ідэямі, такімі як ScreenX,
дзе абраныя сцэны фільмаў
пашыраюцца на левую і правую
сцены залы, i праз гэта гледачы
могуць атрымаць прынцыпова
новы досвед прагляду кіно.
Чытаць усю гiсторыю

Беларусы, якiя страцiлi
працу з-за пандэмii,
становяцца экафермерамi з дапамогай ЕС
Сяргей Строк i сям’я Нiкалайчук —
наваз’яўленыя фермеры, якiя
распачалi агра-бiзнэс падчас
пандэмii з дапамогай Праграмы
Развiцця ААН i EU4Business. Яны
прынялі ўдзел у серыі семінараў
па тэхналогіях земляробства,
прынцыпах устойлівага
вырошчвання раслін, продажах,
фінансавай пісьменнасці,
а таксама атрымалі насенне
і саджанцы. Пасля збору ўраджаю
яны атрымаюць дадатковую
дапамогу ў яго перапрацоўцы
і продажы.
Чытаць усю гiсторыю

Падтрымка
падчас COVID-19

Nelva, вытворца жаночага
адзення, пераходзіць на
выраб масак і СIА
Кампанiя Nelva, вядомы
рытэйлер жаночага адзення са
120 крамамі па ўсёй Беларусі,
Расіі і Украіне, атрымала
падтрымку ЕБРР і EU4Business
для паляпшэння візуалізацыі і
стратэгіі брэнда. У наступным
годзе выручка кампаніі вырасла
на 20%, а экспарт на 45%.
Падчас пандэміі кампанія
перайшла на вытворчасць
сродкаў iндывiдуальнай аховы,
вырабляючы каля 15 000 масак
штодзень і перадаючы 5% СIА
лекарам у Брэсцкай вобласці.
Чытаць усю гiсторыю

Даведацца больш:

EU4BUSINESS.EU

