
ХТО ЎЖО СКАРЫСТАЎСЯ 
ПАДТРЫМКАЙ?

#eu4business

ЕС ДАПАМАГАЕ БІЗНЕСУ Ў 
БЕЛАРУСІ РАСЦІ

У рамках ініцыятывы 
EU4Business ЕС выдзяляе 
беларускім кампаніям 
фінансавыя сродкі, 
праводзіць трэнінгі і 
ажыццяўляе падтрымку 
экспарту на новыя рынкі

ЛЮДМІЛА ЧЭКІНА 
ОНЛАЙН МЕДЫЯ ДЫРЭКТАРКА

 атрымала фінансаванне ад ЕС і 
скарысталася кансультацыйнымі 

паслугамі ЕБРР па пераглядзе 
стратэгічных прыярытэтаў і развіцці 
ключавых галін дзейнасці кампаніі  
TUT.BY. У выніку гэтых змяненняў 

прыбытак павялічыўся на 20%.

СЯРГЕЙ МІСЯЧЭНКА 
ДЫРЭКТАР КАМПАНІІ

атрымаў фінансаванне ад ЕС і 
скарыстаўся кансультацыйнымі 

паслугамі ЕБРР па распрацоўцы бізнес-
плана для заснаванай у 2001 годзе 

кампаніі «Буслік», вытворцы дзіцячага 
адзення і харчавання. На сённяшні 

дзень крамы «Буслік» ёсць у кожным 
буйным горадзе Беларусі.

ЛЮДМІЛА АНТОНАЎСКАЯ  
ДЫРЭКТАРКА КАМПАНІІ

 атрымала фінансаванне ад ЕС і 
скарысталася кансультацыйнымі 
паслугамі ЕБРР па распрацоўцы 

доўгатэрміновага бізнес-плана для 
свайго міжнароднага бізнесу, што ў 

далейшым дапамагло ёй прыцягнуць 
дадатковыя інвестыцыі ў памеры 

1,2 млн. долараў.

 

 

 
 

 

 

 

 

EU4BUSINESS 
У ЛІЧБАХ (2009-2017): падтрымка 

росту 
кампанiй пашырэнне 

гандлёвых 
магчымасцей

спрыянне 
росту 

экспарту

©
 W

U
O

 - 
W

es
t O

st
 U

ni
on

Уклад ЕС

24
млн. еўра

створана 

3900
новых працоўных 

месцаў

паспрыяў 
выдачы 

71 млн.
еўра крэдытных 

сродкаў 
кампаніям

900
прадпрыемстваў 

атрымалі 
падтрымку 

(крэдыты, трэнінгі, 
кансультацыйныя 

паслугі)



Даведайцеся больш пра даступныя магчымасці:
www.eu4business.by

ЕС ажыццяўляе падтрымку кампаній у Беларусі праз ініцыятыву EU4Business, якая 
рэалізуецца сумесна з ЕБРР, ЕІБ, Нямецкім банкам развіцця (KfW), Міжнародным 

гандлёвым цэнтрам, АЭСР, Сусветным банкам і ПРААН.

ПАЛЯПШЭННЕ 
ДЗЕЛАВЫХ НАВЫКАЎ

• Адаптаваныя кансультацыйныя паслугі і 
падтрымка кампаній па пытаннях кадраў, 
ІТ і менеджменту

• Навучальныя праграмы развіцця навыкаў 
прадпрымальнікаў

• Адаптаваныя праграмы навучання 
і настаўніцтва для жанчын-
прадпрымальніц

• Праграмы навучання і настаўніцтва 
па падтрымцы ММСП і сацыяльных 
прадпрыемстваў на рэгіянальным узроўні

ПАЛЕГЧАНЫ ВЫХАД НА 
НОВЫЯ РЫНКІ

• Бізнес-кансультацыі і навучанне для 
экспартна-арыентаваных кампаній

СПРОШЧАНЫ ДОСТУП 
ДА ФІНАНСАВАННЯ

• Крэдыты для прадпрыемстваў, 
узначаленых жанчынамі

• Мікракрэдыты на стварэнне або 
развіццё малога бізнесу

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

EU4BUSINESS 
У БЕЛАРУСІ

З пачатку сваёй 
дзейнасці ініцыятыва 

EU4Business падтрымала

14 праектаў
у Беларусі.

МСП, якія скарысталіся крэдытамі ў 
рамках праграм EU4Business у Беларусі, 

паведамляюць пра 

рост абароту
дзякуючы падтрымцы.

Большасць кампаній адзначаюць павелічэнне 
абароту на суму да 25% у выніку 

інвестыцый, пры гэтым чвэрць кампаній 
стварыла новыя працоўныя месцы.

У 2017 годзе колькасць 
ММСП у Беларусі склала

109971
сярод іх 2 245 прадпрыемстваў 

сярэдняга памеру, а астатнія 
меншыя.  (Крыніца: Нацыянальны 

статыстычны камітэт)


