Як працювати з нами
Підприємствам
Зверніться в офіс BAS в Україні або заповніть формуляр
заявки на сайті www.ebrd.com/sbs і відправте його по факсу,
електронною або звичайною поштою до офісу BAS в Україні.

Даний проект фінансується
Європейським Союзом

Проектний цикл BAS
1. Подача заявки
Підприємство звертається до офісу BAS в Україні. У разі
схвалення заявки розробляється технічне завдання по
проекту.

2. Відбір

3. Реалізація

Програма ділових
консультаційних
послуг ЄБРР (BAS)

Проект виконується консультантом під наглядом команди
BAS в Україні.

Офіс Програми BAS в Україні

Підприємство і команда BAS в Україні відбирають
найбільш відповідного місцевого консультанта.
Після того, як консультант найнятий підприємством,
ЄБРР і підприємство підписують угоду про надання гранту.

4. Виплата гранту
Підприємство підтверджує успішне виконання
проекту, оплачує роботу консультанта і отримує
грант від BAS.

5. Оцінка
Рік по тому команда BAS в Україні проводить оцінку
результативності проекту та прогресу, досягнутого
в роботі підприємства.

Консультантам
Зверніться в офіс BAS в Україні і надайте таку документацію:
основні дані про фірму;

►

Україна
01133, м. Київ
вул. Немировича-Данченка, б. 16, 1-й поверх
Тел.: +38 044 277 1145 (43)
Факс: +38 044 277 1160
basukraine@ebrd.com

Програма BAS в Україні
www.ebrd.com/sbs/ukraine
Інформація про Програму розвитку підприємств (ПРП),
що пропонує послуги досвідчених міжнародних експертів
щодо вдосконалення управління ММСП, розміщена на веб-сайті
www.ebrd.com/sbs. Її також можна отримати у центральному офісі
групи підтримки малого бізнесу.

►

копію свідоцтва про реєстрацію;

►

документ про право власності;

Центральний офіс групи підтримки малого бізнесу

►

інформацію про спеціалізацію фірми за видами послуг
та галузей;

►

опис проектів, проведених за останні 2-3 роки і відгуки
(рекомендації) клієнтів;

►

річну фінансову звітність як мінімум за останні два роки;

►

резюме консультантів, які працюють в компанії,
і відгуки про їх роботу.

Програма розвитку підприємств (ПРП) і Програма ділових
консультаційних послуг (BAS)
Європейський банк реконструкції та розвитку
EBRD
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Великобританія
Комутатор: +44 20 7338 6000
Центральний факс: +44 20 7338 6100

Донорам
BAS функціонує на некомерційній основі і використовує
кошти, одержувані від широкого кола донорів. На 80% ці
кошти формуються з надходжень від різних країн або їх
об’єднань, решта фінансування надається багатосторонніми
структурами, наприклад, Європейським Союзом.
Звертайтеся до центрального офісу BAS.

Додаткова інформація
www.ebrd.com/sbs
Ця публікація розроблена за сприяння
Європейського Союзу. ЄБРР одноосібно несе
відповідальність за зміст даної публікації.
Зміст цієї публікації не повинен
трактуватися як думка Європейського Союзу.

Програма ділових
консультаційних
послуг ЄБРР (BAS)
Україна
З нами бізнес сильніше

Програма ділових консультаційних
послуг ЄБРР (BAS) допомагає мікро,
малим і середнім підприємствам
(ММСП) в отриманні широкого
спектру консалтингових послуг,
залучаючи для цього вітчизняних
консультантів на основі принципу
поділу витрат. Допомога підприємствам
у поліпшенні показників їх бізнесу
поєднується з системною роботою
з розвитку ринку в інтересах
створення життєздатної і самоокупної
інфраструктури підтримки ММСП
в країнах операцій ЄБРР.

З 2010 року Програма BAS в Україні
отримала 1,15 млн. євро донорського
фінансування від Європейського Союзу,
зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР
і від Фінляндії. Також 0,2 млн. євро було виділено
підприємствами-бенефіціарами.
На кінець 2010 року в рамках Програми
BAS в Україні було розпочато 50 проектів
із залученням 17 консультантів, набраних
з бази даних BAS, яка налічує 66 місцевих
консультантів. Також було проведено 5 заходів,
направлених на розвиток ринку – від рекламноінформаційних акцій до навчальних занять
для місцевих консультантів.

Що пропонує BAS?
BAS допомагає підприємствам визначити
потреби розвитку їхнього бізнесу і зрозуміти,
яку користь можуть принести їм професійні
консультанти в підвищенні ефективності їх роботи.
BAS надає підприємствам гранти, що становлять від
25 до 75% чистої вартості кожного консультаційного
проекту, при цьому сума гранту на проект не перевищує
10 000 євро. Розрахункова таблиця розміщена на сайті
www.ebrd.com/sbs/ukraine.
Які консультаційні послуги підтримує BAS?
►

Аналіз ринку і план маркетингової діяльності:
дослідження ринку, розробка стратегії та бренду
підприємства, підготовка рекламних матеріалів,
створення веб-сайту, підбір продуктової лінійки,
розвиток майданчика електронної торгівлі

►

Планування розвитку підприємства: бізнес- і
стратегічне планування, планування розширення/
диверсифікації діяльності, аналіз витрат,
фінансове управління

Критерії відбору підприємств
►

число працюючих – до 250;

►

мажоритарний пакет належить вітчизняним приватним
власникам;

►

наявність довіри до керуючої команди
та гарна репутація;

►

Підготовка техніко-економічних обґрунтувань

►

Пошук/підбір партнерів: пошук постачальників, інвесторів,
клієнтів, ведення процесу закупівель

►

►

Реорганізація/реструктуризація: організаційний
розвиток, робота з кадрами, система збуту/дистрибуції,
логістика

до участі в Програмі BAS НЕ допускаються фінансові
установи, підприємства ВПК, грального бізнесу та
тютюнової промисловості;

►

наявність потенціалу росту і реальна потреба
в консультаційному супроводі;

►

здатність сплатити від 25 до 75% вартості
консультаційного проекту.

►

Автоматизація обліку та систем управління інформацією:
інформаційні системи фінансового управління, система
підтримки взаємин з клієнтами (CRM), система планування
ресурсів підприємства (EPR)

►

Сільське господарство: система сівозміни, зоотехніка,
управління земельними ресурсами

►

Автоматизація виробничих систем: системи
автоматизованого проектування (САПР), автоматизації
виробництва, прототипування, оптимізація конструкцій,
імітація дій і навантажень

►

Інженерно-технічні рішення: розробка архітектурних
планів і проектів, оптимізація використання площ,
розробка ІТ-інфраструктури, підбір машин і устаткування,
монтаж, підготовка кадрів

►

Управління якістю і сертифікація: ISO 9000 – 27000,
аналіз ризиків і критичні контрольні точки (НАССР)

►

Енергоефективність та навколишнє середовище: проведення
енергоаудиту, механізм чистого розвитку, відновлювальна
енергетика, оцінка екологічного впливу, комплекс заходів
щодо запобігання забруднення навколишнього середовища,
впровадження ISO 14000

Критерії відбору консультантів
Кваліфікація вітчизняних консультантів
оцінюється керівництвом Програми BAS і
консультанти отримують схвалення на надання
конкретних видів послуг у конкретних галузях у
рамках Програми. Залучений консультант повинен
володіти знаннями, досвідом, навичками та
ресурсами для успішного виконання покладеного
на нього завдання.
Після визначення потреб підприємства і підготовки
технічного завдання на консультаційний супровід
може бути оголошений конкурс на виконання
проекту серед схвалених учасників ринку
консультаційних послуг.

