Консультації для малого бізнесу в Україні

Проектна заявка
Інформація про підприємство
Загальна інформація: 		 		
Повна назва підприємства: 		

Реєстраційний номер: 		

Адреса: 				
Тел: 		

Факс: 		

Ел.пошта: 		

Веб-сайт: 		

П.І.Б. керівника: 		

Офіційна назва посади керівника:

Стать керівника: 		

Вік керівника: 		

Рік реєстрації: 		

Річний обіг (євро): 		

Номер платника податків (якщо виданий): 	 		

Працівники: 		 		
Загальна кількість працівників: 		

з них кількість жінок: 		

Галузь: 		 		
Опис підприємства (історія створення, продукція (послуги), клієнти, обсяг продажів та основні етапи розвитку)

Історія розвитку підприємства (за останні 5-10 років):
Рік

Кількість
працівників

Річний обіг (євро)

Значні події
(приватизація, реструктуризація, впровадження галузевих стандартів та ін.)

Фінансується Європейським Союзом,
урядом Швеції, Спеціальним фондом
акціонерів ЄБРР, Центральноєвропейською
ініціативою та урядом Німеччини

Консультації для малого бізнесу в Україні
Структура власності (розподіл акцій або паїв у %):
Місцева % 				
Іноземна % 				
Приватна % 				
Жіноча %

			

Продукція (послуги) та їх долі у доходах підприємства: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Експорт 			

%

Інвестиції (будь ласка, надайте інформацію про залучені підприємством кредити):
Рік видачі кредиту

Назва кредитної організації

Сума (євро)

Опис проекту
Які питання Ви хотіли б вирішити за допомогою проекту?

Тип консалтингової послуги?

Очікувані результати від консалтингового проекту?

Фінансується Європейським Союзом,
урядом Швеції, Спеціальним фондом
акціонерів ЄБРР, Центральноєвропейською
ініціативою та урядом Німеччини

Річна відсоткова
ставка

Стан

(діючий, погашений,
в стадії розгляду)

Чи знаєте (обрали) Ви компетентного консультанта для проведення цієї роботи?
(якщо так - вкажіть назву фірми, контактну інформацію, П.І.Б. відповідальної особи):

Очікувана дата початку проекту: 				
Працівник Вашої компанії, відповідальний за проект: 		 
П.І.Б: 		

Посада: 		

Адреса: 				
Моб.тел.: 		 		
Ел.пошта: 		 		

Дата: 		

Підпис: 		

П.І.Б.: 				
Як Ви дізналися про нас?
з Інтернету

від консультанта

від попереднього клієнта ЄБРР

на публічному заході

від співробітників Представництва ЄБРР

від спеціалістів Групи підтримки малого бізнесу

з інших джерел (деталізуйте) 		 	

Чи користувалось Ваше підприємство послугами професійних консультантів раніше? Якщо так, деталізуйте:

Обмінний курс для обчислення еквіваленту в євро: 1 EUR = 			
Надайте наступні документи:
Проектна заявка
Копія свідоцтва про реєстрацію компанії / або витяг з державного реєстру
Документ, що підтверджує право власності (Статут або Установчий договір)
Завірені копії річної фінансової звітності за два попередні роки (звіт про фінансові результати, рух грошових коштів, баланс)

Примітка: ЄБРР зберігатиме інформацію та копії наданих документів («Ваші матеріали»), що є частиною наданого Вами аплікаційного пакету.
ЄБРР вважатиме Ваші матеріали конфіденційними та не буде надавати їх будь-якій третій стороні, крім випадків, якщо цього вимагатиме законодавство, що підлягає застосуванню.

Група підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні
вул. Немировича-Данченка, 16, 01133, м. Київ, Україна
Тел.: +38 044 277 1145 Факс: +38 044 277 1160
Ел.пошта: knowhowukraine@ebrd.com Веб-сайт: www.ebrd.com/knowhow/ukraine
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