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ПРАВИЛА  

ПРОГРАМИ «REBUILDING UKRAINIAN BUSINESS - ENTREPRENEURIAL WOMEN» 

 

1. Визначення та тлумачення: 

1.1. Щоразу, коли згадані нижче поняття в Правилах будуть записані з великої літери, їм 

треба надати таке значення: 

термін  значення 

День – календарний день 

Робочий день – день, за винятком субот та днів, які згідно з 

законодавством Республіки Польща, зокрема, закону 

від 18 січня 1951 року «Про вільні від роботи дні» 

вважаються вихідними 

ЦК – закон Республіки Польща від 23 квітня 1964 року 

«Цивільний кодекс»  

Лауреат – особа, обрана Організатором, яка має право на 

отримання щонайменше одного виду Допомоги 

Період підтримки – період, про який йдеться в п. 3.2. 

Організатор – Фонд Impact із місцезнаходженням у м. Варшава за 

адресою: вул. Ставкі 3А/47 00-193 Варшава [ul. Stawki 

3A/47, 00-193 Warszawa], зареєстрований у реєстрі 

підприємств та реєстрі об'єднань, інших громадських та 

професійних організацій, фондів та незалежних 

публічних медичних установ Національного судового 

реєстру за номером KRS: 0000611651, індивідуальний 

податковий номер NIP: 9452193485, статистичний 

номер REGON: 36416852 

Програма – програма під назвою «Rebuilding Ukrainian Business - 

Entrepreneurial Women», організована Організатором 

Положення 

законодавства 

– положення загальноприйнятого законодавства, 

чинного на території Республіки Польща (у тому числі 

національного законодавства, а також законодавчі акти 

міжнародного права, чинні в Республіці Польща)  

Правила – ці правила 

Допомога – один із декількох видів допомоги, передбаченої 

Правилами, який Лауреат має право отримати від 

Організатора 

Договір – договір, укладений між Лауреатом та Організатором, 

що регламентує правила надання Організатором 

Допомоги Лауреату. 

Учасник – особа, яка подала Організатору Аплікаційну форму 
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Аплікаційна форма – аплікаційна форма, яку особа, що хоче стати Учасником, 

подала Організатору згідно з правилами, визначеними 

в Правилах 

Правила – ці правила 

Веб-сторінка 

Програми 

– веб-сторінка, що доступна за адресою 

https://ukrainianbusiness.impactcee.com, у тому числі її 

підсторінки 

1.2. Крім визначень у п. 1.1., подальші положення Правил можуть містити наступні 

визначення, які також необхідно використовувати для роз'яснення понять, 

застосованих у Правилах. 

1.3. Заголовки окремих редакційних розділів Правил введено лише для полегшення 

їхнього читання і не впливають на тлумачення Правил. 

1.4. Посилання на обставини чи ситуації, уточнені такими виразами, як: «у тому числі» 

чи «зокрема» або іншими подібними термінами, слід розуміти як такі, що 

стосуються будь-якої обставини чи ситуації, які були представлені після таких 

термінів, а також інших випадків, які не були представлені після такого терміну. 

1.5. Посилання на слова, вжиті в однині, також включають множину і навпаки, а 

посилання на слова, вжиті в одному граматичному роді, також включають інші 

граматичні роди. 

 

2. Мета Програми: 

2.1. Метою програми є підтримка не більше ніж 80 жінок з України у відкритті 

господарської діяльності на території Республіки Польща. 

 

3. Обсяг підтримки в рамах Програми: 

3.1. Особи, які будуть обрані Лауреатами Програми, отримають право на підтримку, яка 

передбачає надання Організатором однієї або кількох видів наступної Допомоги: 

3.1.1. загальний тренінг, присвячений господарській діяльності («Загальний 

тренінг»); 

3.1.2. одноразовий ваучер на суму еквівалентну  4 000 (чотири тисячі) доларів США 

(USD) на придбання активів, необхідних для ведення господарської діяльності 

(„Ваучер”); 

3.1.3. до 41 години індивідуальних консультацій для даного Лауреата 

(«Індивідуальний тренінг»); 

3.1.4. допомога у веденні бухгалтерського обліку; 

3.1.5. просування. 

- Допомога, про яку йдеться в п. 3.1.4.-3.1.5., також буде зватися «Чинною 

підтримкою». 

3.2. Період, протягом якого Лауреат отримуватиме підтримку, про яку йдеться в п. 3.1.3.-

3.1.5, охоплює до 12 місяців, рахуючи від дня підписання цим Лауреатом Договору, 

проте не довше ніж до 30 листопада 2023 року. 
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3.3. Організатор інформаційно зазначає, що: 

3.3.1 згідно зі ст. 14 ч. 2 п. 2 Закону від 26 липня 1991 року «Про податок на прибуток 

від фізичних осіб» («закон про PIT») для Лауреата ваучер становитиме прибуток від 

господарської діяльності, що оподатковується в рамах цієї діяльності за умови, що 

цей ваучер буде призначений на фінансування інших активів, необхідних для 

ведення господарської діяльності, ніж основні фонди та нематеріальні активи 

[польськ. środki trwałe i wartości niematerialne], що підлягають амортизації. Детальна 

інформація щодо оподаткування цієї безкоштовної Допомоги залежатиме від 

обраної форми оподаткування діяльності.  В свою чергу, якщо ваучер буде 

використаний на фінансування основних фондів та нематеріальних активів, що 

підлягають амортизації, його отримання не буде вважатися для Лауреата 

прибутком, що підлягає оподаткуванню (одночасно амортизаційні списання від 

основних активів/нематеріальних цінностей у частині, що покривається ваучером, 

не становитиме податкових витрат згідно зі ст. 23 ч. 1 п. 45 Закону про PIT). 

 

4. Бенефіціари Програми: 

4.1. Учасником Програми може бути кожна жінка, яка: 

4.1.1. є громадянкою України; 

4.1.2. перебуває на території Республіки Польща від дня подання Аплікаційної 

форми до дня завершення Періоду підтримки; 

4.1.3. має номер PESEL; 

4.1.4. має всі публічні права; 

4.1.5. має повну дієздатність; 

4.1.6. планує розпочати господарську діяльність на території Республіки Польща до 

кінця 2022 року. 

4.2. Організатор залишає за собою право не допустити до участі в Програмі особи, які 

відповідають умовам, зазначеним у пункті 4.1, якщо їхня участь у Програмі може 

призвести до порушення положень законодавства, негативно вплинути на 

реалізацію Програми чи також на сприйняття Програми або репутацію Організатора.  

 

5. Заборона вчинення протиправних дій чи бездіяльності: 

5.1. Незалежно від інших положень Правил, Учасник та Лауреат зобов’язані не вчиняти 

жодних дій, а також не допускати жодної бездіяльності, що суперечать Положенням 

законодавства. 

5.2. Зокрема в рамах Програми не буде підтримуватися (а це означає, що особа, яка має 

намір вести конкретний вид діяльності або вчиняє такі дії чи допускає бездіяльність, 

може бути виключена з Програми або Договір з нею буде розірвано):  

5.2.1. ведення діяльності, що суперечить Положенням законодавства або може 

порушувати Положення законодавства; 

5.2.2. дії або бездіяльність, що порушують особисті права або блага будь-яких третіх 

осіб; 
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5.2.3. ведення діяльності, що порушує таємниці, що перебувають під законодавчою 

охороною, будь-яких третіх осіб, у тому числі зокрема комерційну таємницю. 

5.3. Незалежно від положень п. 5.1.-5.2. в рамах Програми також не будуть 

підтримуватися дії або бездіяльність, що: 

5.3.1. суперечить добрим практикам або загальноприйнятим системам цінностей, 

зокрема має за мету висміювати, принижувати або дискредитувати будь-яку 

особу, може образити її гідність чи також підірвати її ринкову позицію; 

5.3.2. охоплює або просуває насильство, порнографію, вживання наркотиків або 

інших заборонених субстанції, спонукає до вчинення злочинів чи сприяє 

азартним грам. 

 

6. Набір заявок на участь у Програмі: 

6.1. Набір заявок на участь у Програмі розпочнеться 26 вересня 2022 року і триватиме 

до 17 жовтня 2022 року до 23:59 години («Період набору заявок»). У разі 

недостатньої кількості Аплікаційних форм, поданих до 17 жовтня 2022 року, Період 

набору заявок може бути продовжений, про що Організатор поінформує на Веб-

сторінці Програми. 

6.2. Особа, яка планує взяти участь у Програмі, повинна заповнити та надіслати 

Аплікаційну форму. 

6.3. Аплікаційну форму (її зразок) можна завантажити на Веб-сторінці Програми. 

6.4. Заповнену Аплікаційну форму Учасник повинен скласти в електронній формі 

шляхом її надіслання на адресу електронної пошти 

ukrainianbusiness@impactcee.com. У темі листа необхідно вписати «Аплікаційна 

форма» (пол. „Wniosek aplikacyjny”). 

6.5. Аплікаційну форму треба заповнити в електронній формі (не від руки). 

6.6. Аплікаційну форму треба заповнити польською, українською або російської мовою.  

6.7. Аплікаційні форми, що: 

6.7.1. не будуть надіслані на адресу, вказану в п. 6.4.;  

6.7.2. будуть надіслані Організатору іншим чином, ніж цього вимагає п. 6.4.; 

6.7.3. не відповідають умовам, вказаним в п. 6.5.-6.6., 

- розглядатися не будуть.  

 

7. Вибір Лауреатів: 

7.1. Лауреати будуть визначені комітетом, обраним Організатором. 

7.2. Підставою для обрання даної особи Лауреатом є кількість балів, яку отримала її 

Аплікаційна форма під час оцінювання Аплікаційної форми щодо суті.  

7.3. Послідовність подання заявок на участь у Програмі є допоміжним критерієм при 

виборі Лауреатів: з застереженням п. 7.8., , якщо Аплікаційні форми щонайменше 

двох Учасників отримають однакову кількість балів, про отримання статусу Лауреата 

вирішуватиме послідовність надходження Аплікаційних форм до Організатора.  
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7.4. Кожна Аплікаційна форма буде проходити (i) формальне оцінювання та (ii) 

оцінювання щодо суті. 

7.5. Формальне оцінювання Аплікаційної форми має форму «відповідає – не 

відповідає», при чому Аплікаційна форма, яка не відповідає щонайменше одній з 

умов нижче, розглядатися не буде: 

7.5.1. Аплікаційна форма надіслана в електронній версії, заповнена на комп'ютері; 

7.5.2. Аплікаційна форма надіслана протягом Періоду набору заявок; 

7.5.3. Аплікаційна форма укладена з використанням зразка, наданого 

Організатором на Веб-сторінці Програми; 

7.5.4. Аплікаційна форма заповнена польською, українською або російської мовою; 

7.5.5. Усі рубрики аплікаційної форми були заповнені; 

7.5.6. Аплікаційна форма комплектна (містить усі сторінки); 

7.5.7. Розділ В аплікаційної форми містить максимально 10 000 знаків з пробілами. 

7.5.8. Учасник відповідає умовам, зазначеним у п. 4.1. 

7.6. Аплікаційні форми, що відповідають усім формальним вимаганням, 

оцінюватимуться щодо суті.  

7.7. В рамах оцінювання щодо суті Аплікаційні форми будуть отримувати бали згідно з 

переліком критеріїв нижче: 

№ 

з/п 

риса/критерій кількість балів, яку можна 

отримати 

1 Бізнес-ідея (послідовність та логічність, 

детальність опису діяльності, спосіб 

використання інструментів для просування) 

0-15 балів 

2 Клієнти та ринок (аналіз клієнтів, аналіз 
очікувань клієнтів, аналіз конкуренції та 
конкурентні переваги, аналіз масштабу 
ведення діяльності (територія, місце)) 

0-15 балів 

4 Професійний досвід та освіта (наявний 

досвід, необхідний для ведення діяльності, 

отримана освіта, необхідна для ведення 

діяльності) 

0-12 балів  

4 Ймовірність успіху (реальна можливість 

реалізації ідеї, оцінка ризиків та проблем, 

спосіб їхнього зведення до мінімум, 

здатність підібрати відповідне обладнання 

залежно від бізнес-ідеї, обґрунтовування 

ідеї) 

0-8 балів 

5 Цифровий характер запланованої діяльності 

(створення веб-сторінки, профіль у 

соціальних мережах, реклама в Інтернеті, 

інтернет-магазин, інші рішення) 

+ 10 балів 
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7.8. Лауреатами стануть 80 Учасників, Аплікаційні форми яких здобудуть найбільшу 

кількість балів. Якщо декілька Аплікаційних форм отримає однакову кількість балів, 

що призведе до того, що більше ніж 80 Учасників повинно отримати статус 

Лауреата, Організатор проведе додаткове оцінювання Аплікаційних форм з 

однаковою кількістю балів, щоб обрати не більше ніж 80 Лауреатів. 

7.9. Учасники, які не стануть Лауреатами, будуть внесені в резервний список 

(«Резервний список»). 

7.10. Організатор визначить Лауреатів до 15 листопада 2022 року, однак цей термін може 

бути продовжений у разі, якщо Організатор отримає велику кількість Аплікаційних 

форм. Про продовження терміну відбору Лауреатів Організатор повідомить на Веб-

сторінці Програми. 

7.11. Особи, обрані Лауреатами, будуть повідомлені про це Організатором електронним 

листом, надісланим на адресу електронної пошти, вказану цим Учасником в 

Аплікаційній формі.  

 

8. Етап 1 Програми: 

8.1. Кожна з осіб, обрана Організатором як Лауреат, має право отримати Допомогу у 

формі участі в Загальному тренінгу. Організатор повідомить Лауреатів про місце та 

термін проведення Загального тренінгу електронним листом, надісланим на адресу, 

вказану даним Учасником в Аплікаційній формі. 

8.2. Лауреат, який планує брати участь у Програмі, має обов'язок на перших заняттях 

Загального тренінгу підписати декларацію участі в Програмі («Декларація участі»), 

укладену за зразком, підготовленим Організатором. Відмова підписати Декларацію 

участі на перших заняттях Загального тренінгу означає відмову від участі в Програмі. 

8.3. У разі відмови від участі або усунення Лауреата з Програми, Організатор повідомить 

– згідно з процедурою в п. 7.9. – першу особу з Резервного списку про можливість 

взяти участь у Програмі.  

8.4. Якщо цей Учасник не захоче брати участь у Програмі протягом 5 днів, рахуючи від 

дня відправлення до нього повідомлення, про яке йдеться в п. 8.3, Організатор 

повідомить – згідно з процедурою в п. 7.9. – наступну особу з Резервного списку про 

можливість взяти участь у Програмі.  

8.5. Щодо подальших ітерацій процедури поповнення списку Лауреатів застосовуються 

положення пунктів 8.3.-8.4 відповідно. 

8.6. Загальний тренінг триватиме 3,5 дні («Цикл тренінгів») та буде проходити в трьох, 

вказаних Організатором місцях на території Республіки Польща (у тому числі у 

Варшаві). 

8.7. Загальний тренінг буде охоплювати загальну інформацію щодо ведення 

господарської діяльності та розробки бізнес-плану. 

8.8. Під час тренінгу Організатор забезпечує харчування (обід та перерви на каву), а 

також проживання у вибраному ним об'єкті для осіб, що приїдуть на тренінг з-за 

меж місця його проведення (проїзд більше ніж 50 км) за умови, що Учасник тренінгу 
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повідомить про необхідність мати місце проживання не пізніше ніж за 2 тижні до 

початку тренінгу.  

8.9. Організатор не відшкодовує жодних витрат, пов'язаних з участю Лауреата в 

Загальному тренінгу, у тому числі витрати на проїзд, проживання, тощо.  

8.10. У рамах Загального тренінгу кожен Лауреат має підготувати бізнес-план для 

запланованої ним господарської діяльності («Бізнес-план»). 

 

9. Етап 2 Програми: 

9.1. Умовою отримання Допомоги, про яку йдеться в п. 3.1.2.-3.1.6., є: 

9.1.1. участь у повному Циклі тренінгів; 

9.1.2. розробка Бізнес-плану; 

9.1.3. позитивна оцінка Бізнес-плану Організатором з точки зору потенціалу 

запланованої діяльності (маркетинговий аналіз, потенціал заявника), 

економічна ефективність запланованої діяльності (заплановані витрати та 

фінансові перспективи), а також оперативність і повнота запланованої 

діяльності (раціональність, простота та прозорість припущень); 

9.1.4. відкриття господарської діяльності, для якої був розроблений бізнес-план, до 

кінця 2022 року; 

9.1.5. зобов'язання вести господарську діяльність, про яку йдеться в п. 9.1.4 

протягом щонайменше 12 місяців, рахуючи від дня її відкриття (проте під 

«відкриттям» господарської діяльності слід розуміти настання пізнішої з таких 

події: [i] реєстрація господарської діяльності та [ii] отримання Лауреатом 

першого доходу від продажі товарів або послуг, що надаються в рамах цієї 

діяльності). 

9.2. У рамах Допомоги, про яку йдеться в п. 3.1.2.-3.1.6., Лауреат може отримати: 

Допомога обсяг цієї Допомоги 

Ваучер Ваучер на придбання необхідного для ведення 

Господарської діяльності обладнання на суму 

еквівалентну 4 000 доларів США.  

Індивідуальний тренінг до 41 години індивідуальних консультацій щодо 

відкриття та ведення господарської діяльності, у тому 

числі юридичні консультації в цій сфері. Організатор 

докладе зусиль, щоб обсяг консультацій відповідав 

індивідуальним потребам кожного з Лауреатів. 

допомога у веденні 

бухгалтерського обліку 

щомісячна підтримка в бухгалтерському 

обслуговуванні господарської діяльності Лауреата в 

обсязі, визначеному в Договорі, яку надаватиме 

бухгалтерська фірма, обрана Організатором, 

протягом періоду, вказаного в п. 9.3. 

просування підтримка в сфері просування господарської 

діяльності відповідно до індивідуальних потреб 
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конкретного Лауреата, що надається агентством, 

вибраним Організатором, в обсязі до 50 годин 

підтримки, які можна використати протягом періоду, 

вказаного в п. 9.3. 

9.3. Чинна підтримка надаватиметься конкретному Лауреатові протягом до 12 місяців, 

рахуючи від дня відкриття господарської діяльності, однак не довше ніж до 30 

листопада 2023 року.  

9.4. Умовою отримання підтримки на 2-му етапі Програми, у тому числі, зокрема, 

Допомоги, є підписання Договору.  

9.5. Лауреати також матимуть перевагу при наданні підтримки Організатором в рамах 

інших програм проєкту Rebuilding Ukrainian Business (наприклад, догляд за дітьми, 

професійні консультації, мотиваційні та розвивальні заняття, тощо). Обсяг переваги 

визначають правила таких програм. 

9.6. Підтримка, що надається в рамах Програми, не охоплює виплати компенсації, 

покриття чи також інших форм участі Організатора в будь-яких коштах або 

обтяженнях, пов'язаних із веденням господарської діяльності Лауреата, інших ніж 

Допомога, зокрема не покриває поточні витрати Лауреата на ведення бізнесу (у 

тому числі покриття витрат на податок на прибуток, ПДВ, внесків до Управління 

соціального страхування Республіки Польща (ZUS), заробітної плати, орендної 

плати, кредитних чи лізингових платежів тощо). 

 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Правила набувають чинності з 20 вересня 2022 року. 

10.2. Організатор залишає за собою право змінити Правила, зокрема якщо цього 

вимагають Положення законодавства. 

10.3. Про зміну Правил Організатор повідомить шляхом розміщення відповідної 

інформації на Веб-сторінці Програми. 

10.4. Правила та представлені в них дії, у тому числі Допомога, не є публічною обіцянкою 

чи пропозицією в розумінні Цивільного кодексу. 

10.5. Для оцінки правових відносин, що виникають з Правил та Договору, застосовується 

законодавство Республіки Польща. 

10.6. Правила складені польською мовою, і тільки ця версія має юридичну силу. В 

інформаційних цілях Правила можуть бути перекладені іншими мовами, зокрема 

українською мовою, але такі версії не є чинними. 

 

 


