Формування інвестиційного портфоліо агропромислового комплексу України.
Вперше зроблено крок назустріч сприяння фінансовій самостійності
учасників аграрного ринку, від теоретичних розрахунків до практичних
потреб і можливостей, за підтримки українських та міжнародних експертів,
безкоштовно.
Одне із основних завдань Міністерства аграрної політики та продовольства України
на сьогодні є створення сприятливих умов для розвитку різних форм господарювання
в агропромисловому секторі України у напрямку прямого доступу як до ринку України
та зовнішніх експортних ринків та покращення фінансової спроможності учасників
ринку. Необхідність залучення інвестицій в першу чергу для малих та середніх
виробників є основним із стратегічних пріоритетів.
Учасники проекту повинні заповнити та надіслати форми інвестиційного запиту
(Додаток 1, Додаток 2). При наявності інвестиційних презентацій надіслати разом із
заповненими формами. Англомовна версія та за потреби додаткова інформація буде
необхідна за результатами попереднього відбору.
Загалом результатами даної ініціативи буде створення відкритої платформи для
прямої комунікації суб’єктів господарювання агропромислового комплексу та
учасників фінансового ринку (інвесторів, банківських установ, кредитних спілок,
приватного фінансового партнерства, розбудови партнерських ланцюгів між
виробниками та споживачами товарів, робіт, послуг).
Окрім того, учасникам ініціативи буде забезпечено навчальний та консультаційний
супровід, що відповідно підвищить рівень фінансової грамотності та спроможності
щодо самостійних фінансових рішень. Це стимулювання нарощуванню виробництва
продукції, вертикальної інтеграції та кооперації, міжнародного партнерства та
співробітництва.
Учасниками ініціативи є Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Проект підтримки Мінагрополітики в рамках RST- Робоча група з розвитку ринків
збуту (координатор), Незалежна Асоціація Банків України, проекти USAID «ARDS»,
USAID «Трансформація фінансового сектору», USAID «Кредитні спілки», незалежні
консультанти та експерти інвестиційного та фінансового ринку.

Додаток 1
Загальна інформація про інвестиційний проект
№ Перелік інформації
3/п
1
Назва інвестиційного проекту
2
Юридична адреса реалізації
інвестиційного проекту
3
Сума інвестицій (Грн/ дол.США)
4
Власні кошти (Грн/ дол.США)
5
Термін інвестиції (роки)
6
Короткий опис проекту
(актуальність проекту, ринкове
середовище, напрями інвестицій,
фінансові показники)
7
Інвестиційна презентація/
інвестиційний тизер (якщо є)

8

9

10

11

Інвестиційне партнерство (кредит/
борг, капітал/ частка, спільне
підприємство)
Попередній досвід щодо надання
інформації по даному
інвестиційному проекту (якщо так,
вказати отримувача)
Контактна особа (вказати повну
контактну інформацію: ПІП, посада,
ел.адреса, телефон)
Англомовна версія інвестиційного
запиту

Примітка

Якщо є, надіслати
разом із
заповненими
додатками

Так/ ні/потрібна
допомога

Додаток 2
Загальна інформація про юридичну особу

№ Перелік інформації
3/п
1
Назва
2
Юридична форма
3
Сайт (за наявності)
4
Контактна інформація (адреса,
телефон, електронна пошта,
контактна особа)
5
Рік заснування
6
Види діяльності
7
Основна власна продукція,
послуги
8
Зовнішньо-економічна
діяльність (якщо так, вказати
країни)
9
Кількість працюючих, осіб
10
Річний обіг, грн
11
Форми звітності (вказати які та
за який період часу)
12
Аудит звітності за
міжнародними стандартами
(якщо так, вказати з якого
періоду)
13
Наявність бізнес-плану (якщо
так, який період)
14
Оцінка активів
15
Досвід співпраці з інвесторами
(вказати якщо так)
16
Банки- партнери
17
Досвід співпраці з банками
(вказати якщо так)
18
Залучене фінансування
діяльності/ проектів (кредити,
лизинг, торгове фінансування,
інше)
19
Наявні знання щодо
формування переліку
документів для отримання
зовнішнього фінансування
20
Потреба у проведенні
навчання/ тренінгу щодо
залучення зовнішнього
фінансування
21
Володіння англійською мовою
для проведення бізнеспереговорів та заповнення
документів

Відповідь

так/ ні

так/ ні

так/ ні

так/ ні

так/ ні

Примітка

