
Бізнес-Простір 
Дніпра

Проєкт 
Дніпровської міської Ради



Мета:

Бізнес - простір створений для 
стимулювання підприємницької 
активності у місті, збільшення 
конкурентоспроможності малих та 
середніх підприємств Дніпра.

Цільова

аудиторія:

Фізичні особи-підприємці, малі і 
середні підприємства та інші суб’єкти 
підприємницької діяльності, що 
здійснюють свою діяльність на 
територіі міста Дніпра.



Навчання
- організація діяльності фізичних осіб-підприємців;


- основи бізнес фінансів;


- основи права для малого та середнього підприємництва; 
- способи розвитку продажів у сучасному світі; 


- формування та мотивація команди. 


01. 

02. 
- сучасний маркетинг;


- основи бізнесу для молоді;


- соціальне підприємництво;


- жінки у бізнесі.

Семінари: 

Школа підприємця навчання

за напрямками: 



Консультування

Доповідачі-консультанти Бізнес-простору 
надаватимуть безоплатні кваліфіковані консультації 
підприємцям щодо юридичних, фінансових, 
організаційних питань започаткування та розвитку 
бізнесу, налагодження ділових контактів, виходу на 
зарубіжні ринки та інші актуальні питання


бізнес-спільноти Дніпра.



Зв’язок

з владою

Надання роз’яснень державними 
службовцями з питань:
-	реєтрації підприємницької діяльності;


-	місцевих податків і зборів;


-	податку на нерухоме майно;


-	оренди та приватизації комунального майна;


-	оформлення землекористування для ведення підприємницької 
діяльності; 


-	розміщення зовнішньої реклами; 


-	муніципальних фінансових програм щодо підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності; 


-	дозвільно-погоджувальних процедур у сфері архітектури та 
містобудування;


-	розгляд інших актуальних питань.




Підтримка

бізнесу

Проєкт пропонуватиме підприємцям:
-	участь у міських програмах сприяння розвитку 
підприємництва;


-	програма розвитку місцевих товаровиробників; 


-	сприяння розвитку кластерних ініціатив, реалізації спільних 
проєктів з підприємцями та асоціативними підприємницькими 
структурами;


-	«Гарячий стіл» - оперативне вирішення проблемних питань 
підприємців при реалізації інвестиційних проєктів у місті 
Дніпрі;


-	Програма «Легкий старт». 





Контакти:

prostirbiz@gmail.com

+380 66 329 58 66



Як скористатися 
послугами

Бізнес-простору?

Просто зареєструйтеся на сайті або за телефоном. 


Завітайте до нас і пройдіть навчання. Можливо, Ви 
уже маєте бізнес-ідею, а, можливо, вона з’явиться 
пізніше. 


Скористайтеся проєктом «Школа підприємця», щоб 
набути необхідних знань та навиків у сфері 
підприємництва від досвідчених бізнес-тренерів і 
менторів, а також отримати професійні рекомендації 
щодо Вашого бізнес-плану.

Втілюйте ідею у життя! 

Започаткуйте власну справу!

Розвивайтесь!


