ПОЛОЖЕННЯ
про Порядок проведення конкурсу інвестиційних проектів «Фінансуємо успіх
бізнесу»
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про Порядок проведення конкурсу інвестиційних проектів (далі –
Положення) регулює питання організації та проведення конкурсу інвестиційних проектів
(далі – Конкурс).
2. Організатором Конкурсу є Фінансова компанія «Мустанг Фінанс»
II. МЕТА КОНКУРСУ
1. Метою є інвестування українських суб’єктів господарювання та фізичних осіб для їх
подальшого розширення та розвитку.
2. Участь у Конкурсі дасть його переможцям можливість знайти фінансову, економічну та
юридичну підтримку в реалізації проектів, отримати надійного бізнес-партнера для
можливої спільної реалізації проектів, знайти потенційних споживачів їхніх товарів, робіт,
послуг, що мають стати наслідком реалізації проектів.
III. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
1. Взяти участь у Конкурсі можуть суб’єкти господарювання, створені згідно законодавства
України та фізичні особи.
2. Для участі у Конкурсі суб’єкти господарювання та фізичні особи, визначені п.1 цього
розділу, заповнюють заявку на участь та подають інформацію, стосовно інвестиційного
проекту. З моменту відправлення заповненої заявки та інвестиційного проекту такий
суб’єкт є Учасником Конкурсу (далі – Учасник, Учасник Конкурсу).
3. Учасником може бути, як існуючий бізнес, так і бізнес-проект на початковій стадії
(стартап).
4. Участь у конкурсі є безкоштовною.
5. Період проведення конкурсу: 01 серпня 2020 р. - 30 вересня 2020 р., інформація про що
оприлюднюється на інтернет-сайті Організатора, а також може оприлюднюватись у засобах
масової інформації та інших джерелах.
6. Проведення Конкурсу включає такі стадії:
- подання заявки та бізнес плану на участь у Конкурсі з 1 серпня 2020 року по 30 вересня
2020 року;
- сегментування проектів за розміром та визначення (відбір) Конкурсною комісією
фіналістів з 1 жовтня 2020 року по 30 жовтня 2020 року;
- укладення Контракту та домовленостей щодо інвестування фіналістів (з 1 жовтня 2020
року по 31 листопада 2020 року).
6. Організатор залишає за собою право достроково зв'язатися з Учасником конкурсу для
подальшої співпраці.
IV. ВИМОГИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
1. Вимоги до інвестиційних проектів є однаковими для всіх Учасників Конкурсу.
2. Інвестиційні проекти Учасників оформляються Учасниками у вигляді бізнес-плану.
3. Бізнес-план повинен містити інформацію про конкретну інвестиційну бізнес-ідею.
Обов’язково зазначається галузь, в яку буде здійснюватись інвестиція, опис виду
діяльності, орієнтовний обсяг інвестування, запланований економічний ефект, інформація
щодо кількості створених робочих місць, обґрунтування інноваційності бізнес-ідеї (якщо
є).
4. Матеріали, вказані у п.3, надсилаються у строк до 30 вересня 2020 року 24:00 включно
на e-mail investor@mustangfinance.com.ua

5. Всі питання стосовно заповнення заявки на участь у конкурсі слід надсилати на e-mail
investor@mustangfinance.com.ua
V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Зміни, доповнення до цього Положення ухвалюються рішенням Організатора Конкурсу.
2. Усі повідомлення Учасникам, переможцям (призерам), які здійснюються Організатором,
Конкурсною комісією у рамках Конкурсу, надсилаються на електронну поштову скриньку
Учасників, переможців (призерів), вказану ними у заявці на участь у Конкурсі.

