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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifi zierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das Programm wird durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die 
Bundesagentur für Arbeit (BA).

Sie kommen aus der Ukraine und möchten sich in Deutschland selbstständig ma-
chen? Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie unterstützt Sie auf diesem Weg mit In-
formationen und Beratungsangeboten. Alle Informations- und Beratungsangebote 
der Fachstelle Migrantenökonomie sind kostenfrei.
 
Ukrainer*innen, die wegen des Krieges flüchten mussten, können sich in Deutsch-
land selbstständig machen und ein Unternehmen gründen. Welche Schritte Sie ge-
hen müssen und welche Anforderungen Sie erfüllen müssen, hängt von der Art der 
selbstständigen Tätigkeit und Ihren Qualifikationen ab. Auch das Anmeldeverfahren 
Ihrer Selbstständigkeit und die zuständigen Institutionen und Behörden unterschei-
den sich von Beruf zu Beruf. Für alle diese Fragen steht Ihnen die Fachstelle Migran-
tenökonomie und ein bundesweites Netzwerk von Berater*innen zur Verfügung. 
 
Auf der Webseite www.wir-gruenden-in-deutschland.de hat die Fachstelle Migran-
tenökonomie viele wichtige Informationen und Anleitungen bereitgestellt, die Ihnen 
den Weg in die Selbstständigkeit Schritt für Schritt aufzeigen. 
 
Alle Inhalte liegen auch auf Ukrainisch vor. Außerdem finden Sie dort Kontaktadres-
sen von Ansprechpersonen, die Sie in Ihrem persönlichen Anliegen beraten oder an 

die richtige Beratungsstelle weiterleiten können. Über den QR-Code oder den Link 
gelangen Sie direkt zur Webseite auf Ukrainisch. 

Sie sind aus der Ukraine geflohen, aber sind kein ukrainischer Staatsangehöriger? 
Auch als Drittstaatler*in aus einem anderen Land als der Ukraine finden bei uns In-
formationen zum Thema Selbständigkeit, Gründung und Aufenthaltsrecht. Besuchen 
Sie unsere Seite und lassen Sie sich gerne von uns beraten. 

Suchen Sie allgemeine Informationen zu Themen wie Aufenthaltserlaubnis, Un-
terkunft, finanzielle Unterstützung? Dann besuchen Sie die Informationsseite von 
Handbook Germany für Geflüchtete aus der Ukraine. Sie wird laufend aktualisiert. 

www.wir-gruenden-in-deutschland.de/ua/inozemni-fakhivci-z-krajin-shcho-ne-
vkhodjat-do-jes/zagalna-informacija/# 

www.handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html
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Програма підтримки «Інтеграція завдяки кваліфікації (IQ)» націлена на безперервне поліпшення інтеграції дорослих мігрантів на ринку праці. Програма фінансується Федеральним міністерством 
праці та соціальних питань (BMAS) і Європейським соціальним фондом (ESF). Партнерами з практичної реалізації є Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень (BMBF) та Федеральне 
агентство з працевлаштування (BA). 

Ви прибули з України й прагнете почати самостійну підприємницьку 
діяльність у Німеччині? Інформаційний центр з питань трудової міграції 
програми підтримки «IQ» допоможе вам на цьому шляху, надавши інформацію 
та консультації. Уся інформація та консультації надаються безкоштовно.

Українці та українки, які були змушені покинути свою країну через війну, можуть 
почати самостійну підприємницьку діяльність і створити власне підприємство 
в Німеччині. Кроки, які вам доведеться зробити, та вимоги, яким ви маєте 
відповідати, залежить від характеру підприємницької діяльності та від вашої 
кваліфікації. Процедура подання заяви про самостійну підприємницьку 
діяльність і перелік компетентних організацій та відомств, до яких вам потрібно 
звернутися, залежать від вашої професії. Щоб отримати відповіді на всі ці 
питання, звертайтеся до інформаційного центру з питань трудової міграції, який 
має своїх консультантів по всій країні. 

На сайті www.wir-gruenden-in-deutschland.de інформаційний центр з питань 
трудової міграції розмістив багато важливої інформації та інструкцій, які крок за 
кроком показують вам шлях до самостійної підприємницької діяльності. 

Вся ця інформація наявна також українською мовою. Крім того, ви знайдете 
там адреси контактних осіб, які проконсультують вас з конкретних питань або 

скерують до відповідного консультаційного центру. Скориставшись QR-кодом 
або посиланням, ви потрапите прямо на сайт із інформацією українською мовою. 

Ви прибули як біженець із України, але не маєте українського громадянства? 
Громадяни третіх країн, що не мають українського громадянства, теж можуть 
отримати в нас інформацію з питань самостійної підприємницької діяльності, 
створення власного підприємства та дозволу на проживання. Запрошуємо вас 
відвідати наш сайт і скористатися нашими консультаціями. 

Ви шукаєте загальну інформацію щодо дозволу на тимчасове проживання, 
поселення або фінансової допомоги? Тоді відвідайте інформаційний сайт Hand-
book Germany для біженців з України. Інформація на цьому сайті обновляється в 
безперервному режимі. 

www.wir-gruenden-in-deutschland.de/ua/inozemni-fakhivci-z-krajin-shcho-ne-
vkhodjat-do-jes/zagalna-informacija/# 

www.handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html

Impressum: Програма підтримки IQ, Інформаційний центр із питань трудової міграції, Augustinerstr. 64-66, 55116, Майнц 


