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Пропозиції і запити EEN

Польська компанія, що спеціалізується на обробці плоского скла, пропонує
широкий спектр готових виробів із дзеркал та скла для меблів та ламінованого скла для внутрішньої обробки. Компанія шукає торгових партнерів для
співробітництва за угодою про послуги з дистрибуції. Крім того, вона
пропонує свої виробничі потужності та укладання виробничої угоди.

Детальніше...
Литовська компанія, що займається створенням унікальних аксесуарів ручної
роботи з натуральної, екологічно чистої глини шукає партнерів зацікавлених у
співпраці згідно з договором про дистрибуцію чи комерційні агенства.

Детальніше...
Британський розробник інноваційного рішення для зберігання речей шукає
партнерів для дистриб'юції.
Компаніяі розробила шафу/сховище (унікальність рішення та дизайн
запатентовано), яке можна встановлювати на горищі чи іншоміу просторі під
дахом будинку.

Детальніше...
Іспанський дистриб'ютор медичних виробів шукає виробників титанових хребтів та титанових протезів колінного та тазостегнового суглобів, які готові співпрацювати на основі дистриб’юторської угоди.
Компанія є постачальником медичних та санітарно-гігієнічних виробів для
державних та приватних іспанських лікарень, особливо з травматологічним
профілем.

Детальніше...

Італійський виробник нерафінованої оливкової олії шукає дистриб’юторів.
Підприємство з виготовлення оливкової олії розташоване у Сполето (Умбрія),
на території, що отримала визнання, як «Глобально важлива система сільськогосподарської спадщини (GIAHS)» від Продовольчої та сільськогосподарської
ООН. Оливкова олія виготовляється лише холодним пресуванням без застосування механічної фільтрації.

Детальніше...
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Британська компанія, яка більше 25 років спеціалізується на торгівлі
продуктами харчування, рослинними оліями, добривами, кормами для тварин
і продуктами сонячної енергетики, пропонує свої послуги іноземним
партнерам, які шукають представництва для виходу на нові ринки, в рамках
договору про комерційне посередництво.

Детальніше...
Польський імпортер і експортер зерна шукає нові можливості співпраці з
постачальниками серед фермерів / виробників зерна. Співпраця
здійснюється за комерційним, дистриб'юторським договором або договором
про постачання. Компанія зацікавлена в імпорті наступних продуктів:
солодкий люпин, кінські боби, жовтий горошок, овес, пшениця, полба, ячмінь,
а також жито.

Детальніше...

Бельгійський стартап шукає виробника для виготовлення ексклюзивних
браслетів

Детальніше...
Румунський розробник пристрою для ад'ювантного лікування глаукоми,
діабету та гіпертонії шукає виробників своєї продукції за кордоном

Детальніше...
Румунський дистриб'ютор шукає виробника упаковки, яка може повторно
закриватися.

Детальніше...
Румунська компанія, що спеціалізується на дистрибуції та імпорті
деревообробного обладнання, шукає виробників та постачальників.

Детальніше...
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Антикризові закони ВРУ та КМУ
для підтимки МСП та
інноваційних організацій

• Офіс Президента України: Володимир Зеленський
ініціював створення програм для підтримки малого
та середнього бізнесу під час епідеміїкоронавірусу
• Уряд посилює обмеження на кордоні задля запобігання
поширенню коронавірусу
• Державна податкова служба України: Як отримати
податкову знижку онлайн?
• Офіс Президента України: Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусу
• Мінцифри запустило портал державних послуг Дія, де
можна отримати 27 публічних послуг онлайн
• ДПС: Уряд дозволив ФОПам не вести книгу обліку на
карантині
• ВРУ підтримала пакет змін для підтримки громадян,
бізнесу та економіки держави
• Мінекономіки надало вільний доступ до низки
стандартів, необхідних для виробництва ЗІЗ чи організаціїбізнесу у надзвичайних умовах

• НБУ запустив сторінку “Національний банк проти
коронавірусу”: https://bank.gov.ua/about/covid19 , про
заходи Нацбанку, кроки банків назустріч споживачам,
практичні поради споживачам та банкам.
• Кабмін дозволив деякі види діяльності під час
карантину
• Кабінет Міністрів України схвалив внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо криміналізації
переміщення через митний кордон України товарів
протиепідемічного призначення
• Міністерство цифрової трансформації України
разом з державною платформою Дія запустило чат
підтримки для підприємців у телеграмі
• Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Які документи необхідно подати для одержання сертифікату про
форс-мажорні обставини? Хто може з цим допомогти?
• Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва»
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EC програми підтримки
розвитку МСП
Конкурс бізнес грантів на сході.
ООН за підтримки ЕС оголошує конкурс бізнес грантів для
відновлення та посилення ділової активності мікро-,
малих та середніх підприємств (ММСП) розташованих на
підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької
областей, та в окремих районах та містах Запорізької
області уздовж узбережжя Азовського моря.
Подати заявку можуть:
• Фізичні особи що досягли повноліття та постійно проживають на відповідних територіях;
• Товариства з обмеженою відповідальністю;
• Приватні підприємства;
• Фермерські господарства.
Прийом заявок до 3 травня 2020 року до 23.59 відбувається за посиланням: https://www.grant.ccc-tck.org.ua/
Детальна інформація доступна за посиланням .
Фонд швидкого реагування на #Covid1 9.
Чорноморський траст регіонального
співробітництва
У відповідь на спалах коронавірусної інфекції Чорноморський фонд регіонального співробітництва оголосив конкурс пропозицій, ініційованих громадськими організаціями, що юридично зареєстровані в Вірменії, Азербайджані,
Грузії, Молдові, Румунії чи Україні, та направлені на обмеження розповсюдження кризи пов’язаної з коронавірусом
та протистояння її негативному впливу на суспільство.
Особливо вітаються проекти направлені на:
• Швидку підтримку категорій населення що знаходяться у
групі ризику.
• Покращення управління та звітності державних суб’єктів
задіяних у боротьбі з коронавірусом.
• Боротьбу з не правдивими новинами. (особливо що до
коронавірусу).
• Пристосування до нових умов що виникли в результаті
пандемії.
Прийом пропозицій відбувається на постійній основі
Для участі необхідно направити на електронну адресу
blackseatrust@gmfus.org форми що знаходяться за посиланнями:
Форма 1
Форма 2
Детальна інформація
Посольство Словацької Республіки в Києві оголошує конкурс заявок на отримання малих
грантів на 2020 рік в Україні
Словацьке агентство з міжнародного співробітництва та
розвитку разом з Посольством Словацької Республіки в
Києві оголосило конкурс для реалізації проектів у галузях
освіти, охорони здоров’я, державного управління та побу-

дови громадянського суспільства, безпека харчових
продуктів, сільське господарство, інфраструктура та стале
використання природних ресурсів, створення ринкового
середовища.
Конкурс відкритий для зареєстрованих юридичних осіб:
• неурядових організацій;
• неприбуткових організацій;
• місцевих органів влади.
Для участі в конкурсі необхідно до 1 5 жовтня 2020 року на
електронну адресу а також в паперовій формі до Посольства Словацької Республіки в Києві направити форми що
знаходяться за посиланнями:
Форма 1
Форма 2
Форма 3
Детальна інформація
FET-Open Challenging Current Thinking
ID: FETOPEN-01-2018-2019-2020
В рамках програми Horizont 2020 оголошується пошук
проектів для організації передових міждисциплінарних
досліджень, направлених на науково-технічний внесок у
технології майбутнього, що будуть відповідати наступним
вимогам:
• Мають вирішувати чітке та радикальне завдання яке
кидає виклик сучасним парадигмам
• Проект повинен орієнтуватися на новий та амбітний
прорив між наукою та технологією як перший доказ
життєздатності концепції
• Кінцевою метою проекту має бути технологічне рішення
• Проект повинен бути «свіжим», тобто не бути
продовженнм і розвитком уже існуючих ідей
Для участі у програмі необхідно до 03 червня 2020 1 7:00:00
за Брюсельським часом подати заявки на сайті
Fast Track to Innovation (FTI)
ID: EIC-FTI-2018-2020
В рамках трирічної європейської програми Horizon WorkProgramme 201 8-2020 та в продовженні Fast Track to
Innovation (FTI) стартує нова програма для реалізації
досліджень й інноваційних розробок з робочою назвою
European Innovation Council (EIC) Pilot, направлена на підтримку інноваційних концепцій та розробок, реалізації їх
тестування та впровадження на ринок для трансформування нових ідей у соціально-економічну цінність.
Проект націлений на революційно-нові технології, концепції, процеси і бізнес-моделі, які потребують остаточного
доопрацювання.
Для участі в програмі необхідно до 09 червня 2020 1 7:00:00
за Брюсельським часом подати заявку на сайті.
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Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій
Частина заходів з календаря подій EEN на квітень перенесена на інші дати.
Приводимо інформацію по цих заходах:

• DMEA Business Meetings 2020 - Захід для всіх, хто цікавиться темою Digital
Healthcare, яких планувався в Берліні, Німеччина, 22 - 23 квітня 2020,
переноситься на 16 - 18 червня 2020 року, сайт події:
https://dmea2020.b2match.io
• Matchmaking at the Nordic EVsummit 2020 - Саміт країн ПівнічноїЄвропи з
автомобільноїпромисловості, який планувався в Осло, Норвегія, 23 квітня 2020 року перенесений на 8-9 жовтня 2020 року, сайт події:
https://nordicevs.no/
• Outgoing company mission to House I 2020 - Виїзна місія компанії, під час
якоїпланується візит делегація литовських компаній з будівництва до
Риги, Латвія, 12-15 березня 2020 року, орієнтовно перенесена на 22-24
травня, сайт події: http://www.bt1.lv/maja1/eng/
• B2B@iTechStyle Summit 2020 - Саміт з моди та текстильноїпромисловості, який планувався на 29 квітня в м. Порту, Португалія, відкладений,
нова дата проведення уточнюється, сайт події: https://b2bitechstylesummit-2020.b2match.io/

7

Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій
1 . За підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС

#EU4Businessбула створена нова онлайн-платформа
для бізнесу під назвою Merezha. Платформа допомага-

тиме тисячам українських МСП знаходити нові можливості для розвитку бізнесу, завдяки доступу до важливої
інформації.
За допомогою залучених бізнес-експертів Merezha дає
змогу українським підприємствам швидко знайти відповіді на нагальні питання.
Також вона сприятиме підвищенню прозорості ринку
бізнес-послуг і встановленню контактів між провайдерами можливостей для розвитку та компаніями, які їх потребують. Зареєстровані на платформі експерти вже
зараз вирішують проблеми та задачі бізнесу у сферах
маркетингу, операційної ефективності, IT, HR та ін.
Більше про проект за посиланням
https://www.merezha.com.ua/
2. Запрацював спеціальний портал, розроблений за підтримки ЄС для малого та середнього бізнесу під час
карантину. На порталі , який створений Офісом роз-

витку малого та середнього підприємництва в рамках
ініціативи ЄС "EU4Business” зібрана корисна інформація
про бізнес-можливості в умовах обмежень, які спричинені в Україні заходами карантину через пандемію
корона вірусу COVID-1 9.Крім того, на інтернет-ресурсі
можна знайти перелік діючих заходів державної підтримки для малого та середнього бізнесу, відповіді на
найбільш часті питання та корисні поради для підприємців.
Більше інформаціїза посиланням
https://sme.gov.ua/covid19/
3. Група Європейського інвестиційного банку

(ЄІБ) пропонує невідкладні заходи для боротьби з
наслідками розповсюдження COVID-1 9. Передбачено,

зокрема, виділення 40 млрд. євро, які будуть направлені
серед іншого на кредитні канікули за короткостроковими позиками. Також планується застосувати інші заходи,
спрямовані на зменшення ліквідності та обмежень
оборотних коштів для малих і середніх підприємств та
компаній середньої ринкової капіталізації.
Більше інформаціїчитайте за посиланням http://bit.ly/

4. У грудні 201 9 року за підтримки Євросоюзу

стартувала програма FinancEast для малого й
середнього бізнесу Донецької та Луганської областей,
на яку ЄС виділив 9,5 млн євро. Програма передбачає

компенсацію до 50% вартості інвестиційних проєктів,
профінансованих ОТП Лізинг, Ощадбанком та Укргазбанком. Це може бути купівля в лізинг чи кредит сільськогосподарської техніки, обладнання, транспорту
чи будівництво приміщень.
Детальніше за посиланням https://bit.ly/

5. У межах ініціативи ЄС EU4Business Європейський банк
реконструкції та розвитку допоміг компанії Collar із
Чернігова залучити консультанта та компенсувати
половину вартості його послуг. Компанія виробляє

іграшки, нашийники, одяг та інші товари для домашніх
улюбленців. Проект з оптимізації процесів тривав півроку й допоміг компанії збільшити виробництво на 50%,
відмовитись від зайвої площі, скоротити час від виробництва до доставки в 2,5 рази, покращити взаємодію
у команді, збільшити продажі тощо. Нині Collar експортує
понад 45% своєї продукції до 60 країн світу.
Детальніше у матеріалі: https://bit.ly/
6. Програма ООН із відновлення та розбудови миру за
підтримки Європейського Союзу оголошує конкурс
малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення

чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на
підконтрольних уряду України територіях Луганської та
Донецької областей, та в окремих районах та містах
Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря.
Конкурс проводиться серед підприємтсв, які вирощують
сільськогосподарські культури, виробляють продукти
харчування, одяг чи предмети домашнього вжитку. Гранти сягають суми до 6 500 євро.
Більше інформаціїза посиланням https://bit.ly/
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Історії успіхів МСП в EEN
Європейська Мережа Підприємств (Enterprise Europe Network) допомагає
малому та середньому бізнесу впроваджувати інновації та розвиватися на
міжнародному рівні.
Наші досягнення найкраще демонструються завдяки позитивним результатам
багатьох підприємств, яким ми вже допомогли.
Ось декілька успішних історій з Ісландії та Італії.
Надання послуг фахівців з терапії в Інтернеті
Ісландія
Опубліковано: 20.02.2020
https://een.ec.europa.eu/succes-story/connecting-therapy-specialists-and-patients-online

За допомогою мережі Enterprise Europe Network ісландська цифрова платформа Kara Connect дала можливість отримувати консультації фахівців з терапії онлайн та не витрачати час на довгі поїздки.
Допомога молодому населенню Ісландії завжди була мотивуючою силою в
кар'єрі генеральної директорки та засновниці компанії Kara Connect Торбьорг
Хельги Вігфусдоттір. Вона визнала логістичні проблеми ісландського ландшафту та клімату з точки зору того, щоб дітям отримати доступ до терапії, і зрозуміла, що рішення можна знайти в технологіях.
Kara - це робоча станція для професіоналів у галузі охорони здоров'я, освіти
та добробуту. Вона працює як платформа для всіх видів терапевтів для
проведення онлайн сесій та чатів. «У нас є 1 4 видів терапевтів, що використовують платформу – включаючи підтримку у боротьбі з алкоголізмом, психологів, соціальних працівників, дієтологів та медсестер» - розповідає Хельга.
Платформа також займається адмініструванням, календарем та виставляє
рахунки, максимізуючи час, що витрачається на кожного пацієнта, і зводить до
мінімуму пов'язані з цим документи та поїздки.
«EEN вступила в гру, тому що нам потрібна була допомога в нашій стратегії
розширення, і разом ми з'ясували, що ринки Швеції і Данії були достатньо
переведені в онлайн форму, і вони будуть більш готові, ніж інші ринки», сказала засновниця.
Щоб охопити датська і шведська ринки, мережа представила для Вігфусдоттір
контакти в Данії і сприяла проведенню зустрічей в Стокгольмі і Ґетеборзі. За
підтримки EEN бізнес навіть відкрив офіс в інкубаторі в столиці Швеції.
EEN також підключила Kara Connect до грантів ЄС і допомогла їм успішно
подати заявку на премію Nordic Startup Awards, яка дала бізнесу авторитет в
інших європейських країнах. Мережа також запрошувала Вігфусдоттір виступити на заходах для жінок-підприємців – адже тема, близька її серцю. В цілому, підтримка Мережі допомогла компанії Kara Connect вирости від невеликого ісландського стартапу до загальноєвропейської технологічної фірми і
Вігфусдоттір не збирається зупинятися на досягнутому.
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Італійська технологічна фірма зробила сенсацію – Інтернет під
водою!
Італія
Опубліковано: 03.02.2020
https://een.ec.europa.eu/succes-story/italian-technology-firm-makes-splash-underwater-internet-things

Зараз ми маємо Інтернет всюди - але ризикну зробити його під водою було викликом. Радіохвилі поширюються у воді набагато повільніше і можуть бути легко порушені, що робить неймовірно важким бездротове з'єднання. Проте,
італійська технологічна фірма вперше впровадила підводний Інтернет, що дозволило забезпечити безпечний зв'язок між підводними датчиками і транспортними засобами та дало можливість краще моніторити морське
середовище.
W•SENSE, дочірня компанія Римського університету Сапієнца, запущена в 201 2
році.
У 201 7 році W•SENSE розробила рішення, яке гарантувало сумісність підводних бездротових мереж. Це означало, що підводні човни, водолази, безпілотні транспортні засоби та підводні датчики могли комунікувати один з
одним. Професор К'яра Петріолі, генеральний директор W•SENSE висловив
надію, що це полегшить і покращить морські дослідницькі проекти.
Після успішної розробки пілотного проекту компанія почали отримувати
великі контракти. Але через швидке зростання, вони зіткнулися з фінансовою
проблемою, яка унеможливлювала реалізацію контрактів. Незважаючи на їхні
передові технології, W•SENSE було відмовлено в отриманні кредиту 5 різними
банками.
EEN змогла проконсультувати бізнес з питань забезпечення таких необхідних
фінансів. Мережа допомогла W•SENSE протягом декількох місяців переговорів
з банком, в ході яких вони надали підтримку в розробці надійного бізнес-плану. В результаті компанія отримала банківський кредит на суму 500 000 євро,
гарантований ЄС. Ця гарантія також означала, що вони змогли отримати більш
низьку процентну ставку.
Крім доступу до фінансової підтримки, EEN також допомогла компанії W•SENSE
взяти участь у кількох заходах в Італії і Великобританії, а також надала
рекомендаційні листи та відгуки про їх сферу діяльності.
В результаті нових інвестицій, W•SENSE змогли укласти більші контракти і стати
бізнесом. Їх річний оборот збільшився в 20 разів - з 300 000 євро в минулому
році до
6 мільйонів євро, запланованих в наступному році.
Коли компанія була заснована в 201 2 році, вона складалася виключно з
первинних партнерів. Підтримка EEN дозволила їм розширити і створити
робочі місця в Італії і по всій Європі, отримати багаторічні контракти з
основними зацікавленими сторонами в області аквакультури, оборони,
енергетики та навколишнього середовища.
«Ми швидко ростемо, і в найближчі 5 років очікуваний сукупний річний ріст
складе близько 70%», - сказав Петріоло. «EEN постійно підтримує нас».
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Enterprise Europe Network (EEN) це глобальна мережа, яка об’єднує
65 країнах світу. Мережа налічує понад 600 бізнес-асоціацій,
близько 20 000 бізнес-пропозицій та технологічних розробок.
Кожен рік EEN проводить близько 700 бізнес-заходів та b2b
зустрічей, де підприємці зі всього світу шукають бізнес-партнерів.
Україна приєдналась до EEN, шляхом створення Консорціуму EENUkraine, який складається з 7 організацій, серед яких представники
бізнесу та державних установ, а також наукові організації. Контакти
партнерів Консорціуму EEN-Ukraine можна знайти на офіційному
сайті EEN-Ukraine http://www.iop.kiev.ua/~een/
За допомогою EEN українські МСП мають можливість:
• Знайти бізнес-партнерів та покупців своєї продукції
• Розміщувати та відстежувати комерційні пропозиції
• Просувати свої інноваційні технології на ринки ЄС;
• Приймати участь у брокерських заходах в рамках міжнародних
форумів та виставок
• Шукати інвесторів та партнерів у ЄС для створення спільних
підприємств.
Долучайтесь до можливостей, які надає Консорціум EEN-Ukraine
українським МСП та підписуйтесь на нашу сторінку у ФБ
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine.
Тут Ви завжди знайдете всю актуальну інформацію!

Наші контакти:
Сайт http://www.iop.kiev.ua/~een/
Ел.пошта een.network.ukraine@gmail.com
Тел +38 (044) 525 98 41
FB: www.facebook.com/EEN.Ukraine/
een.ec.europa.eu

Члени Консорціуму EEN-Ukraine:

• Відділ Трансферу Технологій Інституту фізики
НАН України
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
• Міністерство закордонних справ України
• Торгово – промислова палата України
• Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
• Нова Інтернаціональна Корпорація
• Офіc з просування експорту України

