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Пропозиції і запити EEN

Китайська компанія, що спеціалізується на розробці та виготовленні побутової
техніки шукає компанії які мають технологію антибактеріального очищення
повітря для кондиціонерів, що продаються на європейському ринку.
Основна продукція компанії це холодильники, морозильні камери, пральні
машини, телевізори, кондиціонери, водонагрівачі, витяжні шафи, газові плити,
кондиціонери та таке інше.
Детальніше...

Польський виробник аксесуарів для домашніх тварин шукає швейні фабрики,
зацікавлені у виробництві цієї продукції.
Компанія спеціалізується на виробництві тканинних розплідників, ліжок та
сумок та шукає швейні фабрики, які виготовлятимуть аксесуари для домашніх
тварин, строго відповідно до конструкцій та специфікацій, наданих компанією.
Детальніше...

Словацька інноваційна ІТ компанія, що спеціалізується на розробці мобільних
додатків та веб-додатків для охорони здоров’я, шукає партнерів для співпраці
на основі аутсорсингової угоди.
Компанія надає клієнтам повністю масштабовані платформи власної розробки
для додатків Healthcare.
Детальніше...

Чеські розробники розширеного скануючого рентгенівського флуоресцентного аналізатора неорганічних матеріалів шукають партнерів.
Дослідники з чеського університету розробили пристрій на основі рентгенівської флуоресценції для неруйнівного аналізу матеріалів. Скануючий рентгенівський флуоресцентний аналізатор знаходить своє застосування там, де
необхідно провести неруйнівний аналіз неорганічних матеріалів.
Детальніше...

Словацька компанія спеціалізується на імпорті та продажу продукції та матеріалів, виготовлених в Індії з акцентом на високий рівень якості. Компанія
прагне розширити інтерес до своєї продукції за допомогою міжнародної співпраці через угоду про послуги з дистрибуції або виробничу угоду.
Компанія спеціалізується на імпорті предметів моди, одягу та текстильних
матеріалів.
Детальніше...
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Французька компанія в галузі проектування електродвигунів та генераторів
шукає субпідрядників

Детальніше...

Китайська компанія шукає постачальника ліфтових пристроїв у Європі

Детальніше...

Болгарський виробник будівельної продукції з гіпсу шукає постачальників

Детальніше...

Словенська компанія займається виробництвом і монтажем сталевих
каркасних конструкцій для збірних виробничих і будівельних об'єктів. Вона
також виробляє навіси для автомобілів, альтанки, перила, сходи і ряд інших
сучасних сталевих виробів.
Детальніше...

Литовська компанія, що займається виробництвом пакувальної продукції з
поліетилену (cумки, мішки для сміття, пакувальні пакети і т.д.), шукає аналогічні
компанії в Україні. Компанія пропонує працювати на основі договору про
виробництво продукції та/або договору субпідряду.
Детальніше...

Румунська компанія, що спеціалізується на виробництві дорослого і дитячого
одягу, прагне підписати договори на виробництво одягу з іноземними
виробниками. Компанія має більш ніж 1 0-річний досвід роботи в текстильній
промисловості. Вона має власні лінії одягу, доступні в магазинах, в інтернеті, а
також може виготовити індивідуальні лінії одягу для зарубіжних партнерів:
виробників або дизайнерів.
Детальніше...
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Антикризові інструменти
державної підтримки МСП та
інноваційних організацій

• Мінекономіки: Уряд дозволив ведення ще декількох видів господарськоїдіяльності під час карантину

• Державна податкова служба України підготувала серію корисних відеоуроків про електронні сервіси

• Мінекономіки: Аграрії отримають 4 млрд грн: Рада
прийняла зміни до держбюджету

• ДПС: Карантинне. Про зупинення строків для адміністративного оскарження рішень контролюючих
органів до 31 травня 2020 року

• Мінекономіки: Ухвалено Закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних
• Кабмін: Уряд спростив механізм виходу українських
виробників товарів військового призначення на міжнародний ринок
• Кабінет міністрів України: Верховна Рада підтримала
зміни до Держбюджету на 2020 рік
• Офіс розвитку малого та середнього підприємництва про антикризове рішення для бізнесу від ЛІГА:
ЗАКОН
• Офіс ефективного регулювання: Хто повинен перевіряти дотримання протиепідемічних заходів на підприємстві?
• НБУ про продовження дії карток на період карантину:

• Державна податкова служба України: Карантинні
нововведення. Що треба знати про процедуру отримання спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів
• Державна податкова служба України: Парламент
підтримав законопроєкт про єдиний рахунок для
сплати податків
• Дія про те як отримати довідку про трудовий стаж
чи заробітну плату онлайн
• Мінцифри: Кваліфікований електронний підпис можна
отримати під час карантину
• Рада експортерів та інвесторів при МЗС України: Cінгапур відкриває ринок термічно оброблених продуктів для українських виробників

• НБУ: Платіжними картками НПС "Простір" тепер можна розрахуватися у РОS-терміналах Укрпошта
• Нова митниця про імпорт сировинних товарів та
засобів виробництва
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Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій

1 5-1 7 квітня 2020 р. – серія цікавих вебінарів на тему "Мікробізнес в Україні:
європейський досвід". Координатор Консорціуму #EEN_Ukraine Olena

Fesenko прийняла участь у першому вебінарі, та розказала про можливості,
які надає Enterprise Europe Network Ukraine українським підприємствам.
Участь безкоштовна за попередньої реєстрації.
7 травня 2020 р. INSPIRE - Фондова біржа інноваційних послуг, продуктів та
ідей, готових до ринку, Румунія, м. Крайова, 2020 рік.

Реєстрація відкрита до 4 травня 2020 г.
«INSPIRE - Фондова біржа інноваційних послуг, продуктів та ідей, готових для
ринку»
Заснований в 1 947 році, Університет Крайова (UCV) є одним з найбільших
державних вищих навчальних закладів в Румунії, в південно-західному регіоні
Румунії (на територіально-адміністративному рівні він налічує 5 округів). В
даний час UCV включає в себе 1 2 факультетів і надає широкий спектр навчальних програм в галузі інженерії, гуманітарних наук, суспільних наук, історії,
економіки, сільського господарства, юриспруденції, теології та мистецтва. З
201 5 року UCV став частиною Enterprise Europe Network, що входить в
консорціум Ro-Boost, пропонуючи послуги підтримки для розвитку і інтернаціоналізації для інноваційних МСП в регіоні.
Brokerage Event INSPIRE передбачає B2B-зустрічі, на яких будуть присутні регіональні винахідники і підприємства, які бажають співпрацювати і розвивати
ділові, наукові і технологічні партнерства.
INSPIRE B2B зорієнтовано на такі сфери діяльності як:
- сільське господарство
- садівництво
- ІКТ
- електротехніка та електроніка
- машинобудування
- інженерія довкілля
- цивільне будівництво
- біомедична інженерія
Реєстрація на подію відкрита за посиланням . Участь безкоштовна. Витрати на
проїзд та проживання сплачуються самостійно.
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SEAENERGY 2020, реєстрація відкрита з 30 червня 2020 р.

Міжнародна подія SEANERGY, присвячена морській відновлювальній енергетиці, яка мала відбутись 1 0-1 1 червня, попередньо переноситься на 1 -2 липня. Точні дати будуть оголошені найближчим часом (залежно від ситуації
COVID-1 9).
Під час цих 2-х днів B2B-зустрічей компанії матимуть можливість зустрітись із
технологічним або діловим партнером для своїх проектів та співпраці у таких
напрямках:
• енергія вітру на морі, включаючи плаваючу енергію;
• енергія припливного потоку;
• енергія хвилі;
• теплова енергія океану;
• осмотична енергія;
• сонячна плаваюча енергія;
• припливна сила.
Реєстрація на подію відкрита за посиланням . Вартість реєстрації на B2B, виставку, конференції та вечірку становить 1 08 € (з ПДВ).
Torino FashionMatch 2020, який мав відбутися наприкінці червня-початку
липня, попередньо переноситься на осінь 2020.

Реєстрація на подію відкрита до 21 червня 2020 р. за посиланням (може бути
призупинена найближчими днями).
Torino FashionMatch 2020 - це інноваційний та міжнародний формат, який
сприяє створенню ділових угод у модній індустрії. B2B зустрічі будуть організовані Unioncamere Piemonte який об'єднає європейських виробників моди
та текстилю для розширення можливостей та комерційних партнерств в
пошуку партнерів для спільних проектів, вивчаючи нові ринки та обмінюючись знаннями, ідеями, інноваціями та натхненням.
- За 4 роки подія створила відповідні історії успіху і дозволила клієнтам
встановити міжнародні контакти та ділові партнерські відносини.
- B2B допоможе вам зустріти потенційних ділових та технологічних партнерів
на заздалегідь запланованих зустрічах.
Учасники матимуть можливість:
- відвідати сесії EEN B2B та тематичні бесіди з міжнародними спікерами;
- познайомитись із міжнародними покупцями /діловими агентами/ роздрібними торговцями;
- ініціювати міжнародні контакти та співпрацю з міжнародними партнерами;
- знайти нових ділових партнерів;
- відвідати Torino Fashion Week 2020.
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Назва вебінару: Побудова успішної бізнесової співпраці на
ринках Польщі.
Дата проведення вебінару: 30 квітня 2020
Час: 1 4.00
Лектор: Roman Robotecki, експерт EEN з Польщі
Модератор: Олена Фесенко, Координатор консорціуму EEN Україна.

Вебінар буде проведений у форматі лекції та діалогу між експертами з обох
сторін на наступні теми:
- Особливості ведення ділового та транскордонного співробітництва у
Польщі (митні та акцизні збори, ПДВ, тарифні преференції, антидемпінгові та
компенсаційні мита тощо)
- Інструменти EEN для пошуку партнерів / інвесторів / дистрибуцій
- Інструменти EEN для просування ваших товарів / послуг
- Підтримка EEN для інноваційних організацій
- Які сфери співпраці з Україною цікавлять польський бізнес
- Запити та пропозиції про співпрацю
Також, з метою посилення ділової активності МСП, спікери поділяться
історіями успіху міжнародного співробітництва.
Цей вебінар буде особливо корисним для:
Підприємців, експертів в галузі торгівлі та консалтингу, представників
бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгових палат.
Зацікавлені компанії та фізичні особи можуть безкоштовно зареєструватися
для участі у вебінарі тут: https://forms.gle/RKMQar5WmrHSRDrn7
Назва вебінару: Як налагодити успішне ділове
співробітництво на ринку Литви
Дата вебінару: 24 квітня 2020 року
Час: 1 4:00
Лектор: Artūras Jakubavičius, експерт EEN з Литви
Модератор: Олена Фесенко, координатор консорціуму EEN-Україна

Вебінар відбудеться у форматі лекції та діалогу експертів обох країн з
наступних тем:
- Особливості ведення ділового та транскордонного співробітництва в Литві
(митні та акцизні збори, ПДВ, сертифікація, тарифні преференції,
антидемпінгові та компенсаційні збори, тощо)
- Інструменти EEN для пошуку партнерів / інвесторів / дистрибуції.
- Інструменти EEN для просування ваших товарів / послуг.
- Підтримка EEN для інноваційних організацій.
- Які сфери співпраці з Україною цікавлять литовський бізнес?
- Запити та пропозиції про співпрацю.
Також, з метою посилення ділової активності МСП, спікери поділяться
історіями успіху міжнародного співробітництва.
Цей вебінар буде особливо корисний:
Підприємцям, експертам в галузі торгівлі та консалтингу, представникам
бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгових палат та інноваційних організацій.
Зацікавлені компанії та фізичні особи можуть безкоштовно зареєструвати
свою участь за лінком: https://forms.gle/th6esFDkHXkieWZW6
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Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій
1 . Коронавірус не знає кордонів. Він впливає на кожного з
нас у кожному куточку світу. В межах ініціативи

“Team Europe” ЄС та його держави-члени переспрямовують 1 5,6 млр. євро на підтримку країн-партнерів у всьому світі, включно з Україною, в боротьбі з коро-

навірусом.

Деталі за посиланням

2. ЄС надав грант київському виробнику будматеріалів з
конопель. Київська компанія Hempirе розробила матеріал, який можна використовувати у будівництві для утеплення або замість бетону й цегли.
Його виготовляють із подрібнених стебел промислових
конопель, води та сполучного матеріалу на основі вапна.
Будівельна суміш з конопель екологічна й енергоефективна, регулює рівень вологості у приміщенні та є хорошим звукоізолятором. Грант програми ЄБРР «Кліматичні
Інноваційні Ваучери» за фінансування ЄС допоможе
отримати сертифікати для подальшого виходу на український та європейський ринки.
Більше інформаціїза посиланням

3. ЄС надає Україні 80 млн євро для боротьби зі спалахом
коронавірусу.
Підтримка ЄС зменшить
вплив COVID1 9 на систему охорони здоров’я, повсякденне життя людей та економіку. Зазначений пакет
допомоги буде спрямовано, зокрема, на запуск
нової програми підтримки МСП (20 млн євро) у межах
бюджету ЄС на 2020 рік, яка дасть ще 1 0 млн. євро на
гривневе кредитування малого та середнього бізнесу.
Також буде запроваджена программа підтримки малих фермерських господарств у розмірі 25 млн
євро на додаток до 26 млн євро, виділених у 201 9 році.

5. EC for Ukraine: €1 3 million in humanitarian aid for conflictaffected population
Європейська Комісія виділила 1 3 мільйонів євро на підтримку найбільш вразливих верст населення в Україні,
які постраждали від бойових дій, що тривають.
У той же час гуманітарні проекти, що фінансуються ЄС,
також допоможуть бути спрямовані на подолання
спалаху коронавірусу COVID-201 9.
Деталі за посиланням

6. ЄС підтримує Україну в боротьбі з пандемією коронавірусу. Сьогодні EUBAM - EU Border Assistance Mission to
Moldova and Ukraine, що фінансується ЄС, доставила Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України 3 тисячі респіраторів FFP2 та
захисних щитків для обличчя. Це обладнання допоможе
захистити прикордонників від коронавірусу.
Деталі за посиланням

7. Посол ЄС в Україні: на порядку денному відносин ЄС та
України все залишається на місці, незважаючи на
боротьбу з Covid-1 9
Деталі за посиланням

8. Cтартувала 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.
Деталі за посиланням

Більше про пакет підтримки

4. Європейський

банк реконструкції і розвитку
(ЄБРР) надає пакет «Солідарної Допомоги» у розмірі 1
млрд. євро на боротьбу з наслідками пандемії Covid1 9. Ці заходи покликані забезпечити швидку реакцію на

потреби компаній, які постраждали від коронавірусу та
глобальних економічних потрясінь.
Більше інформаціїв офіційному прес-релізі на сайті
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EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
Social Economy Missions
ID: COS-SEM-2020-4-01

Financing for energy efficiency investments Smart Finance for Smart Buildings

Цілі та завдання:

ID: LC-SC3-B4E-1 1 -2020

Особливими цілями, що мають бути досягнуті в рамах
виконання цього конкурсу є:
• Розширення взаємодії та покращення співробітництва
між уже існуючими мережами соціальної економіки та
зацікавленими сторонами, у сфері пріоритетів «Social
economy missions», на місцевому та регіональному рівні.
• Посилення міжрегіонального обміну знаннями між
зацікавленими сторонами у державному та приватному
секторі, у сфері пріоритетів «Social economy missions»
• Сприяння поступовій побудові соціальної економіки у
суспільстві.

Цілі та завдання:

Показники проекту:

Якість, вплив та наочність підтримуваних дій по розширенню співробітництва зацікавлених сторін в соціальній сфері
на регіональному та міжрегіональному рівнях буде оцінюватись згідно таких показників:
• Кількість міжрегіональних семінарів “social economy
missions”
• Кількість, географічне та топологічне різноманіття
зацікавлених сторін що прийняли участь у семінарах
“social economy missions”
• Кількість зібраних успішних практик.

a) Налагодження фінансування енергоефективності

Пропозиції повинні вирішувати хоча б одне з наступних
питань:
• розробка, демонстрація та просування стандартизації,
агрегації та порівняльного оцінювання;
• інвестицій у сталу енергетику;
• Нарощування потенціалу для банків та інвесторів на
національному та місцевому рівнях;
• збір, обробка та публікація великомасштабних даних про
фактичні фінансові показники інвестицій в
енергоефективність;
• Орієнтація на інституціональних інвесторів (наприклад,
державні пенсійні фонди) з метою збільшення частки
їхніх коштів, вкладених в енергоефективність, або на
розвиток конкретних фондів інвестиційних продуктів.
б) Інноваційні схеми фінансування інвестицій в енергоефективність

Максимальний грант на проект складе 1 00 000 євро. Грант
є обмеженим максимальною ставкою відшкодування у
розмірі 90%.

Пропозиції повинні стосуватися розробки або тиражування та впровадження інноваційних схем фінансування інвестицій в енергоефективність. Вони можуть залучати різні
типи організацій, структури власності та моделі фінансування. Ці схеми повинні стосуватися забезпечення фінансування, а також структурування попиту, зокрема, на регіональному / національному рівні, та орієнтації на конкретні сфери (наприклад, енергоємні галузі, будівництво тощо).

Вимоги:

Результат проекту:

Бюджет:

Координатором має бути регіональна чи місцева
державна адміністрація (наприклад муніципалітет, міська
чи районна адміністрація, тощо).
Запропоновані консорціуми мають включати в себе щонайменше три різноманітних регіональних чи місцевих
державних адміністрацій (наприклад муніципалітет, міська
чи районна адміністрація, тощо) з трьох різних держав –
членів ЄС чи країн що беруть участь у програмі COSME.
Кінцевий термін подання заявок: 9 червня 2020 року

a) Налагодження фінансування енергоефективності
б) Застосування інноваційні схеми фінансування інвестицій
в енергоефективність
Бюджет: від 1 до 1 ,5 мільйонів євро
Дедлайн: 1 0 вересня 2020
Посилання

Посилання
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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.
Історія успіху
Представник консорціуму EEN-Ukraine:
Торгово-промислова палата України

Українська компанія «Sweet Arte» – виробник кондитерських виробів почала свою діяльність
в травні 201 5 року у Вінницькій області в селі Міханівка. На сьогодні компанія являється
лідером серед українських виробників кондитерських виробів, має відзнаки міжнародних та
національних конкурсів та сертифікована за міжнародною системою якості ISO 22000:2005,
ISO 9001 : 201 5, HALAL CERTIFICATE.
В 201 9 році «Sweet Arte» разом з іншими представниками українського бізнесу взяли участь в
діловій місії, організованій представниками консорціуму EEN- Ukraine на міжнародну виставку
харчових продуктів «SIAL-201 9», Китай.
Під час перемовин компанія мала успіх серед міжнародних партнерів та, як результат, було
підписано договір про співробітництво з Китайською компанією Shenzhen Hong Fu Hang
Trading Company Limited на поставку першої партії товару.
Історія успіху
Представник консорціуму EEN-Ukraine:
Державна установа «Офіс з просування експорту України»

Українська компанія «Біопром Харків», яка є виробником пристроїв для автоматизації та
пелетних факельних пальників для твердопаливних котлів, знайшла партнера в Болгарії за
допомогою Європейської мережі підприємств (EEN).
Дізнавшись про широкі можливості EEN з пошуку партнерів та іноземних інвестицій,
українська компанія розпочала активно створювати запити на співпрацю з зареєстрованими
у мережі підприємствами. На один з таких запитів відгукнулась болгарська компанія Enerco,
зацікавившись пропозицією постачання енергоефективних котлів від «Біопром Харків».
Після перемовин та вивчення всієї технічної інформації, український виробник здійснив
тестову поставку котлів своєму потенційному партнерові. Невдовзі має відбутись візит
представників болгарської сторони на виробництво та підписання договору про співпрацю.
Ось кілька порад від представників компанії «Біопром Харків» як знайти партнера через
мережу EEN:
• Потрібно мати всю технічну інформацію про продукт;
• Профіль компанії має бути простим і зрозумілим;
• Бажано вказати інформацію про наявні сертифікати;
• Постійно моніторити розміщені у мережі профілі компаній та актуальні запити на
партнерство;
Доцільно пропонувати співпрацю, яка може бути вигідна обом сторонам, навіть якщо про неї
не зазначено в профілі!
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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

