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Пропозиції і запити EEN

Польський виробник картонних коробок, шукає компанії із целюлознопаперової промисловості, які можуть надати гофровані дошки наступних
специфікацій:
- гофрована основа 3-шарова з хвилями B, C, E (вага від 320 до 450 г / м2)
- 5-шарова гофрована дошка з хвилями BC (вага основи 480 г / м2)
Партнер повинен мати можливість організувати транспортування замовлення.
Детальніше...
Болгарська компанія, виробник здорових, виготовлених зі свіжих продуктів
супів, шукає дистриб’юторів серед місцевих магазинів, супермаркетів,
автозаправних станцій, фітнес центрів, інтернет магазинів і таке інше.
Супи виготовляються повністю за технологією «Fresh», що означає що використовуються тільки місцеві овочі і трави отримані свіжими в сезон від фермера,
та готуються безпосередньо після збору, що гарантує найкращий смак та свіжість усіх інгредієнтів.
Детальніше...
Польський виробник одягу спец. призначення шукає постачальників тканин і
шнурів.
Одяг цієї польської компанії відомий, популярний і цінується серед клієнтів,
головним чином через надзвичайну якість тканин.
Якість продукції має вирішальне значення, але компанія також шукає прийнятні ціни.

Детальніше...

Литовська компанія, виробник та оптовий дистриб’ютор виробів з поліетилену, у зв’язку з розширенням шукає аналогічні компанії, які виготовляють
поліетиленові сумки для переноски, рукави, мішки для сміття, пакувальні
пакети і таке інше, для особистого чи промислового використання.
Так як продажі компанії ростуть вона шукає в Україні партнерів, що будуть
брати участь в виготовленні пакувальної продукції, особливо пластикових
пакетів та мішків для сміття з первинних та перероблених поліетиленових
матеріалів.

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...
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Польська компанія, яка спеціалізується на дистрибуції фармацевтичної
продукції та харчових добавках, пропонує послуги представництва чи дистрибуції на польському ринку

Детальніше...

Голландська компанія, яка спеціалізується на розвитку бізнесу, пропонує
угоду про комерційне агентство для інноваційних харчових компаній

Детальніше...

Словенська компанія спеціалізується на обробці листового металу: 2D- і 3Dрізання, формування пресом і збірка точковим зварюванням, ручне зварювання MAG і роботизоване зварювання.
Компанія шукає ділових партнерів, яким потрібні послуги з обробки листового металу, і зацікавлена в укладенні договору аутсорсингу.

Детальніше...

Компанія з Боснії та Герцеговини виробляє люстри ручної роботи, бра, абажури, а також інші аксесуари для інтер'єру та меблі з металу.
Компанія хоче розширити свій бізнес і співробітництво з європейськими підприємствами. Компанія зацікавлена в пошуку меблевих магазинів і підприємств для укладання виробничих угод, а також в пошуку партнерів для
встановлення співпраці на основі дистриб'юторської угоди з метою пошуку
нових ринків збуту за кордоном. Крім того, компанія пропонує свої послуги
для виробництва індивідуальних виробів з нержавіючої сталі відповідно до
запитів клієнтів і специфікацій.

Детальніше...

Швейцарське МСП, що володіє досвідом в області очищення води, розробило
технологію зміни фільтрів для видалення біоплівок в трубах для питної води,
що використовуються в тваринництві, що дозволило досягти значних переваг
для здоров'я і благополуччя тварин. В технології очищення води використовуються електромагнітні резонансні поля дуже низької частоти. Не використовуються ні хімічні, ні біологічні продукти. МСП шукає партнерів з
агрономічного сектора, зацікавлених в випробуванні технології в рамках
наукового співробітництва.

Детальніше...
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Антикризові інструменти
державної підтримки МСП та
інноваційних організацій

• Кабінет Міністрів України: Уряд розширив можливості програми «Доступні Кредити 5-7-9%»

• Офіс Президента України: Президент підписав закон,
що створює єдиний рахунок для сплати податків

• Кабмін: Уряд запровадив дзеркальні заходи до країн,
які встановлюють обмеження для українських перевізників

• Мінекономіки: Велике оновлення Prozorro. Нове законодавство про публічні закупівлі

• МЗС: Виробники м'ясної продукції отримали доступ
на ринок Сінгапуру
• Дія: 10 корисних сервісів для підприємців
• Дія: Як внести зміни до ФОП?

• Мінекономіки: Уряд надаватиме допомогу працівникам по частковому безробіттю на період карантину
• Мінекономіки: Уряд визначив напрямки підтримки
фермерських господарств та кооперативів
• Мінекономіки: Уряд удосконалив механізм проведення
торгів: оновлено систему оскарження

• ДПС: Карантинні нововведення для бізнесу. Практичні
особливості застосування звільнення від ПДВ
• ДПС: Карантинні нововведення щодо ЄСВ
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Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій

Всесвітній геотермальний конгрес, м. Рейк’явік, Ісландія
27 квітня 2020 р. в м. Рейк'явік, Ісландія, у віртуальному форматі відбудеться
Всесвітній геотермальний конгрес 2020. Подія відбудеться спільно з Міжнародною геотермальною асоціацією (IGA). Захід буде транслюватися на вебсайті WGC https://www.wgc2020.com . Офлайн захід перенесено на травень
2021 р. Всесвітній геотермальний конгрес - це унікальна платформа для вашого бренду для взаємодії з глобальною аудиторією стейкхолдерів геотермального світу. Програма виставок і спонсорства збере разом лідерів галузі і фахівців в області енергетики, які нададуть вашій організації можливість продемонструвати свої новітні технології, продукти та інноваційні послуги.

Віртуальна конференція "Innovation in Environment & Energy &
Circular Economy"
(Інновації в сфері навколишнього середовища, енергетики
замкненого циклу)

та економіки

Брокерський захід EEN буде проведено у віртуальному режимі онлайнзустрічей через B2Match 4 і 5 травня 2020 року.
Учасники зможуть планувати віртуальні зустрічі за допомогою інструменту
відеоконференції. Віртуальне міжнародне партнерство – інновації в галузі
навколишнього середовища, енергетики та циркулярної економіки об’єднує
компанії та дослідницькі організації з Європи і всього світу. Це унікальна
можливість, організована в рамках мережі Enterprise Europe Network, для
встановлення нових контактів для бізнесу, технічного співробітництва та
досліджень і розробок. Надихаючі і цільові віртуальні зустрічі передбачають
отримання нових знань і діловіих контаків.
Основні теми:
• Відходи і переробка
• Відновлювана енергія
• Енергоефективність
• Циркулярна економіка
• Вода і водні ресурси
B2Match-Реєстрація:
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
Веб-сайт
https://international-partnering-ifat-2020.b2match.io/
Реєстрація відкрита до 28 квітня 2020 р. Участь безкоштовна.
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Textile connect – це платформа, яка об’єднує компанії/дизайнерів, які шукають
партнерів серед виробників, постачальників в галузі легкої промисловості.
Нині на заході вже зареєстровано понад 1 30 європейських компаній. Textile
connect допоможе знайти міжнародних бізнес-партнерів під час заздалегідь
запланованих зустрічей.
Онлайн-зустрічі проходитимуть у період з 4 по 8 травня 2020 р.
Реєстрація за посиланням .
Участь безкоштовна.

Брокерський захід: стимулювання трансферу технологій в
Центральній Європі
7 травня 2020 року з 1 0:00 до 1 7:00.

Захід буде проходити в 1 00% віртуальному середовищі, де ви можете
безпечно проводити зустрічі з центральноєвропейськими підприємствами та
науково-технічними організаціями. Реєстрація відкрита!
З нагоди офіційного запуску мережі KETGATE ми запрошуємо всі малі і середні
підприємства та науково-технічні організації, які знаходяться в пошуках
партнера з досліджень та/ або промислової кооперації для подальшої
співпраці.
Мета KETGATE – об’єднати бізнес з наукою. З цією метою KETGATE і Enterprise
Europe Network об'єднали свої зусилля для організації цього абсолютно
віртуального брокерського заходи.
Будуть проведені різні сесії попередньо організованих зустрічей, на яких
представники бізнесу та науково-технічних організацій матимуть 30 хвилин,
щоб представитися і обговорити можливості передачі технології.
Зареєструйтеся та почніть прискорення трансферу технологій в Центральній
Європі!
Реєстрація відкрита до 4 травня за посиланням .
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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

Запис вебінару: Як налагодити успішне ділове
співробітництво на ринку Литви

Лектор: Artūras Jakubavičius, експерт EEN з Литви
Модератор: Олена Фесенко, координатор консорціуму EEN-Україна
Вебінар відбувся 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 особливо корисний:
Підприємцям, експертам в галузі торгівлі та консалтингу, представникам
бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгових палат та інноваційних організацій.
Переглянути запис вебінару можна за посиланням .
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Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій
1 . Компанії в Західній Україні отримають нові
кошти від ЄБРР та ЄС
Малі та середні підприємства на заході України зможуть
скористатися новими кредитними коштами, що будуть
надані «Банку Львів» у розмірі до 7,5 млн євро в рамках
проекту «Кредитна лінія ЄБРР - EU4Business». Кредитування буде здійснюватися в українській гривні, що захистить
позичальників «Банку Львів» від валютних ризиків, а також
буде пропонуватися з тривалішими строками погашення».
Кошти надаються в рамках Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Європейським Союзом (ЄС) та Україною. Гранти ЄС будуть пропонуватися відповідним підприємствам як інвестиційні стимули
для зменшення розміру капітальних витрат на модернізацію технологій та виробничих процесів, щоб відповідати
стандартам і регламентам ЄС.
Більше інформаціїза посиланням

2.ЄС з партнерами підтримують МСП, щоб
подолати COVID-1 9
Багато малих і середніх підприємств страждають через
спалах коронавірусу, тому ЄС разом із міжнародними
фінансовими установами мобілізують додаткове фінансування та спрощують доступ до наявних кредитних ліній та
програм підтримки. Значна частина пакета допомоги у 1 90
млн євро для реагування на коронавірус в Україні піде на
потреби малого бізнесу і фермерських господарств. Вона
буде доступна незабаром через українські банки. Також
продовжуються поточні кредитні та грантові програми
EU4Business.
Дізнавайтесь деталі за посиланням

3. Виробник одягу швидко переорієнтував
виробництво після підтримки
з боку ЄБРР та ЄС
В рамках ініціативи EU4Business ЄБРР і ЄС допомогли
компанії ПрАТ «Санта Україна» запровадити нову технологію автоматизованого проектування, що дозволила досить
швидко переорієнтувати виробництво. Таким чином працівники компанії виготовили 70 000+ високоякісних масок,
частину з яких безкоштовно передали медичним працівникам, людям похилого віку та малозабезпеченим
громадянам у місті Первомайську Миколаївській області.
Детальніше за посиланням

4. Понад 0,8 млн. євро на підтримку
креативних індустрій України
Митці та їхні ідеї допомагають нам долати цю кризу! ЄС та
партнери продовжують підтримувати українську культуру
аби допомогти подолати численні складності, які вже
вплинули на цей сектор через пандемію COVID-1 9.
Програма House of Europe виділила понад 0,8 млн. євро на
гранти та іншу підтримку культури та креативних індустрій
України — як негайну швидку відповідь на кризу.
Дізнатися більше, подати заявки та отримати підтримку
можна за посиланням.
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EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
Innovation pilots

Pan-European Hackathon #EUvsVirus

ID: H2020-INFRAINNOV-201 9-2020

7 квітня 2020 року відбулась неформальна відеоконференція за участю міністрів Європейського союзу у сфері
досліджень та інновацій щодо протидії поширенню
COVID-1 9. Результатом цього заходу було затвердження
перших 1 0-ти пріоритетних дій першого Плану проекту
ERAvsCorona :

Цілі та завдання:

Створення інноваційних масштабних платформ, що поєднують НДДКР (дослідження та розробки), інтеграцію та
впровадження.
Ці платформи повинні забезпечити залучення європейської промисловості до науково-технічного прогресу,
утворивши ланцюжок «Науково-дослідна установа»-«конструкторське бюро/промисловість»-«МСП»
Область застосування:
Фінансування буде надано мережам дослідницької інфраструктури, щоб розпочати реалізацію спільної стратегії/дорожньої карти технологічних розробок, необхідних
для їхнього впровадження у промисловість. Пропозиції
повинні включати співпрацю дослідницької інфраструктури (мережу, кластер, асоціацію .. ) з промисловість та малими та середніми підприємствами для сприяння розвитку
інновацій та обміну знаннями шляхом спільного створення
необхідних технічних рішень та їхнього використання, за
необхідності, масштабних платформ, що поєднують
науково-дослідні роботи (НДДКР) з промисловістю.
Бюджет:
максимальний розмір гранту 1 0 млн Євро
Вимоги:
Пропозиції повинні стосуватися розробки визначених фундаментальних/прикладних технологій або методів, що лежать в їхній основі та випливають на ефективне та спільне
використання залучених дослідницьких інфраструктур, з
урахуванням ефективності використання цих ресурсів та їх
впливу на навколишнє середовище (наприклад, клімат).
Проектна пропозиція повинна сприяти активізації потенціалу інновацій дослідницьких інфраструктур шляхом зміцнення партнерства з промисловістю, наприклад, співпраця відділів трансферу технологій з дослідницькими інфраструктурам

https://ec.europa .eu/in fo/sites/in fo/fil es/resea rch _a n d_in n ova tion /resea rch _by_a rea

.
З метою розробки інноваційних рішень для ефективної
боротьби з поширенням COVID-1 9 Європейська комісія у
тісній співпраці з усіма державами-членами, а також країнами-учасницями Horizon 2020 запускає новий проект
#EUvsVirus Hackathon .
Якщо Ви хочете взяти участь у хакатоні, Вам необхідно зареєструватися за посиланням.
Ви можете брати участь як:
1 . Вирішувач проблем . Ви можете зареєструватися як окрема особа або як команда з іншими колегами.
2. Наставник. Ви можете зареєструватися або як експерт
для забезпечення наставництва команд, або як
координатор команди.
3. Партнер (є різні посилання в залежності від категорії
партнерів).
/docum ents/ec_rtd_era -vs-coron a .pdf)
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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:
Нова Інтернаціональна Корпорація

Українська компанія «EJaw» - студія розробки ігор з України, звернулася до
«Нової інтернаціональної корпорації», бажаючи зробити ділову пропозицію
та подати її в системі EEN. З 20 по 22 серпня в Кельні, Німеччина, відбулася
брокерська подія, організована під час найбільшої у світі торгової виставки
в ігровій індустрії - «Gamescom». Два експерти EEN від «Нової
інтернаціональної корпорації» та генеральний директор компанії «EJaw»
взяли участь в переговорах з китайською компанією «Yotta Games». Було
обговорено можливість співпраці над спільним проектом, що стосується
служб розвитку ігор. Китайська компанія дала українським розробникам
ігор кілька тестових завдань.
Тепер українська компанія «EJaw» та китайська «Yotta Games» підписали
угоду про ділове партнерство та разом успішно працюють над декількома
проектами розробки ігор.

Історія успіху
Представник консорціуму EEN-Ukraine:
Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Молода українська компанія ТОВ «Lia Growth», яка швидко розвивається,
звернулася до експертів консорціуму EEN-Ukraine за допомогою у пошуків
партнерів у Європі. Загалом, основний напрямок діяльності компанії –
транспортні послуги.
Представник консорціуму EEN-Ukraine підшукав та допоміг провести переговори з відомою німецькою компанією «Alschu Chemie», яка майже 50
років займається виробництвом та продажем продуктів для барбекю та дозвілля.
Компанії домовилися про співпрацю в галузі міжнародної логістики та уклали Угоду щодо перевезення вантажів.
Як результат, українська компанія збільшила портфель своїх клієнтів, підвищила конкурентоспроможність. Німецька компанія знайшла надійного
партнера з перевезення вантажів із країн Східної Європи.
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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

