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Пропозиції і запити EEN
Словенська компанія, яка займається виготовленням та монтажем сталевих
каркасних конструкцій шукає агентів та дистриб'юторів для здійснення її
продажу. Потенційні партнери повинні бути спеціалізовані на ринку металоконструкцій і мати сильну комерційну мережу. Компанія також виробляє автомобільні навіси, альтанки, перила, сходи і ряд інших сучасних сталевих виробів.

Детальніше...

Болгарська компанія пропонує прес-форми для лиття пластмас та інших полімерів, готові формовані вироби з пластмаси, а також дрібносерійне виробництво різних високоточних металевих компонентів за договором аутсорсингу/
субпідряду. Потенційними партнерами повинні бути інші виробники інструментів або компанії, що працюють у сфері лиття під тиском.

Детальніше...
Бельгійський стартап розробник ексклюзивних браслетів шукає партнера, що
буде виготовляти браслети в рамках договору про виготовлення. Сам браслет
має складатися з чорного металевого чи дерев’яного замка та бути виготовленим з тканинного паракорду.

Детальніше...
Турецька компанія пропонує економний спосіб розробки аеродинамічних
моделей для професійних тренажерів польотів типу D та шукає виробників таких тренажерів. Компанія спеціалізується на динамічному моделюванні та розробці систем управління аерокосмічних програм та має досвід роботи з роторними апаратами, турбінними двигунами та вітровими турбінами.

Детальніше...
Китайська компанія спеціалізується на науково-дослідних розробках та виробництві енергоефективних генераторів озону, які використовуються для
питної води, очищення стічних та річкових вод, денітрифікації та окислення
димових газів.

Детальніше...

Італійська компанія, що спеціалізується на виробництві макаронів та продуктів, консервованих у маслі, шукає дистриб'юторів. Компанія виробляє більше
50 різних видів італійських макаронів: традиційні види, спеціальні види, яєчна
паста і ароматизовані макарони з п'ятьма смаками, такі як: макарони з
чорнилом кальмара, макарони з морськими водоростями, макарони з чилі і
т.д., біологічні макарони і продукти, консервовані в олії.

Детальніше...
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Албанська компанія, що спеціалізується на зборі та упаковці лікарських
рослин, шукає компанії, що займаються дистрибуцією сушених лікарських і
ароматичних рослин. Компанія збирає і експортує такі рослини, як шавлій
лікарський, чабер гірський, квіти липи, листи чебрецю та інші.

Детальніше...
Іспанська компанія, заснована в 1 969 році, спеціалізується на виробництві
високоякісного литого алюмінієвого посуду і контейнерів для їжі. Компанія
пропонує повний асортимент литих алюмінієвих виробів (сковорідки, казанки, кастрюлі, кавоварки, посуд, аксесуари та ін.) Компанія шукає партнерів для
укладання довгострокової дистриб'юторської угоди.

Детальніше...

Голландська компанія, яка виробляє автоматизовані навантажувальні рампи, в
основному для мотоциклів, шукає партнерів для співробітництва на умовах
дистриб’юторського договору

Детальніше...

Латвійський виробник м'яких ігрових предметів для дітей шукає міжнародних
постачальників штучної шкіри та інших текстильних тканин для співпраці в
межах угоди з постачальниками

Детальніше...

Польська компанія шукає виробників або постачальників наносрібла та
нанозолота

Детальніше...

COVID-1 9: чеська компанія, яка виробляє безконтактні підставки для
дезінфекції рук для громадських місць, шукає дистриб'ютора

Детальніше...
Голландська торгівельна компанія розшукує виробників кріпильних елементів
з України

Детальніше...

Китайська компанія шукає виробників добрив з гумінової кислоти

Детальніше...

Міжнародна онлайн платформа для торгівлі фруктами, овочами та злаками
пропонує знайти B2B покупців та постачальників

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

• ДПС: Протягом якого періоду діє пільга з оподаткування ПДВ на лікарські засоби і т.д., які ввозяться для
боротьби з коронавірусом?
• Дія: Підписання документу з е-підписом у Дії

• Дія: 7 порад підприємцям під час кризи
• Мінцифри: Міністерство цифрової трансформації
та Міністерство інфраструктури України почали
працювати над впровадженням електронної товарно-транспортноїнакладноїв Україні

• Міністерство інфраструктури України: На транспортному порталі електронних послуг додали нові
сервіси

• Мінекономіки: Від завтра відновити роботу зможе
872 продовольчі ринки

• ДПС: Продовжені терміни подання декларацій про
майновий стан громадянами в 2020 році

• Мінекономіки: Про механізм підтвердження преференційного походження під час кризи COVID-19

• НБУ: Національний банк України знизив облікову ставку до 8%

• Мінекономіки: Держава платитиме відсотки по діючим кредитам бізнесу у разі збереження ним робочих
місць та зарплат

• Мінекономіки: Інформація щодо створення інтернетсайту “Торговий Дім Україна” для опрацювання комерційних пропозицій ділових кіл України в Латвії

• Мінфін: Уряд розширив можливості програми «Доступні кредити 5-7-9%»

• Офіс ефективного регулювання про розробку інтерактивної платформи “Помічник підприємця на
inspections.gov.ua”
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Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій

Запис вебінару для підприємців «Як налагодити
співробітництво з Польщею»
Для кого? Українські МСП, ФОП, експерти в галузі торгівлі та консалтингу,
представники бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгових палат.
Завдяки успішній Євроінтеграції, яка набирає обертів останні роки, українські
МСП отримали більше можливостей для виходу на міжнародні ринки. Україна
і Польща є сусідніми країнами, що створює великий потенціал для співпраці
між підприємцями обох країн.
Для підтримки таких ділових контактів консорціуми EEN-Ukraine разом EENPoland проведуть онлайн вебінар, присвячений можливостям співпраці між
обома країнами за допомогою основних інструментів EEN.
Спікери:
• Олена Фесенко, координатор консорціуму Enterprise Europe NetworkUkraine,
• Роман Роботескі, експерт консорціуму Enterprise Europe Network- Poland
Теми:
• особливості ведення ділового та транскордонного співробітництва в
Польщі (митні та акцизні збори, ПДВ, сертифікація, тарифні преференції,
антидемпінгові та компенсаційні збори тощо);
• інструменти EEN для пошуку партнерів / інвесторів / дистрибуцій;
• інструменти EEN для просування товарів/послуг;
• підтримка EEN для інноваційних організацій;
• які сфери співпраці з Україною цікавлять польський бізнес;
• запити та пропозиції про співпрацю.
Спікери також поділяться історіями успіху міжнародного співробітництва.
Основна мета вебінару – зробити польський ринок більш близьким та зрозумілим для українського підприємця.
Переглянути запис вебінару можна за посиланням .
Відео по з попереднього вебінару "Як налагодити успішне ділове співробітництво на ринку Литви" Ви можете переглянути за посиланням .
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Digital Action Plan Development
«Розробка цифрового плану дій»
(5 - 6 травня 2020 р.)

Цей дводенний курс представляє структурований та ефективний тренінг з
розробки цифрового плану дій із розстановки чітких пріоритетів, уникаючи
підводних каменів та з урахуванням конкретних потреб та очікувань.
У цьому курсі ви навчитесь визначати сильні та слабкі сторони цифровізації
компанії для ефективного управління цифровими інноваціями.
Для кого призначений навчальний курс?
Розробка цифрового плану дій підходить для всіх, хто хоче поглибити свої
знання в галузі цифрових інновацій. Курс розрахований на менеджерів,
консультантів, а також політиків та наукових працівників.
Реєстрація на навчальний курс: info@improve-innovation.com
Організатор: IMP3rove – Європейська академія управління інноваціями
Телефон: +49 211 1377 2305
Електронна пошта: info@improve-innovation.com
Веб-сайт: impro-innovation.eu

Action Plan Development «Розробка плану дій»
(7 - 8 травня 2020 р.)

Цей дводенний тренінг пропонує систематичний підхід до розробки планів
дій.
У цьому курсі ви навчитесь визначати напрямки для вдосконалення
управління інноваційними підприємствами. Інтерактивний тренінг буде побудовано на основі реальних кейсів, з можливістю поєднання теорії та практики
для застосування в діяльності малих та середніх підприємств.
Реєстрація на навчальний курс: info@improve-innovation.com
Організатор: IMP3rove – Європейська академія управління інноваціями
Телефон: +49 211 1377 2305
Електронна пошта: info@improve-innovation.com
Веб-сайт: impro-innovation.eu

Віртуальна конференція. «Прикладний штучний інтелект та
B2B зустрічі 2020»
Конференція з прикладного штучного інтелекту організовується Федеральною економічною палатою Австрії у співпраці з Enterprise Europe Network
Austria.
Онлайн-Конференція об’єднає розробників та користувачів прикладного
штучного інтелекту. В конференції прийматимуть участь великі корпорації,
інноваційні малі та середні підприємства та стартапи. Планується, що до
онлайн-конференції доєднається понад 500 учасників й буде організовано
понад тисяча віртуальних b2b зустрічей.
Реєстрація відкрита до 1 0 травня 2020 р. за посиланням .
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Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій
1 . 22 квітня Європейська Комісія запропонувала пакет макрофінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро
Комісія прийняла пропозицію щодо пакету макрофінансової допомоги в розмірі 3 мільярдів євро на десять країнпартнерів з питань розширення та сусідства, щоб допомогти їм обмежити економічні наслідки пандемії коронавірусу. Це являє собою важливу демонстрацію солідарності ЄС
в період кризи.
Більше інформаціїза посиланням

2. ЄС надасть Україні "коронавірусні" 600 млн
євро лише в обмін на проведення реформ
Макроекономічну допомогу Євросоюзу Україні розміром
1 ,2 млрд євро на подолання коронакризи буде виділено
двома траншами: перші 600 млн євро буде надано без
умов, ще 600 млн євро буде надано в обмін на проведення
реформ.
Говорячи про те, якими можуть бути ці умови, представник
України при ЄС констатував, що конкретні переговори стосовно цього ще не розпочато. Однак при цьому він послався на вже наявну практику таких критеріїв, що раніше фігурували в інших угодах, укладених між Києвом і
Брюсселем щодо виділення макрофінансової допомоги.
Дізнавайтесь деталі

3. В травні розпочнеться серія вебінарів для
керівників МСП від ЄБРР
Європейський банк реконструкції і розвитку розпочинає
серію інформаційних вебінарів для керівників МСП у секторі гостинності, туризму та розваг. Загальна тематика
заходів – кризовий менеджмент на тлі пандемії коронавірусу у світі.
Перша онлайн-зустріч відбудеться 5 травня о 1 0:00 за
київським часом і триватиме 1 годину. Під час вебінару ви
отримаєте практичні поради від міжнародних експертів, а
також дізнаєтесь про доступні інструменти підтримки галузі від ЄБРР.
Детальніше за посиланням

4. ЄС фінансує оригінальний садово-туристичний кластер на Вінниччині
На початку ХІХ століття польський граф Северин Орловський заснував поселення Северинівка на Вінниччині. Він
побудував там палац із парком і розкішною оранжереєю,
які створював майстер паркового мистецтва з Ірландії. З
часом маєток занепав, проте небайдужі прагнули відродити історичний об’єкт. У 201 6 році Северинівська ОТГ приєдналася до ініціативи ЄС «Угода мерів за економічне зростання» і перемогла в конкурсі серед українських громад.
За рахунок гранту ЄС та місцевого бюджету тут створили
кластер «Яблучний шлях», до якого вже долучилися 50 господарств. Проєкт поєднує вирощування яблук із туризмом:
тут відкриють два музеї, розплідник із старовинними сортами яблук Поділля, оранжерею, лінію з виготовлення соків
і яблучних чіпсів та навіть санаторій із процедурами на основі яблучного соку.
Більше інформаціїза посиланням

5. EU4Business допоміг київській типографії
впровадити міжнародний стандарт якості
Столична сімейна типографія HUSS працює в Україні понад
1 5 років. Для виходу на іноземні ринки їй бракувало системи управління якістю ISO 9001 . Ініціатива ЄС EU4Business
надала компанії грант на компенсацію половини вартості
консультаційних послуг спеціаліста, який допоміг за декілька місяців отримати міжнародний сертифікат. Це дозволило бізнесу покращити якість продукції та залучити іноземних замовників.
Читайти більше

6. Як ЄС підтримує жінок у бізнесі: огляд можливостей
Відкрити власну справу завжди нелегко, особливо коли
незрозуміло, з чого почати, а на твоїх плечах дім, турбота
про дітей і батьків. Дуже часто з подібними перешкодами
стикаються саме жінки, тому ЄС надає особливу підтримку
жіночому підприємництву через численні проєкти в межах
ініціатив EU4Business, EU4Youth та інших. Завдяки їм можна
отримати практичні знання й поради, а також гранти і
кредити, щоб розпочати бізнес.
Більше за посиланням
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EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
Call name: Digital Security and privacy for
citizens and Small and Medium Enterprises and
Micro Enterprises

European Innovation Council (EIC) Pilot (H2020201 8-2020) EIC Accelerator pilot –SME
Instrument– Green Deal

Call ID: SU-DS03-2019-2020
Цілі та завдання: Масштаб та цінність персональних даних

Call ID:H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

у кіберпросторі значно збільшуються, і громадяни, як
правило, не впевнені в тому, хто здійснює моніторинг, доступ та змінення їх персональних даних. Порушення
персональних даних може полегшити зловживання
третіми сторонами, включаючи кіберзагрози, такі як
примус, шантаж та корупція.
З метою захисту свободи, безпеки та забезпечення захисту
персональних даних громадян у Європі громадянам слід
мати можливість оцінювати ризик, пов'язаний із їх цифровою діяльністю, та налаштовувати власні налаштування
безпеки та конфіденційності даних у всіх типах онлайн діяльності.
Область застосування: Фінансування буде надано щодо
однієї з наступних підтематик:
а) Захист безпеки, конфіденційності та особистих даних
громадян. Пропозиції повинні висувати інноваційні рі-

шення щодо захисту персональних даних, розробляти
нові програми та технології, щоб допомогти громадянам
краще контролювати та перевіряти їхню безпеку, конфіденційність та захист персональних даних, що дасть їм
змогу активніше протистояти з кіберзагрозам, захищати
конфіденційність та оцінювати ризики захисту
персональних даних.

б) Малі та середні підприємства та мікропідприємства
(МСП та МСП): захисники безпеки, конфіденційності та
захисту персональних даних

Пропозиції повинні пропонувати інноваційні рішення для
збільшення обміну знаннями в галузі цифрової безпеки
для малого бізнесу, мікробізнесу та більш важкими гравйями ринку. Користувачі МСП повинні підтримуватися шляхом демократизації доступу до інструментів та рішень
різного рівня складності до яких наразі ширший доступ
мають великі підприємства.
Бюджет: Комісія пропонує максимальний розмір гранту 45млн євро для задачі а) та 3-4 млн євро для цілі б)
Деталі за посиланням .

Запропонована Європейською Комісією пропозиція
"Green Deal" поклала початок ері посилених амбіцій щодо
сталого розвитку соціально-економічних систем. Вона
спрямована на те, щоб зробити Європу успішною у галузі
"циклічної" економіки та чистих технологій. Також цей проект направлений на рішучі зусилля щодо збереження та
відновлення екосистем та сільськогосподарських територій. Дослідження та інновації будуть мати ключову підтримку такої всебічної стратегії.
Підтримка для МСП, включаючи молоді компанії та стартапи з будь-якого сектору, що зареєстровані в державі-члені ЄС або в країні, асоційованій з Horizon-2020 програмою
може надаватися у вигляді гранту або змішаного фінансування (поєднання гранту та власного капіталу). Фінансування лише для гранту (ставка фінансування 70%) становить
від 0,5 до 2,5 млн. євро. Відповідно до варіанту змішаного
фінансування, грантова складова обмежується до 2,5 мільйонів євро в поєднанні з інвестиційним капіталом до 1 5
мільйонів євро.
Подані пропозиції повинні базуватися на стратегічному
бізнес-плані та визначати критерії успішності проекту та
очікувані результати. Також в пропозиціях особливу увагу
слід приділити захисту інтелектуальних прав, а також повинні бути представлені переконливі докази щодо забезпечення можливості комерційної експлуатації інновації.
Питання регулювання та стандартизації також повинні бути
вирішені.
Термін виконання проекту: від 1 2 до 24 місяців, але у виняткових та обґрунтованих випадках терміни можуть бути
продовжені.
Кінцевий термін подачі документів на участь у проекті –
1 9 травня 2020 1 7:00 за Брюссельським часом.
Більш повну інформацію Ви можете знайти за посиланням .
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Історії успіхів МСП в EEN
Історія успіху
Представник консорціуму EEN-Ukraine
Інститут фізики НАН України (ІФ НАН)

Українська компанія Flylights спеціалізується в комплексних рішеннях з
виготовлення, встановлення та обслуговування світлодіодних екранів LED
та вивісок, стрічок, а також інших світлодіодних продуктів. Основна
продукція компанії - це як окремі компоненти, так і готові вироби під ключ:
бігові стрічки (однотонні, повнокольорові), відеодисплеї, зовнішні та
внутрішні екрани, ліхтарі , білборди для стадіонів, нестандартні проекти та
багато іншого.
У мережі EEN з'явився запит від представників Польщі, про те, що компанія
з Вроцлаву шукає надійного постачальника світлодіодних LED екранів.
Представники консорціуму EEN-Ukraine зв'язалися з українською
компанією Flylights та підготували перевірку та аналіз її можливостей для
польського партнера. Згодом ІФ НАН сприяв налагодженню бізнес
контактів з іноземним партнером та допомагав під час переговорів.
За сприяння EEN консорціумів з України та Польщі під час першої зустрічі
в Києві компанії підписали угоду про співпрацю, і перше замовлення було
розміщено та виконано поставку . На даний момент компанії ведуть
переговори про наступні замовлення так як об'єктом ділової угоди є
довгострокова співпраця. А також про співпрацю щодо відкриття
представництва у Польщі.
Представники EEN-Ukriane консорціуму і надалі активно переглядають
мережу з метою пошуку пропозицій потенційно цікавих для українських
виробників.
Найбільш цікаві з них Ви завжди можете переглянути на нашій фейсбук
сторінці: Enterprise Europe Network Ukraine (@EEN.Ukraine)

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

Українська компанія Henniger Winkelmann Consulting – бізнес-консультант
щодо питань аутсорсингу, бізнес-планування та реструктуризації бізнесу.
В 201 6 році Консорціумом EEN Ukraine було організовано бізнес-зустрічі в
рамках конференції ОБСЄ, в ході яких українська компанія провела
перемовини з австрійськими партнерами Hotels Asset Management, які
надають консультаційні послуги в області готельних проектів.
Як результат між компаніями було підписано договір щодо співробітництва
в сфері консалтингу, обміну досвідом та можливості надавати послуги
Hotels Asset Management на території України.
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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

