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Пропозиції і запити EEN
Румунська компанія, що спеціалізується на дистрибуції та імпорті деревообробного обладнання, шукає виробників та постачальників. В даний час
компанія розповсюджує обладнання для місцевих компаній, що працюють в
деревообробній галузі. Їх поточна пропозиція включає: обладнання для
обробки деревини / твердих порід деревини.

Детальніше...

Польська компанія шукає виробників або постачальників наночастинок срібла і золота. Компанія прагне працювати в рамках угоди про постачання.
Польська компанія вже 20 років активно працює у галузі високоякісних харчових продуктів та натуральних харчових добавок. Компанії потрібен рідкий
розчин наночастинок срібла в концентрації 50 і 1 00 проміле.

Детальніше...

Іспанська компанія шукає постачальників білих рукавичок з нітрилу для
боротьби з Covid-1 9. В даний час компанія розповсюджує медичні та
косметичні засоби по всій території Іспанії та прагне укласти угоду про
постачання з новим міжнародним надійним виробником або постачальником.

Детальніше...
Польська приватна компанія в галузі передачі електроенергії шукає виробників та постачальників продукції, пов'язаної з цією галуззю. Основна сфера діяльності компанії поділена на три напрямки: проектування, будівництво та
модернізація ліній електропередач високої напруги та підстанцій для
операторів електромереж.

Детальніше...
Німецький університет пропонує метод оцінки запліднення потенціалу
сперми за допомогою комп'ютерного аналізу. Він покращує діагностичну потужність комп'ютерного аналізу сперми (CASA). Постачальники комп'ютерних
систем аналізу сперми пропонують співпрацю на основі ліцензійної угоди.

Детальніше...
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Німецький дистриб’ютор шукає постачальників сировини для хімічної,
паперової, скляної промисловості, а також композитні матеріали, лакофарбові
покриття та смоли

Детальніше...

Дистриб’ютор медичних приладів з Великобританії шукає інноваційні медичні
пристрої одноразового застосування

Детальніше...

Французький виробник та онлайн рітейлер жіночого шкіряного взуття шукає
виробництво в Європі для виготовлення продукції під приватною маркою

Детальніше...

Сербська компанія, що розробляє програмне забезпечення, спеціалізується
на створенні ефективних цифрових інжинірингових рішень, заснованих на
новітніх технологіях. Вона надає аутсорсингові послуги розробки програмного забезпечення, охоплюючи повний життєвий цикл розробки, включаючи
проектування, програмування, тестування та верифікацію, технічне обслуговування і підтримку клієнтів. Компанія розглядає можливість укладення договору аутсорсингу або субпідряду.

Детальніше...

Німецька компанія спеціалізується на дистрибуції промислових хімічних
продуктів. Щоб задовольнити попит своїх клієнтів, вони прагнуть співпраці з
постачальниками сировини хорошої якості для хімічної промисловості (наприклад, гідроксид алюмінію), паперової промисловості (наприклад, метабісульфіт натрію) і скляної промисловості (наприклад, зола натрію), для виробництва композитних матеріалів, лакофарбових покриттів і смол (наприклад,
пентаерітрітол мікронізований).

Детальніше...

Чеська компанія спеціалізується на виробництві акумуляторів для портативних приладів. Асортимент продукції різноманітний, всі вироби можна використовувати для портативних приладів повсякденного користування - від промислових, побутових, адміністративних, зовнішніх і електротехнічних приладів
до медичного обладнання. Компанія шукає партнерів для збуту і дистрибуції
по всьому світу. Пропонується укладання комерційної агентської угоди або
дистриб'юторського договору.

Детальніше...

Німецький університет пропонує химерні мутанти інтерферону альфа 2 та
інших підтипів альфа-інтерферону з покращеною противірусною активністю
для лікування хронічних або гострих вірусних інфекцій, бактеріальних або
паразитарних інфекцій або терапії пухлин.

Детальніше...

Французький стартап розробив специфічні інноваційні програмні засоби для
моделювання розумних електророзподільних мереж. Ці інструменти були
спеціально розроблені з урахуванням розумних сіток, відтак краще підходять
для досліджень розумної сітки, ніж звичайні програмні засоби імітації.

Детальніше...

Італійська компанія, що базується в Науково-технічному парку, розробила
технологію, яка дозволяє здійснювати моніторинг соціального дистанціювання, відстеження та локалізації відповідно до правил, пов’язаних з Covid-1 9 та
його потребами щодо дистанціювання, застосовних до ділової діяльності за
сценаріями після надзвичайних ситуацій.

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

• Мінекономіки: Всесвітню виставку “Експо – 2020” (м.
Дубай, ОАЕ) офіційно перенесено на рік
• Мінекономіки: Інформація щодо введення Республікою
Кенія спеціалізованоїпроцедури закупівлі кукурудзи
• Мінекономіки: Інформація щодо дистанційної видачі
сертифікатів походження Торгово-промисловою
палатою Султанату Оман
• Мінекономіки: Україна запроваджує антидемпінгові
мита для захисту українських товаровиробників
• Рада експортерів та інвесторів при МЗС України:
ТОП-10 країн, які є найбільш бажаними для українських
експортерів

• Мінекономіки про перевірки під час карантину
• Дія.Бізнес: Інноваційні рішення для покращення роботи підприємців
• Офіс ефективного регулювання: Бізнес під час карантину: правила та рекомендації
• Мінекономіки: Уряд направив більше півмільярда грн
на погашення заборгованості перед аграріями за 2019
рік
• Мінекономіки: Видано перший кредит в рамках «Доступні кредити 5-7-9%» під гарантії Фонду розвитку
підприємництва

• МОЗ: COVID-19: з’явилися вимоги до роботи офісів

• Мінекономіки: Уряд представив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

• Державне агентство розвитку туризму України:
Деталі адаптивного карантину

• МЗС: Топ-7 найперспективніших напрямів для українського експорту в Африку

• Мінекономіки: Мораторій на перевірки бізнесу під час
карантину — роз’яснення міністерства

• Міністерство інфраструктури України: Укрзалізниця
відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого
сполучення

• Мінекономіки: Україна запроваджує антидемпінгові
мита для захисту українських товаровиробників
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Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій
B2b онлайн-захід ABA's Virtual Open Day.
Під час ABA's Virtual Open DayВи отримаєте огляд умов бізнесу в Австрії та дізнаєтесь чому Австрія це та країна з якою варто співпрацювати на довгострокових умовах. Після вступної сесії Ви зможете прийняти участь у
віртуальних зустрічах 1 : 1 з ABA та зовнішніми експертами.
Щоб прийняти участь заході потрібно зареєструватись на спеціалізованій
платформі, заповнити інформацію про свою компанію та назначити зустрічі з
представниками тих компаній, які Вам цікаві.
Детальна інструкція, як зареєструватись на платформі та взяти участь у онлайн
зустрічах за посиланням
Участь безкоштовна!
Чому слід взяти участь у заході?
Різні сесії дадуть вам гарний огляд того, що Австрія може запропонувати вам,
як міжнародному партнеру. Починаючи з 1 1 :00, ви матимете можливість організувати свою віртуальну зустріч 1 :1 з експертом ABA та безкоштовно отримати індивідуальну інформацію, підтримку та консультаційні послуги.
Сесії розпочнуться о 8:30 та будуть:
• висвітлювати різні аспекти Австрії, як місця розташування вашого бізнесу в
ЄС,
• дадуть покрокове керівництво того, що потрібно для початку та
• з'єднає вас з експертами, які можуть виконати необхідні для вас кроки.
Наші експерти доступні для зустрічей 1 :1 англійською, німецькою, італійською,
російською, українською, китайською та японською мовами з 1 1 :00 до 1 6:30.
(CET).
Реєстрація за посиланням .

Вебінари для підприємців «Мікробізнес в Україні:
європейський досвід»

Коли? 27-29 травня, 1 6:00 – 1 7:00
Участь у вебінарах безкоштовна та за попередньоїреєстрації.
Для кого? Підприємці, експерти в сфері торгівлі та консалтингу, представники
бізнес-асоціацій, бізнес-клубів та торгово-промислової палати, журналісти
бізнес-видань та всі зацікавлені.
27 травня (середа), 1 6:00 – 1 7:00
Стежте за онлайн-трансляцією за посиланням
Спікерка:
• Інна Макотерська, засновниця консалтингу inna+julia, автор і куратор курсів
Project та Account Management, Team Management, Personal Planning,
Conflicts Transformation, сертифікований SE MBA Project Manager AFW, сертифікований спеціаліст Management 3.0.
Тема:
• Віддалена робота: формування нового підходу роботи команди — “New
Normal”.
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1 . Три основні фокуси в роботі лідера в часи змін та кризи: мислення, рішення,
комунікація.
2. Організація бази для роботи команди:
- Розбудова інфраструктури;
- Переосмислення організаційної структури;
- Робота з цілями;
- Формування норм співпраці;
- Формування особистих навичок віддаленої роботи.
3. Розвиток гнучкості команди: практика проведення ретроспектив та швидкого впровадження змін.
28 травня (четвер), 1 6:00 – 1 7:00
Стежте за онлайн-трансляцією за посиланням
Спікерка:
• Юлія Захарченко, засновниця консалтингу inna+julia, директор школи Bird
in Flight, автор і куратор курсів Project та Account Management, Personal
Planning, Conflicts Transformation.
Теми:
• Розбудова якісної віддаленої комунікації.
1 . Проведення ефективних онлайн зустрічей:
- Діагностування необхідності зустрічі;
- Інструменти підготовки та проведення корисної для учасників онлайн зустрічі;
- Фасилітація онлайн зустрічей;
- Фіксування результатів.
2. Розбудова дистанційної соціалізації команди.
3. Прозора та регулярна комунікація лідера:
- Формування єдиного інформаційного поля;
- Регулярне обговорення результатів та планів;
- Q&A;
- Щотижневі зустрічі.
29 травня (п’ятниця), 1 6:00 – 1 7:00
Стежте за онлайн-трансляцією за посиланням
Спікери:
• Андрій Яремкевич, експерт консорціуму Enterprise Europe Network-Ukraine.
• Олександр Бабій, консультант з розробки і реалізації програм та донорської
координації Офісу розвитку МСП.
Теми:
• Європейська мережа підприємств для мікробізнесу: реєстрація, профілі,
історії успіху.
• Донорські програми для мікропідприємництва: антикризові заходи для
бізнесу.
Вебінари проводяться European Union in Ukraine у співпраці з Enterprise
Europe Network Ukraine. Вони є частиною серії інформаційно-просвітницьких
заходів, які Представництво ЄС в Україні організовує по всій країні. Мета –
пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Станіслава Королькова, тел. +38(099)455-23-75, skorolkov@internews.ua, або до Аліси Тягун, тел
+38(095)726-54-66, atiagun@internews.ua
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EEN Community Starter's training for Thematic Groups
Мета цього тренінгу - вивчити основні функції Спільноти EEN.
Частина 1 - Функціонування спільноти EEN
Домашня сторінка
Групи - включаючи ролі власника / адміністратора
Теми
Персональний профіль
Сповіщення
Частина 2 - Як можна використовувати Спільноту EEN для здійснення своїх
тематичних груп
Протягом віртуального візиту заплановано блок «Запитання-відповіді»
Реєстрація за посиланням .

E2 Tech4SmartCities 2020 - Технології розумної енергоефективності для міст: Брокерсько-пітчинговий захід
E² Tech4SmartCities 2020 - Технології інтелектуальної енергоефективності для
міст – брокерська подія, організована Enterprise Europe Brussels, з нагоди Тижня сталого енергоспоживання в ЄС – EUSEW.
Брокерський захід є безкоштовним, який зорієнтований на приватні підприємства (включаючи МСП та великі компанії), органи державної влади та муніципалітети, промисловість, асоціації, що бажають розробляти інноваційні
технології або дослідницькі проекти в різних галузях, що стосуються
енергоефективності та розумних технологій для підвищення енергетичних
показників та міської мобільності в містах.
Деталі та реєстрація за посиланням
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Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій

1 . ЄС підтримує виноробство у Закарпатті
Століттями на Закарпатті вирощували виноград і робили
вина. Проте радянська влада знищила тут тисячі гектарів
виноградників, зруйнувала погреби. На щастя, традиції
вдалося зберегти, і тепер вони поступово відновлюються.
За сприяння проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» регіон уже має перший
продукт географічного зазначення – гуцульську овечу
бриндзю, на черзі – закарпатське вино. Надання продуктам такого статусу сприяє збереженню високої якості та
промоції регіону. Також експерти проєкту допомагають
розвивати винний і гастрономічний туризм на Закарпатті в
межах підпроєкту «Дороги вина і смаку України».
Більше про закарпатські виноробні за посиланням

2. ЄС допоміг розробити геопортал Житомира
У Житомирі запустили геопортал. Це детальна карта з інформацією про різні об’єкти, зокрема про фінансування
комунальних проєктів з міського бюджету, об’єкти для інвесторів, комунальне майно, рекламні носії, енергоефективність різних комунальних об’єктів тощо. Геопортал дозволить планувати розвиток міста, відкривати магазини, аптеки там, де їх не вистачає, швидко отримувати актуальну інформацію. Геопортали також створили у Нікополі, Червонограді, Чернівцях і Маріуполі за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС у межах проєкту «Міста Доброчесності».
Дізнайтеся більше деталей

3. EGOV4Ukraine підтримує цифрову трансформацію України
Розвиток електронних публічних послуг, різних форм онлайн-взаємодії між громадянами та державою, органами
місцевого самоврядування й бізнесом – це заощадження
часу, більший комфорт, менша корупція. Однак в умовах
карантину розвинене електронне урядування грає особливу роль – зменшує економічні втрати держави і громадян та забезпечує соціальне дистанціювання. Проводити
цифрову трансформацію Україні допомагає проєкт
EGOV4Ukraine, що фінансується ЄС, Естонією та Швецією.
Докладніше

4. Відкриті за підтримки ЄС коворкінги Баранівської ОТГ виготовляють засоби захисту
У 201 8 році Баранівська громада в Житомирській області
отримала п’ять сучасних шкільних коворкінгів: швейний,
столярний, 3D-моделювання, медіа та тепличний, об’єднані
у Міжшкільний ресурсний центр. Під час карантину центр
перелаштувався на виготовлення засобів захисту. За допомогою 3D-принтера тут друкують багаторазові захисні щитки на голову, а на швейних машинках шиють марлеві маски. Готові вироби безкоштовно надають районній лікарні, а
також продають усім бажаючим за собівартістю. Коворкінги відкриті в межах проєкту ЄС «Молодіжний кластер
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ».
Більше інформації за посиланням

5. Як «зелений» стартап отримав мільйон євро
від ЄС
Українська компанія SolarGaps розробила інноваційні жалюзі. Кожна ламель є сонячною панеллю, яка «слідкує» за
кутом сонця й виробляє електричну енергію. Такі жалюзі
легкі, їх можна встановити самостійно. Продукт повністю
зроблений в Україні. Грант за програмою «Кліматичні інноваційні ваучери» від ЄС та ЄБРР дозволив компанії зробити
прототипи й потрапити на перші виставки. Крім того,
SolarGaps отримала мільйон євро від програми ЄС Horizon
2020.
Докладніше на сайті

6. Гранти на проекти соціальної дії від ЄС та
British Council
ЄС та British Council Ukraine оголошують конкурс для партнерів програми Активні Громадяни на одержання фінансування для проєктів соціальної дії. Новий конкурс має на
меті підтримати проєкти, що направлені на подолання та
пом’якшення наслідків та протидію поширенню пандемії
COVID-1 9.
Дедлайн: 1 5 червня 2020 о 1 5:00 за київським часом.
Деталі за посиланням
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EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
FET Proactive: Emerging paradigms and
communities

FET Proactive: Environmental Intelligence

Call ID:H2020-FETPROACT-201 8-2020

Проект націлений на створення системи моделювання
навколишнього середовища для системного розуміння
соціально-екологічних взаємозв'язків, впровадження
політики сталого екологічного розвитку та відстеження їх
ефективності з часом, а також надання зрозумілих варіантів їх коригування.
Пропозиції будуть зосереджені на таких темах:
- нові методи моделювання та прогнозування
соціальної / екологічної еволюції. Ці методи повинні
поєднувати, аналізувати та інтерпретувати дані з in situ
та віддалених зондуючих технологій, моделей / теорій
людської поведінки, економіки та соціальних наук, використовуючи передові методи штучного інтелекту.
- докорінно нові підходи до стійкого, надійного та
екологічно відповідального моніторингу in situ. Технології зондування in situ (фізичні, хімічні, біологічні,
поведінкові) для моніторингу навколишнього середовища, зокрема, надаючи перевагу розробці та застосуванню різних датчиків.
МСБ можуть брати участь як партнери транснаціонального консорціуму, що складається не менше, ніж з 3 організацій з 3 різних держав-членів ЄС і асоційованих країн.
Фінансування проекту складає до 4 млн. євро.
Термін виконання проєкту: до 4 років
Дедлайн: 02 липня 2020
Детальніше за посиланням

Даний проект націлений на вивчення й впровадження
нового технологічного напрямку, як життєздатної парадигми майбутньої технології та стимулювати появу європейської інноваційної екосистеми навколо цієї парадигми. У
контексті даного проекту будуть розглядатися наступні
підтеми: штучний інтелект для розширеної соціальної
взаємодії - розглядається поява нових технологій штучного інтелекту, зокрема, поява соціальних мереж нового покоління; революційні технології зберігання та перетворення енергії з нульовими викидами в навколишнє середовище; цифрові близнюки для науки про життя . Підтема спрямована на тісну інтеграцію і взаємодію в реальному часі обчислювальних моделей біологічних структур і
систем аналізу таких об'єктів. Нанометрологія. Вимірювання у субнанорозмірному діапазоні. Ця підтема спрямована на пошук та апробацію нових підходів до нано- та
субнанометрології.
У цих проектах МСБ можуть брати участь як партнери
транснаціонального консорціуму, що складається не менше ніж з 3 організацій з 3 різних держав-членів ЄС і асоційованих країн.
Фінансування проекту складає до 4.5 млн. євро.
Термін виконання проєкту: до 4 років.
Дедлайн: 02 липня 2020
Детальніше за посиланням

Call ID:H2020-FETPROACT-201 8-2020

11

Історії успіхів МСП в EEN
Історія успіху
EEN Консорціум Ірландії
https://een.ec.europa.eu/succes-story/traditional-irish-aquaculture-explores-new-markets

Маленький і спокійний острів Ахілл, розташований біля західного узбережжя Ірландії, зараз є процвітаючим міжнародним бізнесом завдяки підтримці
мережі Enterprise Europe Network. Ірландський бізнес аквакультури Achill
Oysters (Ахілські Устриці) зміг вийти на нові ринки світу, одночасно підтримуючи спадщину морського господарства острова.
О'Маллей мав великі наміри і почав шукати інші ринки за межами Ірландії.
Зрозумівши, що британський ринок не є життєздатним, О'Маллею
порекомендували зосередитись на ринку Чилі. Однак ринок Чилі виявився
непридатний. Не знаючи, де шукати далі, О'Маллей звернувся по допомогу
до EEN через Дублінську торговельну палату.
Мережа запропонувала компанії замість того, щоб шукати рішення на
Заході, подивитися на Схід. «Вони змінили напрямок, на який я дивився –
вони відкрили очі на інші ринки», - сказав він. – «Ми знайшли ринок у Китаї,
який захоплювався тим, що ми робимо», - додав О'Маллей.
Мережа представила О'Маллей представникам ірландської продовольчої
ради Board Bia, яка акредитувала бізнес за кордоном.
Також, Мережа допомогла компанії Ayill Oysters налагодити зустрічі з потенційними клієнтами в Шеньчжені та підтримала їх присутність на виставці
морепродуктів «Циндао» в 201 8 році.
Окрім ділових порад, Мережа змогла дати культурні вказівки щодо того,
щоб Achill Oysters продавали на азіатських ринках. Наприклад, вони порадили О'Маллей залишити упаковку англійською мовою, а не перекладати її
на китайську, щоб зберігати відчуття ексклюзивності та розкоші щодо свого
продукту.
Сьогодні компанія Achill Oysters перетворилася з невеликої ірландської
фірми з аквакультури у надзвичайно успішного міжнародного експортера.
Незабаром після контакту з Мережею, О'Маллей почав експортувати понад
дві тони устриць у Китай щотижня. В результаті виходу на китайський ринок
компанія Achill Oysters зафіксувала в п'ять разів збільшення обороту, ріст з
1 00 000 до півмільйона євро. О'Маллей вважає, що ця цифра може збільшитися протягом наступних 1 2 місяців. Вони також створили робочі місця в
регіоні, збільшивши їх кількість з трьох до семи.
О'Маллей використовує міжнародні контакти, які він створив через Мережу, щоб підтримувати аквакультуру на острові Ахілл. Зараз він закупає
устриці у декількох менших устричних господарств з усієї берегової лінії
для постачання на більші ринки, що означає, що багатовікова морська традиція острова може продовжувати існувати. «Я бачив ці громади у скрутному становищі. Я хочу, щоб морські громади Ірландії збереглися», - сказав
він. – «Це симбіотичні стосунки».
За словами О'Маллей, вплив підтримки Мережі був величезним. «Ми демонструємо дуже сильний ріст», - сказав він. «Це дозволило нам вижити і
процвітати».
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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

