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Французьке підприємство, що спеціалізується на виготовленні високоякісних
та розвиваючих дерев’яних іграшок для дітей, призначених для їзди на них.
Продукти компанії призначені для дітей віком від 1 до 3 років (<30кг) .

Пропозиції і запити EEN

Польська компанія , що спеціалізується на ремонті електронних компонентів
швидкісних воріт та електронних систем шукає торгових агентів, а саме до-
свідчені сервісні компанії в галузі промислових швидкісних воріт, які будуть
діяти як регіональні представники для залучення нових клієнтів.

Польська компанія розробила міжнародну платформу для торгівлі фруктами,
овочами та злаками. Компанія пропонує можливості знайти B2B покупців та
постачальників.

Послуга повністю фінансується рекламними роликами, що дозволяє розміщу-
вати пропозиції безкоштовно.

Австрійська промислова компанія шукає стартапи з рішенням для аналізу ве-
ликих наборів даних про промислові активи. Потенційні партнери мають за-
пропонувати рішення для отримання відповідної інформації з великих набо-
рів даних з метою їх аналізу для оптимізації енергоефективності , стабільності
процесу, контролю якості та зменшення кількості відбракування та   списання
товарів.

Компанія з Великобританії, що займається постачанням медичних препаратів,
пов'язані з засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) , шукає дистриб'юторів з
місцевими та / або регіональними агентами в Європі чи в усьому світі .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/posts/1557455657751038
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/posts/1563740080455929
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/posts/%201557461174417153
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/posts/1563644677132136
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/posts/1562808700549067


Детальніше. . .

COVID-1 9. Чеські розробники напівмаски багаторазового використання для
індивідуального захисту з замінним зовнішнім фільтром P3 шукають партнерів
на умовах ліцензійного договору або комерційної угоди з технічною підтрим-
кою

Детальніше. . .

Розробник удосконаленого рентгенівського флуоресцентного аналізатора, що
призначений здебільшого для неорганічних матеріалів, шукає партнерів на
умовах ліцензійної угоди

Дослідницька організація та компанія , що займається цифровою медициною,
шукає комерційного партнера для проведення нового австралійського ви-
пробування

Детальніше. . .

Словенська компанія спеціалізується на виробництві конструкцій з нержавію-
чої сталі (паркани, сходи, навіси, перила) , які в основному використовуються в
промисловості . Компанія зацікавлена в розширенні продажів і тому пропонує
свої послуги партнерам для довгострокової співпраці в рамках виробничого
договору.

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Турецька компанія , заснована в 201 0 році, розробляє і виробляє кормові
добавки для птиці, домашньої худоби, великої рогатої худоби, коней, свиней,
верблюдів, риб і бджіл . Маючи необхідні сертифікати, турецька компанія від-
повідає ринковим стандартам. Компанія ставить перед собою амбітні ціл і роз-
ширити сферу своєї діяльності шляхом встановлення довгострокових пар-
тнерських відносин з дистриб'юторами і комерційними агентствами.

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/196acf23-06cd-482b-afaf-15f2da325ffc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a52e7bf3-4444-4bb2-9545-061547caeb88
https://bit.ly/3fg6Zkc
https://www.facebook.com/350785308957913/photos/a.510116986358077/554943878542054/?type=3&theater
https://www.facebook.com/350785308957913/photos/a.510116986358077/556774681692307/?type=3&theater
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Антикризові інструменти
державної підтримки МСП та
інноваційних організацій

• Фонд Східна Європа: Держлікслужба розробила ін-

струкцію для отримання послуг з ліцензування

онлайн

• Кабінет Міністрів України: Опубліковано постанову

Уряду про послаблення карантинних обмежень

• Міністерство фінансів України: Підприємці, які по-

страждали від карантинних обмежень, зможуть

отримати кредит від #ЄБРР в гривні та уникнути

ризиків, пов’язаних з обміном валюти

• Національний банк України: Нацбанк та ЄБРР підписа-

ли договір про валютний своп на 0,5 млрд дол. США

• Торговий представник України Тарас Качка про падін-

ня експорту та імпорту під час карантину

• Business Ombudsman Council – Ukraine: Поради   які ма-

ють допомогти запобігти рейдерській атаці або

правильно на неївідреагувати

• Комерційні та державні закупівлі України –

Zakupki.Prom.ua: Як оптимізувати бізнес-процеси в

умовах карантину?

• Мінекономіки: Скорочено термін тимчасового обме-

ження на експорт етилового спирту

• Мінекономіки: Уряд надав доступ до державної під-

тримки більшій кількості аграріїв

• Урядовий портал: Уряд підтримав пропозицію про

відкриття пункту пропуску «Шегині»

• Урядовий портал: Кабмін схвалив проект Закону

України «Про адміністративну процедуру», що дозво-

лить врегульовати відносини держави з фізичними

та юридичними особами

• Верховна Рада доповнила список осіб, звільнених від

сплати ЄСВ

• Департамент сфери публічних закупівель Мінеконо-

міки: Міжнародна діяльність у сфері публічних закупі-

вель. Особливості застосування правил державних

закупівель під час кризи COVID-19

• Фонд Східна Європа: Онлайн інструменти для еле-

ктронного підпису

• Офіс ефективного регулювання про кейси безпечної

діяльності під час карантину для 53 видів бізнесу

https://cutt.ly/OyxkhEs
https://bitly.su/BDGY19
https://bitly.su/QSidBSnk
https://cutt.ly/eyvUWtu
https://cutt.ly/EynEq02
https://cutt.ly/aynEuaX
https://cutt.ly/CymE5O7
https://cutt.ly/LymRpWb
https://cutt.ly/dymR0vH
https://cutt.ly/5ymI5WO
https://cutt.ly/ZymEFKP
https://cutt.ly/HynEfqr
https://cutt.ly/eymEAZB
https://cutt.ly/VymE9zx
https://cutt.ly/nymIxQr
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Новий інструмент електронного навчання

З понеділка, 1 1 травня доступний новий інструмент електронного навчання
для віртуальних навчальних занять у мережі , що буде доступний для кожного.

Отримати доступ можливо на сторінці EEN у розділ і «Навчання та розвиток».

Тренінг буде розпочато 28 травня з перших модулів для початківців, 2 та 4
червня для осіб, які вже були зареєстровані на заплановані тренінги для нова-
чків.

До того ж, щоп’ятниці з 1 4:00 та 1 5 :30 відбуватиметься сесія підтримки
електронного навчання, де кожен може приєднатися та отримати віртуальну
екскурсію по застосуванню інструментарію. Це також буде ідеальною можли-
вістю для отримання порад щодо організації та проведення онлайн-тренінгів .

Онлайн-конференція «Біоекономіка»

Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини назвало 2020 рік
роком біоекономіки. Це стало гарним приводом організувати конференцію
про біоекономіку – цьогоріч віртуальну.

Формат конференції повинен об'єднати учасників усіх дисциплін та секторів,
щоб в подальшому розробити нові ланцюги цінностей для біологічної продук-
ції. Основна увага в 2020 році буде приділена елементу циркулярності . Зре-
штою, біоекономічний підхід не є сталим, оскільки навіть відновлювані
ресурси можуть бути витрачені марно. Тому приклади передового досвіду, а
також відповідні основні положення та інтерактивні формати повинні вивчати
можливості і недоліки кругової біоекономіки. На конференції планується
об’єднати регіональне і міжнародне співтовариство по біоекономіці . Головна
мета – об'єднати учасників з різних секторів і регіонів, для спільної співпраці
задля інновацій та створення цінності для нових ланцюжків створення
вартості на основі відходів.

Реєстрація відкрита до 22 травня 2020 р.

Головний організатор:

Enterprise Europe Network Berl in-Brandenburg@Economy Development Agency
Brandenburg

Ulrike Munz

0049 331 730 61 31 8

ulrike.munz@wfbb.de

https://een-bb.de

Заходи EEN для бізнесу та
інноваційних організацій

https://biobased2020.b2match.io/registration/attendance/2020-06-05
https://een-bb.de
mailto:ulrike.munz@wfbb.de
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Eurostars Life Sciences matchmaking event

Брокерська подія для малих та середніх підприємств, які прагнуть співпрацю-
вати в науково-дослідних проектах.

Зважаючи на спалах Covid-1 9, захід буде організовано у два етапи:

1 . віртуальні зустріч і 27 травня 2020 року;

2. презентації та B2B- оффлайн зустріч і 9 вересня 2020 року.

В контексті Eurostars Cal l s (наступний останній термін подачі заявок – 3
вересня 2020 р.) , Enterprise Europe Network та Агентства по державному
фінансуванню Бельгії, Н ідерландів і П івнічного Рейну-Вестфалії (Німеччина)
організовують спільний міжнародний захід з пошуку партнерів для зацікавле-
них малих та середніх підприємств, що спеціалізуються в науках про життя.

Eurostars фінансує міжнародні інноваційні проекти на чолі з малими та
середніми підприємствами, які виконують дослідження і розробки. Підхід
"знизу вгору" підтримує розвиток інноваційних продуктів, процесів і послуг.
Це є найкращий перший крок у міжнародному співробітництві , що дозволяє
малому бізнесу обмінюватися досвідом, отримувати користь від роботи без
національних чи регіональних кордонів.

Щоб допомогти зацікавленим сторонам знайти міжнародних партнерів
(компанії, університети, дослідницькі інститути) із взаємодоповнюючим досві-
дом для створення проекту Eurostars, в області наук про життя організовано
подвійний захід з пошуку партнерів, включаючи охорону здоров'я , біомедтех і
агротех.

Реєстрація на захід за посиланням

Brokerage event E2Tech4SmartCities 2020

24 червень 2020 року

Приєднуйтесь до заходу в режимі он-лайн і збільшуйте ваші шанси вийти на
міжнародний рівень та знайти свого наступного міжнародного партнера.

Подія проводиться в рамках заходу EU Sustainable Energy Week (EUSEW)

Три події в одному:

Brokerage event E²Tech4SmartCities 2020: присвячена сталим та енергоефекти-
вним технологіям для міст. У вас є інноваційний проект, і ви шукаєте партнера
для вдосконалення та розвитку ваших технологій? Ми допоможемо знайти
свого технічного партнера для міжнародних проектів співпраці та науково-
дослідних робіт.

E²Tech4SmartCities Pitch session 2020: ви маєте інноваційну технологію та шу-
каєте фінансових інвесторів? Подайте заявку на виїзну сесію, шість компаній
будуть обрані для представлення своєї ідеї проекту на панелі потенційних
інвесторів.

H2020 Horizon Workshop: окрім можливостей брокерства цілий день, NCP
Brussels проведе 1 2.30 семінар, щоб представити можливості фінансування за
програмою H2020 / Horizon Europe. Теми охоплюють пріоритети, пов'язані з
«Зеленою угодою», такі як: енергетика, мобільність, екологічні рішення та рі-
шення, що базуються на круговій економіці , для більш інклюзивних та безпе-
чних міст.

Enterprise Europe Network пропонує підтримку до, під час і п ісля заходу, на-
приклад, допомагаючи формувати інформаційний профіль співпраці , здійсню-
ючи контакт з кожною з компаній тощо.

Реєстрація відкрита до 1 7 червня 2020 року.

Щоб прийняти участь у заході потрібно зареєструватись на спеціалізованій

платформі, заповнити інформацію про свою компанію та назначити зустріч і з
представниками тих компаній , які Вам цікаві .

Детальна інструкція по роботі з платформою знаходиться за посиланням .

https://eurostars-knowledgeforgrowth-2020.b2match.io/
https://www.eusew.eu/
https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/
https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/
https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/page-4531
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1 . Національний банк та ЄБРР підписали до-
говір про валютний своп на 0,5 млрд дол. США

Національний банк України та Європейський банк рекон-
струкції та розвитку (ЄБРР) підписали договір про здійсне-
ння валютних операцій своп гривня/долар США в обсязі
до 500 млн дол. США. Це дасть змогу посилити макро-
фінансову стабільність в Україні п ід час глобальної кризи,
спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити
підтримку реального сектору економіки.

Операції своп із Національним банком відкривають ЄБРР
доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для
кредитування українських підприємств, що зазнали втрат
від пандемії та карантинних обмежень. Зокрема, цей
ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності , попов-
нення оборотних коштів та торгове фінансування таких
компаній без нараження їх на валютний ризик.

Більше інформації за посиланням

2. За підтримки ЄБРР відбулась онлайн-конфе-
ренція "Merezha.Антикрихкість"

5, 7 та 8 травня, за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС
EU4Business, відбулась триденна zoom-конференція
"Merezha.Антикрихкість". Понад 700 представників МСБ з
України, Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казах-
стану і Молдови взяли участь у заході . Провідні експерти
онлайн-платформи для бізнесу розповіли про унікальний
досвід, що набули підприємці за два місяці роботи у жор-
сткому карантині .

Детальніше на сайтi

3. ЄІБ надає Харкову 1 0 млн євро кредиту на
оновлення тролейбусного парку

Європейський інвестиційний банк надає Харкову 1 0 млн
євро кредиту на оновлення тролейбусного парку. 49
нових низькопідлогових тролейбусів забезпечать легкий
доступ до користування міським громадським транс-
портом людям похилого віку, людям з інвалідністю та паса-
жирам з дитячими візочками. Це стане можливим завдяки
участі Харкова у проєкті ЄІБ «Міський громадський транс-
порт України».

Більше інформації

4. У травні відбудеться ряд тренінгів від
Центрів інформаційної підтримки бізнесу

Мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу — виня-
тковий проект в рамках ініціативи EU4Business за сприяння
ЄБРР, покликаний допомогти українському малому та
середньому бізнесу стати більш успішним і конкурентним.

В нових умовах ведення бізнесу Центри, створені в 1 5-ти
містах України, продовжують працювати, надаючи послуги
та консультації МСП. Найближчим часом заплановано ряд
тренінгів та заходів онлайн з ефективної комунікації та
ораторського мистецтва, управління фінансами, маркети-
нгу, брендингу та побудови ділової репутації. Запрошуємо
керівників малого та середнього бізнесу долучитися та ви-
користати час з користю.

Заходьте та обирайте актуальний для вас онлайн захід

5. Цьогоріч День народження Європейського
Союзу - 70-ту річницю з дня підписання
Шаманської декларації, святкують в онлайн-
форматі через пандемію коронавірусу

З 2003 року третьої суботи травня в Україні відзначається
День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003
від 1 9 квітня 2003 року. У 2020 році День Європи в Україні
припадає на 1 6 травня.

Для українців це особливий день. Ще з античних часів
Україна є повноправною та невід’ємною частиною євро-
пейської спільноти – великої родини, об’єднаної прогре-
сивними демократичними поглядами. Цей день – чудовий
привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та
злагоді , будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної
Європи.

Однак всі урочистості з нагоди Дня Європи не скасовую-
ться - їх проведуть в онлайнформаті . «Європейський Союз
сильніший разом, і разом ми подолаємо цю кризу. Саме це
послання єдності й солідарності ми хочемо донести за до-
помогою цілого ряду заходів, які ми і наші делегації в усьо-
му світі п ідготували для вас», - зазначили організатори, за-
пропонувавши всім мешканцям ЄС прямо з дому занури-
тися в культурні та інформаційні онлайн заходи, посилання
на які надані в розкладі на сайті , - «Розслабтеся, насоло-
джуйтеся і зберігайте безпеку!»

Детальну інформацію та розклад заходів можна знайти на

сайті

Новини від ЄС щодо підтимки
МСП та інноваційних організацій

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-yebrr-pidpisali-dogovir-pro-valyutniy-svop-na-05-mlrd-dol-ssha?fbclid=IwAR1EtOOSuI16Dn89MBDT0JXwJj9w-V3b5_wYQFQRbZCVoi54yOX8zmjpxHg
https://delo.ua/business/merezhaantikrupkost-dlja-msb-realnye-kejsy-368244/?fbclid=IwAR01XIhcJ5bcQlHJPXvglpI1egUNIL2TAqBNHbUYgzbsj9MOG9tVk0oFEm0
https://www.bisc.org.ua
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77987/europe-day-2020-together-we-are-europe_en
https://bit.ly/2zvEvCM
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Конкурс з підтримки інноваційної діяльності
регіональних та місцевих агентств просування
інновацій.

Виклик:

В рамках спільної співпраці IPF розробила дві методології:
Систему управління якістю, що була впроваджена через
систему експертної оцінки засновану на методологіях
EFQM та ' twinning+' що об’єднують елементи традиційних
експертних оцінок та метод поєднання двох невеличких
груп з зацікавлених агентств.

Ціллю даного виклику є надати можливість національним
та регіональним агентствам з інновацій отримати доступ
до цих двох методологій як елементів перманентного
навчального середовища та стимулювати агентства до
більш активної участі у заходах по взаємному навчанню.

Об’єм:

Запропоновані заходи мають забезпечити регіональні та
національні інноваційні агентства стимулюванням у вигля-
ді невеликих одноразових грантів спрямованих на залу-
чення їх участі у взаємному навчанні по всім напрямкам
пов’язаних з розробкою та впровадженням інноваційних
програм для МСП. Конкурс буде базуватися на намірах
агентства переглянути формати своїх програм або пред-
ставити нові схеми, що приведе до розробки нового розу-
міння програм підтримки що пропонуються даною агенці-
єю.

Підтримка спільної навчальної діяльності має бути доступ-
на у будь-який час коли виникає така необхідність та мож-
ливість для вивчення політики діяльності у агенціях. Однак
у контексті цих дій методами навчання визнаються лише
методологія Twinning +, а також схема управління якістю
інноваційних агентств, що базуються на EFQM. Фінансуван-
ня грантів, наданих у рамках цієї теми, здійснюватиметься у
формі фіксованої одноразової суми у розмірі 1 5 000 євро /
50 000

Очікуваний вплив:

Значно збільшується кількість інноваційних агентств, які
задіяні у взаємному навчанні .

Результати взаємного навчання дадуть досвід як націо-
нальних та регіональних програм підтримки інновацій, так
і тих що фінансуються з Європейських структурних та ін-
вестиційних фондів.

Широкий спектр нових тем та підходів в інноваційній під-
тримці малого та середнього бізнесу буде досліджений та
розроблений за допомогою програм взаємного навчання
національних та регіональних інноваційних агентств.

Розширення використання управління якістю в інновацій-
них агентствах що підвищить ефективність надання послуг,
задоволенність клієнтів та прискорить процес навчання.

Необхідні умови та документи:

1 . Країни що можуть прийняти учать описано в Додатку А

до Робочої програми. Ряд країн, які не є членами ЄС / не
асоційованих країн, які не мають права на фінансування,
створили конкретні положення щодо надання фінансуван-
ня для своїх учасників проектів «Горизонт 2020». Дивіться
інформацію в Інтернет-посібнику.

2. Умови прийнятності та прийнятності : описані в Додатку

В та Додатку С до Робочої програми.

Організаціїщо шукають партнерів для співпраці за цією

темою.

Щоб отримати більше інформації та подати заявку на учать
перейдіть за посиланням .

EC грантові програми підтримки
розвитку МСП

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-c-elig_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-b-adm_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31089098
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-05-2018-2020;freeTextSearchKeyword=SMEs;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Історія успіху

Представник консорціуму EEN-Ukraine

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Українська молода стартап-компанія ФОП «Коноваленко А.Б.» потребувала
масштабування та подальшого розвитку свого бізнесу, що було неможливо
без залучення міжнародних інвесторів.

Експерти EEN-Ukraine підшукали програму міжнародного навчання та
допомогли в організації зустрічей з інвесторами за межами України.

Як результат, була організована поїздка до Німеччини, за рахунок запроше-
ної сторони, на навчання в рамках науково-побутової конференції від під-
приємництва «Bootcamp».

Представник української компанії прослухав серію лекцій та практикумів з
основ підприємництва, ключових кроків у розвитку стартапу та основ пу-
блічної техніки виступу. За підтримки наставників була проведена робота
по підготовці презентації стартапу та покращення ділового профілю проек-
ту. По закінченню навчання, проект був представлений кільком інвесторам.

В результаті були отримані позитивні відгуки, рекомендації щодо подальшо-
го масштабування проекту та попередня домовленість щодо подальшої фі-
нансової підтримки проекту.

Історія успіху

Представник консорціуму EEN-Ukraine

Інститут фізики

Інститут фізики виступав співорганізатором міжнародного заходу Live
International Marketplace 201 9. Цей захід - найкраще професійне місце для
ідей, продуктів та інновацій у сфері FMCG. Щорічно LIM відвідують понад
200 учасників з різних країн світу. Це потужна платформа для купівлі /
продажу товарів та послуг, B2B, особистого знайомства з лідерами галузі
різних країн та доступу до останніх інновацій .

Одним з учасників форуму була компанія Inkerman, що має великий досвід
у виробництві вин, але не мала широкого представництва в Західній Європі .
П ід час заходу представники компанії мали на меті розширити свою
торгову мережу в Балтійському регіоні .

Так як на захід також було запрошено ряд баєрів та дистриб'юторів з різних
країн, компанія отримала можливість b2b зустріч і з представниками
латвійської компанії OSAMA. Під час переговорів компанії вирішили
співпрацювати та підписали угоду про наміри.

На початку травня українська компанія Inkerman надіслала перші зразки
своєї продукції потенційному латвійському партнеру OSAMA. А під час
брокерського заходу Riga Food 201 9 у Ризі 5 вересня 201 9 року, обидва
партнери підписали угоду про співпрацю.

Історії успіхів МСП в EEN



een.ec.europa.eu

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 EEN-
Ukraine, 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/

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

http://www.iop.kiev.ua/~een/
mailto:een.network.ukraine@gmail.com
tel:+380445259841
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine
https://een.ec.europa.eu/
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http://www.iop.kiev.ua/ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://mfa.gov.ua/ua
https://ucci.org.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://nova.org.ua/
https://epo.org.ua/



