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Британський постачальник засобів догляду за кіньми шукає партнерів з ви-

робництва високоякісних щіток

Пропозиції і запити EEN

Німецький оптовик для тварин шукає постачальника кігтеточок для котів

Німецький виробник нещодавно розробленої системи сендвіч-панелей шукає

дистриб'юторів.

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Сінгапурське підприємство шукає технологію виготовлення інгредієнтів на

шоколадній чи жировій основі , що можуть бути використані в якості замінни-

ка цукру в без-цукрових продуктах.

Детальніше. . .

Польська компанія шукає постачальника металевих листів або плит.

Детальніше. . .

https://cutt.ly/llUXGA7
https://cutt.ly/plUCh1S
https://cutt.ly/9lUCanR
https://cutt.ly/5lUCvdZ
https://cutt.ly/MlUCQN0
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Польська компанія шукає виробників та постачальників промислових

хімікатів.

Детальніше. . .

Нідерландська компанія шукає виробника жіночого взуття – сандалій .

Детальніше. . .

Французький виробник кондитерських виробів шукає компанії, які виготовля-

ють та продають високоякісну шоколадну сировину для кондитерської проми-

словості

Детальніше. . .

Фінська компанія шукає виробника екологічних смужок для прання.

Детальніше. . .

Косовський імпортер та дистриб'ютор харчових продуктів шукає нових по-

стачальників.

Детальніше. . .

Баскське МСП, що займається розробкою та виробництвом керамічних мате-

ріалів шукають дистрибютора, виробника оригінального обладнання (OEM)

для технічної або виробничої угоди.

Детальніше. . .

https://cutt.ly/8lUCY08
https://cutt.ly/WlUCDo7
https://cutt.ly/8lUCJLO
https://cutt.ly/alUCV94
https://cutt.ly/clUC8dK
https://cutt.ly/slUC6cJ
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І тал ійський університет шукає промислових партнерів для виробництва 3D-

матриці для штучного росту пухлинних тканин

Іспанський університет, шукає компанії, що займаються системами безпілот-

них літальних апаратів (БПС)

Польська компанія , що надає послуги оренди професійних музичних

інструментів, шукає партнерів для створення Інтернет-платформи.

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Французька фармацевтична компанія шукає виробника (контрактне виробни-

цтво) ветеринарних препаратів у таблетках

Детальніше. . .

Німецький виробник поролонової продукції шукає нових постачальників.

Детальніше. . .

Турецька компанія постачає продукцію у відділення ортопедії та хірургії кисті

та хоче укласти угоду з компаніями які постачають товари для ортопедії та хі-

рургії кисті .

Детальніше. . .

https://cutt.ly/SlUVtfH
https://cutt.ly/PlUVdFE
https://cutt.ly/PlUVo6E
https://cutt.ly/7lUVj8j
https://cutt.ly/hlUVxWp
https://cutt.ly/ZlUVn2U
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Румунська компанія , що спеціалізується на виробництві традиційних космети-

чних засобів шукає постачальників нових ароматів та ароматичних компози-

цій для своєї продукції.

Детальніше. . .

Фінський виробник машин для очищення повітря, прагне розширити свою

діяльність, тому шукає агентів або дистриб'юторів у Європі . Очищувачі покра-

щують якість повітря в приміщеннях, п ід час будівельних і ремонтних робіт у

квартирах, складах і відсіках.

Детальніше. . .

Німецький оптовий торговець товарами для домашніх тварин шукає нового

постачальника дряпанок для котів. Компанія пропонує широкий асортимент

непродовольчих товарів для домашніх тварин.

Детальніше. . .

Німецький розробник, модифікатор і постачальник універсального про-

грамного забезпечення, яке розповсюджується за, так званими, відкритими лі-

цензійними угодами, яке може використовуватись у сфері організації

будь-яких видів подій та адміністрування навчальних програм (тренінгів,

семінарів, курсів тощо), шукапє партнерів.

Детальніше. . .

Австрійська компанія , яка працює в галузі теплоенергетичної ефективності ,

розробило метод внутрішньої теплоізоляції будівель, тому шукає дис-

триб’юторів й інвесторів

Детальніше. . .

https://cutt.ly/llUVRZk
http://bit.ly/2YMdPal
http://bit.ly/3pa10RL
http://bit.ly/3tZRd4m.
http://bit.ly/3qGkf73
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Антикризові інструменти
державної підтримки МСП
та інноваційних організацій

• Мінекономіки презентувало концепцію павільйону
України на Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai

• Мінекономіки: Уряд розпочав впровадження ефе-
ктивної системи агрострахування

• У Мінекономіки працюють над розширенням
фінансових інструментів підтримки бізнесу

• Мінекономіки: Україна приєдналася до Комітету з
всесвітньоїпродовольчоїбезпеки ФАО

• Мінекономіки готує черговий макропрогноз на
2022-2024 роки

• Мінекономіки проводить опитування бізнесу щодо
інноваційноїдіяльності в Україні

• У Мінекономіки обговорили питання розвитку
українсько-саудівських відносин в аграрній сфері

• Мінекономіки: Продовжено дію міжнародного
Проекту щодо удосконалення системи експортно-
го контролю

• Мінекономіки: Уряд надаватиме підтримку тру-
довим мігрантам на започаткування або роз-
виток власної справи

• Мінекономіки: Парламент підтримав законо-
проект щодо ефективного функціонування екс-
портно-кредитного агентства

• Мінцифри продовжує залучати інвестиції в Україну

• Мінцифри: Інтеграція в Єдиний цифровий ринок ЄС
сприятиме зростанню ВВП України до 12.1%

• Мінцифри: Цифрова трансформація митниці
робить їїбільш зручною та прозорою

• Мінцифри: Система ID.GOV.UA — найкращий сервіс
онлайн-ідентифікації в Україні

• Мінцифри презентувало онлайн-інструменти для
бізнесу в карантин

• Мінцифри відкриє центр Дія.Бізнес у Полтаві

• Мінцифри та QPDigital співпрацюватимуть для
розвитку українського IT-ринку

• КМУ: Спрощення торгівлі, Зелений курс та ци-
фровізація: про що Прем’єр-міністр говорив із кері-
вництвом ЄС у Брюсселі

• КМУ: Прем’єр-міністр України обговорив співпрацю
в ІТ та космічній галузі з Прем’єр-міністром Лю-
ксембургу

• КМУ: Україна засвідчила пріоритетність
подальшого зміцнення економічної інтеграції

• КМУ: Денис Шмигаль та Валдіс Домбровскіс обго-
ворили лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС

• КМУ: Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі
«Україна 30» розповів про ключові пріоритети
Уряду в економіці на 2021 рік

• КМУ: Денис Шмигаль про стимули для економіки:
здешевлення кредитного ресурсу, розвиток інду-
стріальних парків та низка регуляторних пом'як-
шень

• КМУ: Збільшення українського експорту, залучення
інвестицій та розвиток цифрової економіки –
пріоритетні вектори НЕС-2030

• Держпродспоживслужба: Незабаром очікується
відкриття ринків Японії та Аргентини для украї-
нського молока

• Держпродспоживслужба: До пілотного проекту з
контролю сирого молока будуть додані нові
області

• Мінстратегпром оприлюднив програму розвитку
авіаційної промисловості на 2021 -2030 роки

• Мінстратегпром: У лютому пройде перша Міжна-
родна конференція для авторизованих експорте-
рів

• Мінфін видав нові Узагальнюючі податкові
консультації

• Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сі-
льськогосподарської продукції

• Електронна торгівля: Мінцифри почала координу-
вати пілотний проект eDelivery між Україною та
Вірменією

• Денис Шмигаль: Національна економічна страте-
гія-2030 — це дорожня карта з впровадження змін,
яких суспільство давно потребує

• Прем’єр-міністр України та Віце-прем’єр-міністр
Канади обговорили розширення Угоди про вільну
торгівлю та лібералізацію візового режиму

• МЗС: Дмитро Кулеба обговорив із главою зовні-
шньополітичного відомства Йорданії питання
торгівлі та продовольчоїбезпеки

http://bit.ly/3cC1LR5
http://bit.ly/2NE8lM8 
http://bit.ly/2Zo1wku 
http://bit.ly/3tXueXz
http://bit.ly/37b5zVR
http://bit.ly/3arKbfT
http://bit.ly/3tkW2ot
http://bit.ly/37hVma3
http://bit.ly/2OwrK28
https://bit.ly/2ZhEXhp
http://bit.ly/3rnhK9N
http://bit.ly/3amKE45
http://bit.ly/2NtbLS9
https://bit.ly/37nXyNl
http://bit.ly/3oL04Dl
http://bit.ly/3jR9T1A
http://bit.ly/3pjCayR
http://bit.ly/3tnZoHq
https://bit.ly/37F0nKf
http://bit.ly/3dfixFR
http://bit.ly/36FCIsp
http://bit.ly/2Zk8Iy4
http://bit.ly/3tZfsQb
http://bit.ly/3riqePd
http://bit.ly/2MwAkNF
http://bit.ly/2ZgncPs
http://bit.ly/37eXxeB
http://bit.ly/2N8DF5R
http://bit.ly/39FowBE
https://bit.ly/3cC1ptr
http://bit.ly/3rmmM67
http://bit.ly/36DbX7M
http://bit.ly/2YFCr4h
 http://bit.ly/36D5ha6
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Qatar Matchmaking Event 2021

2-3 березня 2021 року

2-3 березня 2021 року відбудеться віртуальний онлайн захід Qatar Matchma-

king Event 2021 , у сферах: будівництва, охорони здоров'я , ІКТ та стартапів, ви-

робів з паперу, товарів широкого вжитку, пластика та упаковки, хімічних

продуктів, їжі та напоїв тощо, взяти участь в онлайн b2b зустрічах по обміну

досвідом та співпраці . Беручи участь у заздалегідь запланованих зустрічах, ви

матимете можливість знайти потрібні контакти для побудови нових міжнарод-

них ділових та технологічних партнерств.

Захід буде цікавим виробникам та підприємствам, що працюють у наступних на-

прямках:

• Будівництво, будівельні матеріали, хімікати та електрообладнання
• Пластик та упаковка
• Хімічні продукти
• Вироби з паперу
• овари широкого вжитку (FMCG)
• Їжа та напої
• ІКТ та стартапи
• Фармація , охорона здоров'я та медичне обладнання

Зареєструватись можна за посиланням

Більше інформації на нашій фейсбук сторінці.

Med2Meet - virtual healthcare cooperation day

3 березня 2021 року

Польське агентство з розвитку підприємств (PARP) організовує віртуальний

захід, який присвячений сектору медичних виробів. Метою є сприяння між-

народній співпраці між виробниками, постачальниками послуг, дис-

триб'юторами та кінцевими споживачами різних видів медичних приладів та

обладнання.

До участі у заході запрошуються компанії:

• виробники медичних виробів;
• постачальники рішень для сектору медичних виробів, такі як 3D-друк, робо-
тотехніка, програми та програмне забезпечення та ін .;

• агенти та дистриб'ютори;
• л ікарні та інші медичні установи;
• наукові установи;
• державне управління.

Участь у заході безкоштовна.

Інструмент для онлайн-реєстрації зустрічей b2b буде доступний найближчим

часом.

Контактна Особа: Магдалена Зволінська

Контактний телефон: (+48 22) 432 86 43

Е-mail : magdalena_zwol inska@parp.gov.pl

Заходи EEN для бізнесу
та інноваційних організацій

https://cutt.ly/xlU7tu1
http://www.iop.kiev.ua/~een/announcement.html#announcement42
tel:+48224328643
mailto:magdalena_zwolinska@parp.gov.pl
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BRNO INDUSTRY 4.0 onl ine matchmaking conference Future

16-17 березня 2021 року

Інтернет-конференція та B2B зустріч і у Брно - це спеціалізований захід, який

присвячений темі розумного виробництва. 5-а щорічна міжнародна

конференція , яка організована в рамках діяльності Європейської мережі

підприємств за підтримки Промислового кластеру 4.0.

Що можна очікувати від заходу?

• професійні лекції експертів провідних технологічних компаній;
• презентації рішень для промислової автоматизації та цифровізації;
• практичні кейси;
• можливість зустріти нових партнерів, клієнтів та інвесторів.
• B2B зустріч і - зареєстровані компанії можуть попередньо вибрати з уже
зареєстровані профіл і на порталі конференції та замовити зустріч з
потенційними партнерами в день події заходу.

У попередній конференції взяли участь 240 компаній і майже 1 20 компаній

провели близько 1 30 зустрічей B2B.

Реєстрація безкоштовна на порталі заходу до 1 6.03.2021 р.

Контактна Особа: Ярослава Мартинкова

Контактний телефон: 4205321 94930

Е-mail : martinkova@rhkbrno.cz

Деталі на сайті: https://brno-industry-40-onl ine.b2match.io/

Building 2021 | Virtual Brokerage Event

23-25 березня 2021 року

Enterprise Europe Network Austria спільно з Advantage Austria організовують

ексклюзивну платформу для встановлення зв’язків b2b для міжнародних

компаній у будівельному секторі.

Приєднуйтесь до заходу та дізнавайтесь про новітні технології та матеріали,

діл іться новими проектними ідеями та знаходьте партнерів з міжнародної

співпраці для нових можливостей для бізнесу. Після даної події, Ви та Ваші

клієнти також можете взяти участь у Віденському конгресі з питань сталого

будівництва BauZ! що проходитиме з 24 по 25 березня 2021 року. Зверніть

увагу, що для BauZ необхідна окрема реєстрація !

Участь для відвідувачів є безкоштовною. Мова конференції - англійська.

Реєстрація безкоштовна на порталі заходу до 1 8.03.2021 р.

Контактна Особа: Ірис МАРЛОВІТС

Контактний телефон: +43 5 90 900-4320

Е-mail : I ris.Marlovits@wko.at

Деталі на сайті: https://fob2021 .b2match.io/

mailto:martinkova@rhkbrno.cz
tel:+420532194930
https://brno-industry-40-online.b2match.io
mailto:Iris.Marlovits@wko.at
tel:+435909004320
https://fob2021.b2match.io/
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В Україн і створено Бюро економічної безпеки . Бюро
економічної безпеки має вирішити проблему дублюван-
ня функцій орган ів, що ведуть боротьбу зі злочинами в
економіці , та усунути тиск на бізнес в Україн і . Для того,
аби Бюро економічної безпеки (БЕБ) почало функціону-
вати , знадобиться близько пів року - це пов'язано з кі-
лькістю особового складу. До повноважень Бюро, згідно
із законом, належатиме, зокрема: здійснення операти-
вно-розшукової діяльності та досудового розсл ідування
у межах передбаченої законом підсл ідності ; інформа-
ційно-пошукова та анал ітично-інформаційна робота з
метою виявлення та усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, від-
несених до підсл ідності Бюро економічної безпеки .

Джерело

Україна поглиблюватиме інтеграцію до енергетичного
ринку ЄС паралельно із зеленою трансформацією краї-
ни . «Створення системи торгівл і квотами на викиди є ду-
же актуальним для України , особливо в контексті пла-
н ів   ЄС  щодо запровадження механізму вуглецевого ко-
ригування імпорту (СВАМ). Відповідна система торгівл і
квотами вже розглядається в Україн і , а впроваджений
раніше за європейським підходом механізм монітори-
нгу, звітності та верифікації шкідливих викидів був важ-
ливим кроком у цьому напрямку», – повідомила віце-
прем’єр-мін істр Стефанішина

Джерело

На портал і "Дія .Бізнес" запущено інклюзивний проєкт
"Бізнес без бар’єрів", який має надати інформаційну п ід-
тримку бізнесу, спрямованого на сп івпрацю з людьми з
обмеженими можливостями. Проєкт представляє кейси
безбар’єрного бізнесу в Україн і , дає відповіді на питання
як інтегрувати безбар’єрність у маркетингові комунікації
бізнесу, як провести безбар'єрну сп івбесіду, як будувати
внутрішні комунікації для розвитку безбар’єрності в
бізнесі , як бізнесу найняти на роботу людину з інвал і-
дн істю, як облаштувати робоче місце для людини з
інвал ідн істю тощо. Джерело

25 лютого о 1 2:00 відбувся круглий стіл на тему: «Нага-
льн і завдання комунікації європейської інтеграції в
Україн і», орган ізатором якого виступили Проєкт ЄС "П ід-
тримка впровадження Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС. Фаза І І " (Association4U) .

Мін істри закордонних справ ЄС, які зустрілися 22 люто-
го у Брюссел і , погодилися із необхідн істю зміцнити сп ів-
робітництво з Україною, країнами Західних Балкан та
іншими партнерами і сусідами.

Джерело

Європейський Союз є головним торговельним партне-
ром України , а частка торгівл і товарами та послугами з
ЄС становить 41 % від загального обсягу торгівл і України .
"За даними Європейської бізнес-асоціації Україна про-
йшла минулий рік найм'якше порівняно з іншими краї-
нами. Сальдо зовнішньої торгівл і покращилось, тобто
відносно до попередніх періодів імпорт знизився , а
експорт зріс. Європейський Cоюз складає 41 % в зовні-
шній торгівл і України , тобто він є нашим найбільшим
торговим партнером", - сказав Прем'єр-мін істр Денис
Шмигаль.

Джерело

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо
стратегі ї європейської та євроатлантичної інтеграції,
напрямків зовнішньої пол ітики , а також формування і
просування позитивного іміджу України у світі як
вагомої частини зовнішньої пол ітики держави. На нараді
йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом, її оновлення , а також про
інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок
Євросоюзу. Серед цілей – євроінтеграція та досягнення
основних критеріїв щодо набуття повноправного чле-
нства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим
курсом.

Джерело

Уряд збільшив розмір максимальної компенсації бізнесу.
Робота уряду має бути направлена на формування в
Україн і середнього класу та п ідтримку підприємницької
ін іціативи . На цьому наголосив прем’єр-мін істр Денис
Шмигаль п ід час чергового засідання в середу, 24 люто-
го. Це рішення спрямоване на п ідтримку бізнесу та на
подальший розвиток програми пільгових кредитів "5-7-
9". Дане рішення також особливо важливе з огляду на
коронакризу, яка несе додаткову невизначеність та ви-
трати для п ідприємців.

Джерело

Як Meest перетворює коронавірусні виклики на іннова-
ційн і рішення : інтерв’ю Ростислава Кісіля . 2020 рік став
кризовим для багатьох сфер бізнесу. Щодо поштово-ло-
гістичної сфери, на неї лягло величезне навантаження
через дуже різкий зріст кількості замовлень з інтернет-
магазинів. Щодо світових тенденцій , у США в 2020 році
електронна комерція зросла вдвіч і . Майже те саме мож-
на сказати й про решту країн світу. За прогнозами
анал ітиків, у 2021 році індустрія зросте десь ще на 1 5%.
Це серйозний показник, який вказує на те, що логісти-
чно-транспортним компаніям варто докласти зараз чи-
мало зусиль, щоб налагодити процеси з доставлення
товарів.

Джерело

Новини від ЄС щодо підтримки
МСП та інноваційних організацій

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196220-buro-ekonomicnoi-bezpeki-zmoze-zapracuvati-ne-ranise-niz-cerez-piv-roku-golova-dfs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195775-integracia-ukraini-do-energorinku-es-i-zelena-transformacia-vidbuvatimutsa-paralelno-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197323-na-portali-dia-zapustili-inkluzivnij-proekt-biznes-bez-bareriv.html
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayina-avtoritetnij-i-vidpovidalnij-chlen-mizhna-66621
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195447-u-es-nagolosuut-na-neobhidnosti-posiliti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193706-smigal-nazvav-evropejskij-souz-golovnim-torgovelnim-partnerom-ukraini.html
https://www.business.ua/uk/node/11557
https://www.business.ua/uk/node/11543
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Конкурс заявок на отримання стартового
гранту ERC (ERC-2021 -STG)

Основна діяльність ERC полягає у забезпеченні при-

вабливого, довгострокового фінансування для підтри-

мки передових науковців та їх дослідницьких груп для

проведення новаторських досліджень із високим рі-

внем прибутку та високим ризиком. Очікується, що до-

слідження, що фінансуються ERC, призведуть до

прогресу на межі знань та встановлять чітку та надиха-

ючу мету для досліджень по всій Європі .

Наукова винятковіть - єдиний критерій, на підставі яко-

го присуджуються гранти дослідження ERC

Заявки можна подавати в будь-якій галузі досліджень

Гранти досліджень ERC діють "знизу вгору" без заздале-

гідь визначених пріоритетів. ERC робить особливий

наголос на стику науки та техніки. Зокрема, він заохочує

пропозиції багато- або міждисциплінарного характеру,

які перетинають межі між різними галузями досліджень,

новаторські пропозиції, що стосуються нових галузей

досліджень, або пропозиції, що запроваджують

нетрадиційні , інноваційні п ідходи та наукові винаходи.

Незалежні дослідники будь-якого віку та стадії кар’єри

можуть подати заявку на привабливе довгострокове

фінансування.

ERC надає фінансування дослідникам, які прагнуть

створити або об’єднати власну незалежну дослідни-

цьку групу чи програму, а також уже встановленим ке-

рівникам груп. ERC присуджує гнучке, довгострокове

фінансування на період до п’яти років для стартових,

консолідаторських та розширених грантів. Вчена рада

регулярно перевірятиме умови фінансування, щоб

переконатися, що гранти залишаються конкуренто-

спроможними як на європейському, так і на між-

народному рівні . Максимальний грант залежить від

типу гранту. Грант ERC може покривати до 1 00% зага-

льних допустимих прямих витрат на дослідження.

Розмір стартових грантів ERC

Гранти можуть бути призначені максимум до 1 500 000

євро на 5 років. Максимальний розмір грантів зменшу-

ється пропорційно для проектів меншої тривалості .

Додаткове фінансування до 1 000 000 євро може

вимагатись для покриття таких допустимих витрат, коли

вони необхідні для виконання запропонованої роботи:

(a) "початкові" витрати для головних дослідників, які

переїжджають до ЄС, або Асоційована країна з інших

країн, як наслідок отримання гранту ERC та / або (b)

придбання основного обладнання та / або (c) доступу

до великих об'єктів та / або (d) інших основних витрат

на експериментальні та лабораторні роботи, за виня-

тком витрат на персонал.

Додаткове фінансування не підлягає пропорційному

зменшенню для проектів, коротших за 5 років.

Початок прийому заявок:

25 лютого 2021 року

Дедлайн прийому заявок:

08 квітня 2021 1 7:00:00

EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
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Історія успіху

EEN консорціумуНімеччини

Novihum: Екологічне добриво для всього світу

За підтримки Enterprise Europe Network Пітер Лангер, генеральний директор

Novihum Technologies, почав виробництво інноваційної технології кондиціону-

вання ґрунту, яка покращує родючість ґрунту при одночасному скороченні ви-

користання води.

Інтенсивне землеробство виснажує наші ґрунти та забирає критично важливі

поживні речовини, необхідні для вирощування продуктів харчування. За підтри-

мки EEN Пітер Лангер, розширив університетський дослідний проект і почав ви-

робництво продукту, який зміг не тільки наповнити ґрунти, але і п ідвищити їх

врожайність.

NOVIHUM – це запатентований інноваційний процес виробництва унікального

добрива, що поліпшує властивості ґрунту, довготривалого гумусного грануляту

з бурого вугілля і добавок. Він значно збільшує врожайність і є тим самим важ-

ливим довгостроковим рішенням для прогодування світового населення.

Після п'ятнадцяти років досліджень в Технічному університеті Дрездена була

створена компанія , що працює з цією технологією, з метою розширити дослі-

дження до комерційного продукту. Засновниками компанії були Пітер Лангер,

генеральний директор, і Хорст Ніннеманн, директор з досліджень і розробок.

Пітер і Хорст заснували Novihum Technologies в 201 2 році і відразу взялися за

збільшення масштабів. Вони з самого початку знали, що їм потрібен завод, на

якому вони могли б виробляти стабільні партії Novihum за розумною ціною.

Отримавши це, вони планували вийти на європейські та міжнародні ринки саді-

вництва, озеленення дахів, промислового вирощування та сталого розвитку.

Історії успіхів МСП в EEN

Європейська Мережа Підприємств (Enterprise Europe Network) допомагає
малому та середньому бізнесу впроваджувати інновації та розвиватися на між-
народному рівні . Наші досягнення найкраще демонструються завдяки позити-
вним результатам багатьох підприємств, яким ми вже допомогли.
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«У нас був перевірений продукт, і ми отримали перші вкладення в акціонерний

капітал від венчурних компаній , але нам потрібно було перейти від лабораторії

до експериментальної установки, а потім до більш великих промислових мас-

штабів. Ми шукали інвестиції для розвитку, тому і звернулися до ZENIT, н іме-

цького члена EEN, за порадами щодо фінансування пілотного заводу. Вони

допомогли нам розробити програму, в якій були зазначені персонал, тип примі-

щення і розташування, які нам потрібні», - сказав Пітер.

Enterprise Europe Network – це найбільша в світі мережа підтримки малого і

середнього бізнесу (МСП) з міжнародними амбіціями. ZENIT провів воркшоп з

Novihum Technologies і надав індивідуальні поради, які допомогли їм у розши-

ренні . В результаті Novihum розробила сильну заявку на отримання фінансуван-

ня від Інструменту малих і середніх підприємств Європейської комісії,

дослідницької та інноваційної програми ЄС.

Компанія Novihum отримала більше 2 мільйонів євро, які вони використовували

для створення пілотного заводу в Дортмунді , здатного виробляти 1 000 тон

Novihum в рік. Це створило 20 робочих місць. В цілому фінансування допомогло

Novihum Technologies прискорити вихід на ринок як мінімум на рік.

Наразі , роботи з планування першого великого виробництва потужністю до

1 00.000 тон в рік вже завершені.

«Сьогодні ми стикаємося зі зменшенням врожайності сільськогосподарських

культур через те, як ми використовуємо наші ґрунти. Це проблема не тільки в

Європі, але і у всьому світі », - сказав Пітер. «Novihum - це продукт, який може

стійко генерувати органічні речовини, щоб повернути ґрунти в норму. Ґрунти

стають набагато родючішими, волога затримується довше, в кінцевому підсумку

значно збільшується врожайність. Результати особливо переконливі при

стресових умовах, на приклад, таких як останнім часом, дуже сухі роки».
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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 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
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