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Грецька компанія займається представництвом та продажем спеціалізованих

препаратів для клін ічного харчування та медичного обладнання, що викори-

стовується для пацієнтів, догляд за якими здійснюється вдома.

Пропозиції і запити EEN

Польська компанія шукає партнерів, які будуть виготовгляти будки, л іжка та

сумки для домашніх тварин для польського ринку.

Голландський бренд жіночого одягу преміум класу шукає виробника для укла-

дання виробничої угоди. Компанія шукає партнера, який може виготовити міц-

ний жіночий одяг для подорожей.

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

І спанська компанія , яка виробляє різні види екологічного мила та мила ручної

роботи, шукає дистриб'юторів, що спеціалізуються на екологічних продуктах, в

ЄС та інших країнах.

Детальніше. . .

Польський імпортер та дистриб'ютор вина   шукає нових можливостей співпра-

ці . Польська компанія хотіла б знайти виробника ігристих вин у кегах.

Детальніше. . .

https://bit.ly/3mbM1He
https://bit.ly/2PJ9fbf
https://bit.ly/39p0Tws
https://t1p.de/re6r
https://t1p.de/u4vk
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Бельгійська багатонаціональна компанія , що займається товарами побутової

хімії , прагне оновити своє портфоліо продуктами, технологіями або інгредіє-

нтами, які можуть забезпечити покращення безпечності товарів

Детальніше. . .

Французьке МСП, що спеціалізується на одноразовому посуді , шукає ви-

робників.

Детальніше. . .

Румунська компанія шукає виробників різних типів ПВХ-профіл ів, конструкцій,

рам та відповідного обладнання.

Детальніше. . .

Польський виробник шкіряних аксесуарів шукає замовлення та дис-

триб'юторів.

Детальніше. . .

І спанська компанія здорового харчування шукає виробника органічних снеків

без алергенів.

Детальніше. . .

https://t1p.de/srm5
https://t1p.de/doah
https://t1p.de/ow3r
https://t1p.de/13en
https://t1p.de/g212
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Британська компанія шукає партнера, для створення спільного підприємства

та подальшого виробництва інноваційно-нового електричного френч-преса

для кави

Румунське МСП зацікавлене у співпраці з постачальниками мармурової пудри

та гальки.

Естонський виробник шукає дистрибюторів будівельних матеріалів, кріплень

та інструментів, з якими співпрацюватиме у перепродажі своєї продукції.

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Детальніше. . .

Сицилійська компанія шукає виробників тканин для парасольок.

Детальніше. . .

І спанська компанія шукає постачальників відновлених або нових запчастин до

вітрогенераторів

Детальніше. . .

https://t1p.de/ntlr
https://t1p.de/dsza
https://t1p.de/ks05
https://t1p.de/ymmm
https://t1p.de/l9c4
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Китайська компанія шукає європейських виробників добрив з гуміновою ки-

слотою, створених з унікальної сировини або за допомогою унікальних про-

цесів виробництва, для укладення угоди про дистрибуцію (може бути

розглянутий й інший метод співпраці) .

Детальніше. . .

Британський виробник харчових добавок, шукає виробничо-пакувальну

компанію. Співробітництво може мати форму угоди про виробництво/про на-

дання послуг/про аутсорсинг, залежно від індивідуальних обставин.

Детальніше. . .

Бельгійська виробник і дистриб’ютор високоякісних дитячих іграшок хоче

укласти довгострокову виробничу угоду з надійним виробником пінопласту

EVA.

Детальніше. . .

Польський роздрібний торговець шукає виробників якісного, сучасного та

унікального спортивного одягу для співпраці на основі угоди про дистрибу-

ційні послуги.

Детальніше. . .

https://t1p.de/ivsj
https://t1p.de/lnnl
https://t1p.de/bdtq
https://t1p.de/rflc
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Антикризові інструменти
державної підтримки МСП
та інноваційних організацій

• Мінекономіки: Уряд оновив механізм державної

програми зі здешевлення кредитів

• Мінекономіки: Ігор Петрашко зустрівся з пред-

ставниками українського бізнесу

• Мінекономіки: Аграрний комітет підтримав за-

пропонований розподіл державної підтримки агра-

ріїв у 2021 році

• Мінекономіки: Уряд оновив механізм державної під-

тримки розвитку садівництва, виноградарства

та хмелярства

• Мінекономіки: Уряд оновив механізм державної

програми здешевлення сільгосптехніки

• Мінекономіки бере активну участь у масштабній

цифровій трансформаціїУкраїни

• Мінфін: Уряд підтримав зміни до Митного кодексу

щодо спрощення митних формальностей для груп

товарів

• Мінфін: Прийняті Парламентом зміни до Митного

тарифу сприятимуть розвитку легкої промисло-

вості

• Мінцифри: На порталі Дія.Бізнес з’явився освітній

курс для підприємців в аграрній сфері Grow Up Agro

• Мінцифри: Електронні лікарняні, нотаріат та со-

ціальні послуги онлайн — Михайло Федоров пре-

зентував 94 проекти цифровоїтрансформації

• Мінцифри: 5000 іноземних IT-спеціалістів зможуть

працевлаштуватись в Україні — Уряд підтримав

пропозицію Мінцифри

• Мінінфраструктури: Укрзалізниця та QTerminals

співпрацюватимуть у рамках концесії морського

порту «Ольвія»

• Мінінфраструктури: Верховна Рада підтримала

розвиток мультимодальних перевезень в Україні

• Мінінфраструктури: Ми відкриті для впроваджен-

ня спільних концесійних проектів у морському сек-

торі разом з данським бізнесом

• КМУ: Уряд збільшив розмір максимальної компенса-

ції бізнесу

• КМУ: Уряд затвердив Національну економічну

стратегію до 2030 року

• КМУ: «Промисловий безвіз» та приєднання до

ENTSO-E — конкретні кроки для подальшої євроін-

теграціїУкраїни

• КМУ: Уряд продовжуватиме збільшувати присут-

ність українських виробників на світових ринках

• КМУ: Денис Шмигаль обговорив із Прем’єр-міні-

стром Естонії співпрацю у сферах діджиталізації

та енергетики

• КМУ: Національна економічна стратегія-2030 ляже

в основу планів діяльності міністерств

• КМУ: Прем’єр-міністр України та очільник МЗС

Словенії обговорили поглиблення двостороннього

партнерства

• КМУ: Уряд докладає зусиль для поступової транс-

формації економіки в напрямку вуглецево-ней-

трального розвитку

• КМУ: Прем’єр-міністр обговорив перспективи спів-

робітництва з представниками німецького бізне-

су

• Мінрегіон: В Україні створять центри креативної

економіки

• ОПЕ: Відкрито перший українсько-південноафри-

канський бізнес-портал

• ОПЕ: Інформація щодо оголошення Сербією

тендеру на будівництво газопроводу Ніш (Сербія) -

Дімітровград (кордон з Болгарією)

• ОПЕ: Японія відкрила ринок для українського моло-

ка

• ОПЕ: Підбірка тендерних пропозицій для екс-

портерів

• МЗС: В України з’явився офіційний веб-сайт

Ukraine.ua

• МЗС: Дмитро Кулеба запросив французький бізнес

до участі у програмі «Велике будівництво» в Украї-

ні

• Дія.Бізнес став майданчиком для популяризації

безбар’єрності серед малих і середніх підприємств

http://bit.ly/3tsvUY6
https://bit.ly/3cl36tN
http://bit.ly/3vnq3Ft
http://bit.ly/3bBEq0G
http://bit.ly/3qCBtRY
http://bit.ly/3kjDvVu
http://bit.ly/3utjtwE
http://bit.ly/3qUKfeh
https://bit.ly/3vzdbvU
http://bit.ly/2P2GSEC
http://bit.ly/3cN47eq 
http://bit.ly/38Rak7H
http://bit.ly/3byX6OP
http://bit.ly/3l6WcML
http://bit.ly/3eQf4OD
http://bit.ly/2NpPzZh
http://bit.ly/3pKeLXC
http://bit.ly/3sp1yoY
http://bit.ly/2OGBYgv
http://bit.ly/2PTJN37
https://bit.ly/30ybvV8
http://bit.ly/2P2QTSh
http://bit.ly/383BpV2
http://bit.ly/3bz2Vuv
https://bit.ly/38LZAaI
https://bit.ly/3bVvMKU
https://bit.ly/3vKpS7g
http://bit.ly/2OGgMaC
http://bit.ly/2NAR8nl
http://bit.ly/382oBxR
http://bit.ly/3aRq63O
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Cаміт Global Innovation Summit 2021

18-20 травня 2021 року

Global Innovation Summit - це міжнародне місце зустріч і для спілкування, обміну

знаннями та розробки нових бізнес-ідей. Ви також можете дізнатися про

глобальне ділове співробітництво та можливості фінансування в Eureka і

Horizon Europe. Міжнародні спікери поділяться своїми надихаючими історіями

про шляхи і розвитку своїх ідей та інновацій . Глобальний саміт інновацій, при-

свячений екологічному переходу,  цифровий трансформації і пост-COVID, дасть

вам можливість розширити свою мережу в відповідній області інтересів - і все

це безкоштовно

Хто цільова аудиторія?

• представники бізнесу;
• новатори;
• дослідники;
• експерти з фінансування

Зареєструватись можна за посиланням

Більше інформації на нашій фейсбук сторінці

INSPIRE - Stock exchange of INnovative Services, Products & Ideas

REady for market

8 квітня 2021 року

8 квітня 2021 року відбудеться віртуальний онлайн захід INSPIRE - Stock

exchange of INnovative Services, Products & Ideas REady for market.

Enterprise Europe Network Ukraine  запрошує українські компанії, що працюють у

сферах: машинобудування, сільське господарство та садівництво, електротехні-

ки, цивільної, екологічної та біомедичної інженерії, нформаційно-комунікаційні

технологій (ІКТ) тощо, прийняти участь в онлайн b2b зустрічах INSPIRE - Stock

exchange of INnovative Services, Products & Ideas REady for market по співпраці та

обміну досвідом, що відбудуться 8 квітня 2021 року.

Захід буде цікавим виробникам та підприємствам, що працюють у наступних

напрямках:

• машинобудування та електротехніка
• екологічна / будівельна інженерія
• агропродовольчий
• цифровізація / ITC / креативні галузі
• біоекономіка, біомедицина

Реєстрація за посиланням

Більше інформації на нашій фейсбук сторінці

Заходи EEN для бізнесу
та інноваційних організацій

https://bit.ly/2ObnEwM
https://gis2021.b2match.io/signup
https://inspire-craiova2021.b2match.io/
https://t1p.de/ovmn
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Міжнародниий онлайн захід Med2Meet 2021

21 квітня 2021 року

21 квітня 2021 року міжнародний онлайн захід Med2Meet 2021 зустріч інженеріі

із покупцями  

Enterprise Europe Network Ukraine  запрошує українські компанії, що працюють у

медичній сфері (медичне обладнання, засоби індивідуального захисту,

ортопедія , стоматологія , медичні меблі та діагностика) взяти участь в онлайн

заході Med2Meet, який відбудеться 21 квітня 2021 року на спеціалізованій

платформі.

У заході можуть взяти участь компанії, науково-дослідні установи, інвестори та

інші зацікавлені в медичному секторі сторони з усього світу.

Захід відбуватиметься в рамках Польської програми сприяння медичним

виробам та за підтримки   Enterprise Europe Network. Med2Meet допоможе

встановити нові ділові контакти, знайти підрядників, обмінятися інформацією та

досвідом щодо останніх ринкових тенденцій у галузі медичних технологій .

Головні теми заходу:

• Медичні прилади та обладнання
• Засоби індивідуального захисту
• Ортопедія
• Стоматологія
• Медичні меблі
• Діагностика
• Та багато чого іншого!

Реєстрація за посиланням 

Більше інформації на нашій фейсбук сторінці

https://med2meet2021.b2match.io/signup
https://med2meet2021.b2match.io/
https://t1p.de/aymz
https://med2meet2021.b2match.io/
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Україна та Японія погодили форму сертифіката для си-

рого молока та молочних продуктів від парнокопитних

тварин. Це означає, що українські виробники зможуть

продавати молоко в Японію. Новий ветеринарний

сертифікат уже доступний на офіційному веб-портал і

Держпродспоживслужби у розділ і «Міжнародне співро-

бітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».

Джерело

За ін іціативи та сприяння ПУ в ПАР 2 березня 2021 року

відбулось офіційне відкриття Українсько-П івденноафри-

канського Торгового Порталу. В церемонії відкриття з

українського боку взяли участь Л .Абравітова, Над-

звичайний і Повноважний Посол України в ПАР, та

А.Хруневальд, Посол ПАР в Україн і , а також представни-

ки ділових кіл і бізнес-асоціацій України і ПАР. Основною

метою порталу є сприяння у пошуку торгових партнерів

в Україн і і в ПАР. Він містить корисну інформацію та

необхідн і посилання щодо питань торгівл і , зокрема

нормативно-правового регулювання . Варто відзначити ,

що після реєстрації на портал і та проходження верифі-

кації користувач і матимуть доступ до бази даних

компаній експортерів/імпортерів товарів та послуг

України та ПАР. Інтерфейс для зручності двомовний

(український/англ ійський) .
Джерело

Відкрито новий експортний ринок для вітчизняних ви-

робників молока та молочних продуктів. Компетентн і

органи України та Л іванської Республ іки погодили дво-

сторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт

молока та молочних продуктів з України до Ліванської

Республ іки . Детальніше ознайомитися з формою серти-

фіката можна на офіційному вебпортал і Держпрод-

споживслужби у розділ і «Міжнародне співробітництво»,

рубрика «Сертифікати на експорт з України».
Джерело

1 1 березня відбулася пресконференція на тему: «Україна

стає привабливою локацією для іноземних кінови-

робників. Запуск нових міжнародних проєктів в Україн і ,

система cash-rebate». П ід час заходу було розглянуто та-

кі питання : розвиток кіноіндустрії в Україн і в нових

реал іях; залучення іноземних кіновиробників в Україну;

запровадження cash rebates; нові міжнародні проєкти

кінокомпанії Apple Tree Vision , що знімаються в Україн і

для європейського ринку; подробиці виробництва

нового міжнародного серіалу «Infin ity»/ «Інфін іті», що

наразі зн імається в Україн і .

Джерело

Міністерство закордонних справ України у партнерстві з

асоціацією IT Ukraine започаткувало проєкт IT Export

Boost для просування експорту IT-послуг українських

компаній .

Джерело

Німецько-український бізнес-форум – це ключовий

інструмент для налагодження тісн іших ділових стосунків

між обома країнами. Українська асоціація бізнесу і торгі-

вл і готова робити все можливе заради його усп ішності .

Джерело

Розширення географії експорту продуктів, приєднання

України до системи HUB, імпорт харчових та дієтичних

добавок, боротьба з фальсифікацією продуктів - пріори-

тетн і напрямки співпраці Держпродспоживслужби та

Американської торговельної палати в Україн і .
Джерело

Американська інженерна компанія Boston Dynamics

представила нового робота Stretch , який допомагатиме

переміщати коробки на складах.
Джерело

Україна відновлює експорт м‘яса птиці до ЄС.
Джерело

З 1 березня Україна поновила експорт електроенергії з

"острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергоси-

стему ENTSO-E.
Джерело

Новини від ЄС щодо підтримки
МСП та інноваційних організацій

https://bit.ly/3cy1RbH
https://tsme.gov.ua/vidkryto-pershyi-ukrainsko-pivdennoafrykanskyi-biznes-portal/
https://dpss.gov.ua/news/novij-eksportnij-rinok-dlya-vitchiznyanih-virobnikiv-moloka-ta-molochnih-produktiv-vidkrito
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217156-golova-uabt-nimeckoukrainskij-biznesforum-spriae-tisnim-stosunkam-miz-oboma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3202851-zapusk-novih-miznarodnih-proektiv-v-ukraini-sistema-cashrebate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3202899-eksport-itposlug-diplomati-dopomozut-ukrainskim-ajtisnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3216198-ukraina-planue-rozsiriti-geografiu-eksportu-produktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3217273-boston-dynamics-predstavila-robotavantaznika.html
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/17/7286937/
https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/3/671569/
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Конкурс заявок на отримання стартового

гранту EIC Pathfinder Open 2021 (HORIZON-EIC-

2021 -PATHFINDEROPEN-01 )

Цей конкурс буде цікавим підприємствам, що шукають

підтримки від EIC Pathfinder Open, щоб реалізувати

амбіційне бачення кардинально нових технологій , які

можуть створити нові ринки та/або вирішити глобальні

виклики. EIC Pathfinder Open підтримує інноваційну

розробку таких майбутніх технологій на ранніх стадіях

(наприклад, різні проекти на низьких рівнях готовності

технологій 1 -4) , засновані на науково-дослідницькому

дослідженні з високим ризиком/високим коефіцієнтом

користі .

EIC Pathfinder Open може підтримати вашу ідею,

особливо якщо вона буде інноваційною та

радикальною не зважаючи на ризики: Ви можете

зіткнутися з питаннями, на які ще ніхто не знає відповіді ;

Ви можете усвідомити, що є багато аспектів проблеми,

які Ви досліджуєте. Зверніть увагу, якщо ваша ідея буде

пов’язана лише з покращенням уже існуючих рішень,

EIC Pathfinder Open не фінансуватиме подібні проекти.

Перш ніж подавати заявку, ви повинні переконатися,

що ваша пропозиція відповідає всім наступним

основним характеристикам:

1 . Переконливе довгострокове бачення радикально нової
технології, яка може мати трансформативний
позитивний ефект для економіки та суспільства.

2. Конкретний, новий та амбіційний науково-технічний
прорив, що забезпечує просування до передбачуваної
технології.

3 . П ідхід та методологія дослідження з високим
ризиком/виграшем із конкретними та ймовірними
цілями.

Хто може подати заявку:

Цей конкурс відкритий для спільних досліджень в

рамках консорціумів. Ваша пропозиція повинна бути

подана координатором від імені консорціуму, до складу

якого входять принаймні три незалежні юридичні

особи, кожна з яких зареєстрована в іншій державі-

члені або асоційованій країні , і принаймні одна з них

створена в державі-члені ЄС. Юридичними особами

можуть бути, наприклад, університети, дослідницькі

організації, МСП, стартапи, промислові партнери або

фізичні особи.

Початок прийому заявок:

8 квітня 2021 року

Дедлайн прийому заявок:

1 9 травня 2021 1 7:00

EC грантові програми підтримки
розвитку МСП
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Історія успіху

EEN консорціуму Болгарії

За допомогою Мережі EEN доктор Ліл ія Желязкова і її компанія BalBok

Engineering розпочали місії з пошуку і очищення небезпечних відходів з ви-

користанням передової мобільної лабораторії.

У 1 990-ті роки в Болгарії багато підприємств, фабрик та ферм не утилізували свої

відходи належним чином, залишаючи за собою запаси невідомих і часто небез-

печних хімікатів. За допомогою Enterprise Europe Network д-р Ліл ія Желязкова і її

компанія BalBok Engineering приступили до місії по виявленню та усуненню цієї

екологічної загрози за допомогою передової мобільної лабораторії.

У 1 988 році д-р Ліл ія Желязкова розробила технологію утилізації радіоактивних

відходів для єдиною в Болгарії атомної електростанції. Виходячи з цієї ідеї, вона

вирішила заснувати компанію BalBok Engineering, яка більше 20 років допомагає

прибирати небезпечні відходи по всій Болгарії. У 201 4 році Л іл ія розширила

послуги BalBok і вирішити одну з найсерйозніших екологічних загроз

Балканського регіону.

Невідомі небезпечні відходи можуть бути токсичними, легкозаймистими,

корозійними, інфекційними і навіть канцерогенними. Комплексне рішення

BalBok з утилізації таких небезпечних матеріалів з'явилося у вигляді мобільної

центральної лабораторії, яка може збирати зразки і ідентифікувати відходи неві-

домого походження. Щоб підготуватися до такого колосального проекту,

компанія звернулася за порадою до ARC Consulting, болгарського члену

Enterprise Europe Network, найбільшої в світі мережі підтримки малого та

середнього бізнесу (МСП) з міжнародними амбіціями.

ARC Consulting допомогла BalBok розробити ряд дій і заходів, які зробили їх ідею

управління відходами ефективнішою. В рамках цього проекту ARC Consulting і

BalBok розробили інноваційну стратегію, визначивши нові послуги для виведен-

ня на ринок і прийнявши набір показників для моніторингу інноваційної дія-

льності компанії.

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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Пізніше ARC Consulting направили BalBok на подачу заявки на «Програму ін-

новацій в зеленій промисловості» для Болгарії, яка є частиною норвезьких

грантів на 2009-201 4 роки. Згодом БалБок отримав понад 370 000 євро.

«Те, що BalBok запропонував в своєму проекті , було абсолютно новим не тільки

для компанії, але також для країни і Балканського регіону», - сказала Даніела

Чонкова, координатор програми ARC Consulting і координатор мережі в Болга-

рії. «Очікується, що це призведе до оптимізації їх компанії і зниження вартості їх

послуг, що збільшить їх ринковий потенціал».

«Тепер ми можемо охопити більше людей і змінити їхнє ставлення до відходів», -

сказала д-р Желязкова. «І це стосується не тільки компаній , це може за-

стосовуватися також для шкіл і домашніх господарств».

Співпраця ARC Consultancy та BalBok допомогла створити робочі місця для хімі-

ків і спеціально навчених водіїв, та в найближчому майбутньому очікується ще

більше масштабування, оскільки бізнес з утилізації небезпечних відходів неві-

домого походження розширюється.

«Цей тип відходів, історично накопичений в період змін після 1 989 року, є не ті-

льки в Болгарії, але і в інших країнах Східного блоку», - говорить д-р Желязкова.

«Реалізація проекту створить можливість для багатьох нових компаній , нарешті ,

вирішити давні проблеми зі своїми відходами».
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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

http://www.iop.kiev.ua/~een/
mailto:een.network.ukraine@gmail.com
tel:+380445259841
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine
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https://een.ec.europa.eu/
http://www.iop.kiev.ua/~een/
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine
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/
http://www.iop.kiev.ua/ua/
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