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Європейська мережа підприємств
(Enterprise Europe Network - EEN)
 EEN - найбільша частина програми ЄС COSME
- Програма представлена у 65 країнах світу
- Більше 600 організацій підтримки бізнесу представляють інтереси
своїх клієнтів
- EEN – один із найбільших європейських майданчиків комерційних
пропозицій
- EEN – один з найпростіших способів знайти міжнародного
партнера

 Два основні пріоритети:
- Інтернаціоналізація МСБ
- Розвиток інноваційних підприємств

 ТПП України є членом консорціуму EEN-Ukraine та
представником програми на території України

www.ucci.org.ua/een
Контакт в ТПП України:
Євген Куруленко, Леонід Євстратов
еmail:
тел.:

ird@ucci.org.ua
(044) 586 40 67
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Європейська мережа підприємств
(Enterprise Europe Network)
Основні напрями допомоги компаніям:
 Пошук нових партнерів, нових ринків збуту, нових
постачальників
 Пошук комерційних пропозицій від європейських компаній
 Допомога інноваційним компаніям у:
- пошуку програм фінансування проектів
- залученні міжнародних консультантів

 Консультації щодо правил та регулювання на ринку ЄС
 Інформація про можливості участі у європейських тендерах
для постачальник товарів і послуг
 Консультації щодо вдосконалення методів управління
компанією
 Інформація про грантові можливості від проектів ЄС

www.ucci.org.ua/een
Контакт в ТПП України:
Євген Куруленко, Леонід Євстратов
еmail:
тел.:

ird@ucci.org.ua
(044) 586 40 67
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Еразмус для молодих підприємців
(Erasmus for Young Entrerpeneurs)
 Програма в рамках ЄС COSME із транскордонного обміну
 ТПП України з 2018 р. є членом міжнародного консорціуму з
10-ти держав, що реалізують проект Erasmus for Young
Entrerpeneurs у своїх країнах
 Надає можливість новим, молодим та амбітним
підприємцям запозичувати досвід у успішних підприємців в
інших країнах- учасницях цієї програми
- Можливість для молодих українських компаній та стартапів
знайти європейські компанії для обміну досвідом
- Можливість запросити молодих європейських підприємців на
стажування до України

www.ucci.org.ua/erasmus
Контакт в ТПП України:
Ольга Шубіна
еmail:
тел.:

soo-ird@ucci.org.ua
(044) 584 28 14
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Еразмус для молодих підприємців
(Erasmus for Young Entrerpeneurs)
 Хто може брати участь?
- Представники молодих компаній (до 3 років існування), стартапів
- Фізичні, а не юридичні особи
- Обов'язкове володіння однією з мов країн-учасниць програми

 Інші умови:
- Стажування може відбуватись у компанії з будь-якої країни ЄС
- Стажування може тривати від 1 до 6 місяців
- ТПП України в рамках програми частково покриває витрати на
перебування за кордоном

 Також: Українські компанії можуть бути стороною, що
приймає

www.ucci.org.ua/erasmus
Контакт в ТПП України:
Ольга Шубіна
еmail:
тел.:

soo-ird@ucci.org.ua
(044) 584 28 14
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Підвищення потенціалу управління інноваціями
(Enhancing Innovation Management Capacity)
 Проект в рамках програми ЄС Horizon 2020
 Мета: посилення спроможності запровадити управління
інноваціями
 На практиці:
- українські компанії мають можливість пройти оцінку своєї
компанії та
- порівняти свої показники з показниками європейських компаній із
того ж сектора (benchmarking)

 Компанія отримує:
- Сертифікований звіт
- Консультацію від експерта ТПП України щодо результатів звіту
- Сертифікат про успішну участь у «Аналізі інноваційного потенціалу
МСП» від IMP³rove Academy (відповідає стандартам ЄС із
управління інноваціями CEN / TS 16 555-1 та CWA 15899)

Контакт в ТПП України:
Ольга Шубіна
еmail:
тел.:

soo-ird@ucci.org.ua
(044) 584 28 14
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Підвищення потенціалу управління інноваціями
(Enhancing Innovation Management Capacity)
 Оцінка проводитиметься на інтернет-платформі
консалтингової агенції IMP³rove Academy https://www.improve-innovation.eu/
 Консультанти ТПП України супроводжують на усіх етапах
проходження аналізу
 Участь безкоштовна, але українська компанія повинна
відповідати певним критеріям:
- підприємство прагне або вже запроваджує систему управління
інноваціями та прагне зростання та нових продуктів
- уповноважений представник володіє англійською мовою на рівні,
що дозволить зрозуміти та заповнити звіт
- діяльність компанії: не менше 3 років
- кількість працівників підприємства: не менше 5 осіб

Контакт в ТПП України:
Ольга Шубіна
еmail:
тел.:

soo-ird@ucci.org.ua
(044) 584 28 14
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Німецька Служба Старших Експертів
(Senior Experten Service - SES)
 SES – заснована провідними німецькими бізнес-асоціаціями
неприбуткова організація
 За фінансової підтримки уряду Німеччини
 Німецькі галузеві експерти приїжджають на Ваше
підприємство на 3 - 4 тижні для спільного вирішення ваших
проблем
- Підвищення конкурентоспроможності українських МСП
- Вирішення конкретної проблеми або завдання
- Допомога для самодопомоги

 База даних: > 12 000 німецьких фахівців з 50 галузей
 Реалізовано майже 700 проектів в Україні
 Дуже привабливі умови для українських компаній

www.ucci.org.ua/ses
Представник SES у ТПП України:
Віра Кузнецова
e-mail:
тел.:
моб.:

ses@ucci.org.ua
(044) 584 28 29
(067) 2334750
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Як отримати експерта SES?
Алгоритм підбору та запрошення експерта:
1)

заповнення та подання заявки

2)

пошук експерта

3)

узгодження кандидатури експерта

4)

підписання угоди

5)

приїзд експерта та реалізація проекту

www.ucci.org.ua/ses
Представник SES у ТПП України:
Віра Кузнецова
e-mail:
тел.:
моб.:

ses@ucci.org.ua
(044) 584 28 29
(067) 2334750
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Супровід у доведенні відповідності
продукції вимогам ЄС до безпечності
 Діагностика відповідності продукції

Компанія зрозуміє, яке законодавство має потенційний вплив на
її продукцію, яким вимогам вона повинна відповідати та який
метод доведення відповідності вона повинна застосувати

 Індивідуальний план відповідності

В рамках проекту – з міжнародними експертами та на пільгових
умовах
Компанії матимуть проекти технічного файлу, декларації про
відповідність та план проведення оцінювання відповідності із
залученням компетентних органів

 Програма відповідності галузевих груп
Компанії можуть спільно працювати над підготовкою проектів
технічних файлів для доведення відповідності

 2-денні тренінги в регіонах «Як довести, що Ваша продукція
відповідає технічним вимогам ЄС»
В рамках проекту за підтримки GIZ «Будуємо зв’язки для успіху в
експорті»

www.ucci.org.ua/safe4eu
Координатор проекту у ТПП України:
Віра Кузнецова
тел. роб.:
тел. моб.:
ел. адреса:

(044) 584 28 29
(067) 233 47 50
vak-ier@ucci.org.ua
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Консультанти з відповідності у ТПП

Консультант у Запорізькій ТПП:
Андрій Куц
тел. роб.:
тел. моб.:
ел. адреса:

(061) 213 56 33
(050) 484 95 10
kuts@cci.zp.ua
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Дякую за увагу!
Контакти:
Ральф Ловак

ТПП України
Дирекція міжнародного співробітництва
Європейський офіс
тел. роб.:
(044) 584 28 29
Ел. адреса:
rl-ier@ucci.org.ua
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