European Enterprise network (EEN) - європейська мережа підприємств
European Enterprise network - найбільша підпрограма COSME.
Основна ціль EEN - пошук партнерів в 65 країнах світу; комерціалізація
інновацій - трансфер технологій, пошук інвестора/партнера закордоном для
виведення на ринок нової технологічної продукції чи послуг, захист прав
інтелектуальної власності.
Мережа EEN включає:
• понад 600 організацій з підтримки та розвитку бізнесу;
• понад 2 500 000 організацій-учасників;
• понад 6 000 технологічних профілів;
• понад 10 000 бізнесових профілів;
• понад 100 великих заходів та 18 000 b2b зустрічей на рік.
Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членів консорціуму,
який працює з 2011 року та має досвід реалізації схожих проектів у рамках
HORIZON 2020 та програми FP7, необхідні знання щодо підготовки
технологічних профілів для пошуку партнерів у системі, має успішні приклади
залучення закордонних партнерів до комерціалізації власних інноваційних
розробок, пройшов необхідне навчання в Європі за даним напрямом.
Консорціум EEN має своїм обов’язком максимально інформувати щодо
можливостей програм COSME, HORIZON 2020 та усіх інших програм та
проектів фінансової підтримки ЄС, доступних для України. Учасники
консорціуму відповідають на запити європейських учасників EEN, роблять
вибіркову оцінку проектів комерційних та технологічних профілів, що
розміщуються учасниками в системі EEN, а також навчають, як користуватися
усіма можливостями системи. Вони надають підтримку потенційним учасникам
у пошуку партнерів з ЄС для участі у проектах (багато проектів COSME
передбачають формування міжнародного консорціуму учасників, як правило,
це не менше чотирьох організацій із не менш, як трьох різних країн).
Для використати можливостей консорціуму EEN-Ukraine для пошуку
партнерів необхідно:

звернутися до будь-якого з партнерів консорціуму EEN-Ukraine;

визначити потрібний тип пропозиції (технологічна чи бізнес пропозиція/
технологічний чи бізнес запит);

отримати у партнера консорціуму EEN-Ukraine форму для заповнення
англійською мовою відповідно до типу пропозиції (форми можна завантажити
нижче у цьому розділі);

заповнити форму та надіслати її до одного з партнерів консорціуму EENUkraine, який після перевірки розмістить її у системі EEN;

ваша пропозиція проходитиме внутрішню та зовнішню оцінку експертів.
Після необхідних правок, згідно з рекомендаціями експертів, вашу
пропозицію буде розміщено у відкритому доступі на сайті EEN, де вона буде
доступна для перегляду у 65 країнах світу.
Детальніше за посиланням: http://een.ec.europa.eu/.
Контакти партнерів консорціуму EEN – Ukraine:
1.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 174, 01008, тел. +38 044 596 6853

Олександра Федорко, ofedorko@me.gov.ua
2.
Відділ Трансферу Технологій Інституту фізики Національної Академії
Наук України
Адреса: м. Київ, Проспект Науки, 46, 03680, тел: + 380 44 525 98 41
Фесенко Олена, fesenko@iop.kiev.ua
3.
Торгово-промислова палата України
Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 01601, тел: + 380 44 279 29 31
Максим Даницький, dmn-ird@ucci.org.ua
4.
Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та
розвитку»
Адреса: м. Київ, вул. Семашка, 13, 03142, тел: + 380 44 423 03 52
Дмитро Борисов, eenukraine@gmail.com
5.
ТОВ «Нова Інтернаціональна Корпорація»
Адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,7, 04116, тел: +380 44 236 07 70,
Івана Небіус led@innov-tec.com.ua
6.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, тел: +380 44 526 05 51
Бедюх Олександр, depndch@univ.kiev.ua
7.
Міністерство закордонних справ України
Адреса: м. Київ, Михайлівська площа, 1, 01018, тел: (044) 238-17-77
Євген Пікалов, tem_eu@mfa.gov.ua
8.
ГО «Споживач»
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 74, 49000
Ольга Галушко, тел. +380 50 480 4836, info@spozhyvach.org.ua
Усі послуги членів консорціуму є безкоштовними.

