
Реєстрація в EEN

Самостійна реєстрація на сайті 
Єврокомісії (www.bit.ly/EEN_Registration)

звернутися до будь-якого з партнерів 
консорціуму EEN-Ukraine та заповнити 
форму для розміщення запитів в EEN 
(www.bit.ly/About_COSME)

Реєстрація в мережі компаній EEN дає 
право на отримання таких послуг:
   

Розміщення бізнес-пропозицій 
в мережі ЕЕN 

Звернутися до будь-якого з 
партнерів консорціуму 
EEN-Ukraine 

Заповнити    відповідну       форму 
англійською мовою 
(www.bit.ly/About_COSME) та 
надіслати партнеру консорціуму 
EEN-Ukraine, який після перевір-
ки розмістить її у системі EEN 

Ваша пропозиція проходитиме 
внутрішню та зовнішню оцінку 
експертів, які у разі необхідності 
можуть запропонувати внести 
правки

Після доопрацювання пропози-
цію буде розміщено у відкритому 
доступі на сайті EEN 
(een.ec.europa.eu), де вона буде 
доступна для перегляду у 65 кра-
їнах світу

Контакти членів Консорціуму 
              EEN – Ukraine:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України

Адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 174, 01008.
 +38 044 596 6853

Міністерство закордонних справ України
Адреса: м. Київ, Михайлівська площа, 1, 01018, 

Роман Гончар een@mfa.gov.ua
Юлія Осмоловська juliaosm@ukr.net 

Дмитро Тимошенко 
dmytro.tymoshenko@mfa.gov.ua

Торгово-промислова палата України
Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, 

01601, 
тел: + 380 44 279 29 31

Євгеній Куруленко, ird@ucci.org.ua

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

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

   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

ГО «Споживач»
Адреса: м. Дніпро, вул.Чичеріна, 74, 49000

Ольга Галушко, тел. +380 50 480 4836, 
info@spozhyvach.org.ua

Програма ЄС COSME - 
вікно можливостей для 
малого та середнього 
бізнесущоденної розсилки про потенційних 

партнерів;
щоденної розсилки про заходи, які від-
буваються в рамках EEN, тощо.

Більше інформації про умови виходу на 
ринок ЄС — у розширеному буклеті на сайті
www.eu-ua.org

або

Матеріал підготовлено Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України за кошти 
проекту ЄС “Підтримка та впровадження Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС”. 
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Як взяти участь у будь-якому конкурсі 
в рамках COSME:

Полегшення виходу МСБ на зовнішні 
ринки – надання консультативних послуг 
щодо експортно-імпортної діяльності МСБ 
на ринках ЄС та світу
Покращення умов для конкурентоспро-
можності – в т.ч. просування інтернаціона-
лізації кластерів,  визначення та усунення 
зайвих регуляторних бар’єрів

Формування культури ведення бізнесу - 
освітні програми, проведення сектораль-
них тренінгів, семінарів, програм з обміну, 
стажувань тощо

1. Брати участь у різних підпрограмах та про-
ектах COSME, в т. ч. отримувати консультації, 
тренінги, практичну інформацію щодо ринко-
вих можливостей, європейського законодав-
ства, пошуку бізнес-партнерів, тендерних 
можливостей та міжнародної співпраці тощо.  

2. Отримати повний доступ до Європейської 
мережі підприємств - EEN та знайти партне-
рів в ЄС та інших країнах-учасниць EEN.
INFO: Мережа EEN є віртуальним торговель-
ним майданчиком та охоплює 65 країн, де 
працює понад 600 бізнес-асоціацій. Це 
також понад 2,5 млн. компаній-учасниць, 
понад 16 000 технологічних розробок та 
бізнес-пропозицій. Протягом року EEN про-
водить близько 100 великих заходів для 
бізнесу, на яких понад 18 000 компаній-учас-
ниць (b2b зустрічей) шукають партнерів.

22 лютого 2017 р. Верховна Рада ратифіку-
вала Угоду між Україною і Європейським 
Союзом про участь нашої держави в програ-
мі ЄС «Конкурентоспроможність підпри-
ємств малого і середнього бізнесу» 
(COSME).
COSME – одна з ключових програм Євросо-
юзу з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка розрахо-
вана на період з 2014 до 2020 року та спря-
мована на створення сприятливих умов для 
розвитку малого та середнього бізнесу 
(МСБ). Приєднання до COSME відкриває 
Україні доступ до бюджету програми у роз-
мірі близько 900 млн. євро. Фінансові ресур-
си будуть надаватися у вигляді грантів на 
фінансування проектів, які підтримують екс-
портну та інноваційну діяльність МСБ.

ХТО МАЄ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ 
У ПРОГРАМАХ COSME:

                                                             Для України доступні 23 підпрограм, 
                                                             які класифіковано за трьома напрямками: 

Зайдіть на сайт
www.ec.europa.eu/easme/en/cosme та 
оберіть потрібний вам конкурс чи 
тендер

Переконайтесь у тому, що кінцевий 
строк подачі заявки ще не настав та 
ваша організація відповідає крите-
ріям конкурсу

Уважно прочитайте опис та умови кон-
курсу та завантажте для заповнення 
форми, які мають бути під описом кон-
курсу. Подача проектної пропозиції 
відбувається лише онлайн

Якщо у вас виникнуть запитання з 
приводу заповнення форми, ви 
можете звернутися за консультаці-
єю до членів Консорціуму EEN– 
Ukraine

Заповнення форми для будь-якого 
конкурсу в рамках COSME має бути 
виключно англійською мовою. Оцінка 
та оголошення результатів конкурсів 
здійснюється Єврокомісією

За допомогою EEN українські 
підприємці можуть:

Подавати заявки та брати участь в EEN 
можна через членів Консорціуму EEN – 
Ukraine. Послуги членів Консорціуму в 

рамках EEN є безкоштовними!
Як можуть допомогти члени Консорціуму: 
консультації та підтримка у пошуку партнерів 
(у т.ч. з ЄС) для спільної участі у проектах 
COSME, роз'яснення правил конкурсів та тен-
дерних процедур, сприяння налагодженню 
бізнес-контактів в рамках мережі EEN тощо.   

Програма ЄС COSME - 
вікно можливостей для малого 
та середнього бізнесу

COSME дає можливість:

Шукати потенційних покупців продукції в 
ЄС та інших країнах - учасницях EEN;
Розміщувати комерційні замовлення, 
поширювати/відстежувати комерційні про-
позиції;
Шукати та залучати новітні технології з-за 
кордону;
Шукати інвесторів та партнерів у ЄС та 
інших країнах - учасницях EEN, у т.ч. для 
створення спільних підприємств.  

вітчизняний малий 
та середній бізнес;

громадські організації;

установи;
освітні заклади;

агентства регіональ-
ного розвитку;

українські бізнес-
асоціації;

профспілки;
кластери;

органи 
державної влади;
( w w w . b i t . l y / A b o u t _ C O S M E )

Робочу програму COSME на 2017 рік (з 
переліком доступних підпрограм) можна 
знайти на офіційному сайті Єврокомісії 
(англійською мовою) www.bit.ly/COSME_Program 
та на сайті Мінекономрозвитку :  
www.bit.ly/About_COSME.


