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Competiveness of Small and Medium Enterprises 

(COSME) – європейська програма підтримки 

малого та середнього бізнесу. 

COSME – це набір тематичних проектів та 

програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним 

бюджетом 2,3 млрд. євро.  

Що таке COSME? 



• полегшення виходу на зовнішні ринки; 
• поліпшення умов для конкурентоспроможності; 
• формування культури ведення бізнесу. 

Які 
можливості? 

Доступна для України Програма на 2016 рік 
складається із 25 підпрограм, які класифіковано 

за трьома напрямами: 



Серед цих програм: Європейська мережа 

підприємств EEN, Еразмус для молодих 

підприємців, Інтернаціоналізація кластерів 

МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу 

до державних закупівель та багато інших. 

Які можливості? 



Український малий та середній бізнес, громадські 

організації, установи, агентства регіонального 

розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-

асоціації, профспілки, кластери, органи державної 

влади, отримують можливість і право брати участь в 

проектах COSME. 

Хто має право 
брати участь? 



Deadline: 14/04/2016 
 

Only consortia led by an SME are eligible to this call. 
Consortium can include partners such as 
universities and educational institutions, research 
and technology organizations, relevant support 
services, other SMEs or other legal entities). 
Consortium coordinator must be an SME. 

Design-based consumer goods II 
COS-DESIGN-2015-3-06 



1. Зайдіть на сайт та оберіть потрібний вам конкурс 

2. Перевірте кінцевий строк подачі заявки  

3. Уважно прочитайте описання та умови конкурсу та 
завантажте форми для заповнення  

4. Якщо у вас виникнуть питання з приводу заповнення 
форм, можна звернутися за консультацією до 
контактного центру EEN. 

Алгоритм дій 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html


European Enterprise network 
(EEN) - найбільша 

підпрограма COSME - 
європейська мережа 

підприємств.  

Мережа EEN створена у 
2008 та працює за підтримки 

проекту COSME. 

Що таке European Enterprise 
network (EEN)? 

http://een.ec.europa.eu/


 
 

Приорітети EEN 

2) комерціалізація 
інновацій – трансфер 

технологій, пошук 
інвестора/партнера 

закордоном для 
виведення на ринок нової 
технологічної продукції чи 

послуг, захист прав 
інтелектуальної власності. 

1) інтернаціоналізація МСП – пошук 
партнерів в 65 країнах світу; 



• 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        
    (business to business) зустрічей на рік. 

Мережа EEN 



Долучитись до EEN можна через членів консорціуму, який в 
Україні складається з: 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі; 

Міністерство зовнішніх справ України (Представництво України при ЄС); 

Інститут фізики НАН України; 

Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та 
розвитку»; 

Торгово-промислова палата України; 

Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка; 

ВГО «Споживач» (бізнес-асоціація з головним офісом у Дніпропетровську); 

Нова Міжнародна Корпорація (високотехнологічна українська компанія). 

Як долучитись 
до EEN? 



Робоча програма COSME на  
поточний рік, а також строки подачі заявок 
доступні за посиланням:  
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130. 
 

КОНКУРСИ 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15130
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html


Дякую за увагу! 


