ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 poradenstvo a podpora v oblasti podnikania, inovácií

a výskumu
 cca 600 organizácií vo viac ako 50 krajinách sveta
 služby poskytované na Slovensku:












PARTNERI ENTERPRISE EUROPE NETWORK V SR:
o BIC Bratislava (koordinátor) – www.bic.sk
o Slovenská obchodná a priemyselná komora –
www.sopk.sk
o Slovak Business Agency – www.sba.sk
o Regionálne poradenské a informačné centrum
Prešov – www.rpicpo.sk

PROJEKT NA PODPORU MSP
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
2015 - 2020
PODNIKANIE, PORADENSTVO, INOVÁCIE,
TECHNOLÓGIE, VÝSKUM,
HORIZON 2020, COSME

hľadanie obchodných a technologických partnerov
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
propagácia firmy, produktov a technológií
efektívne čerpanie európskych zdrojov
Útvar Európskej únie
informácie, poradenstvo a legislatíva EÚ v oblasti
Gorkého 9
podnikania na vnútornom trhu EÚ
816 03 Bratislava
podpora medzinárodnej spolupráce
Tel.: 02/54433272, 54131136, 54433846,
podpora inovácií, technológií a know-how
E-mail: een@sopk.sk
podpora účasti firiem vo výskumných programoch Web: www.sopk.sk / www.enterprise-europe-network.sk
Horizon 2020, COSME - európsky program pre MSP
semináre, obchodné misie, kooperačné podujatia
databázy pre podnikateľov
…………………………………………………………....................................
Európska komisia

Tento leták bol vydaný SOPK v roku 2015 v rámci iniciatívy
Enterprise Europe Network, spolufinancovanej Európskou
komisiou. Slúži na všeobecnú orientáciu malých a stredných
podnikov o projekte a jeho službách.

www.enterprise-europe-network.sk

Bezplatné informácie a podporu pre oblasť:
 Podnikanie: vnútorný trh výrobkov a služieb v EÚ,

hľadanie partnerov, rozvoj medzinárodných podnikateľských aktivít, štandardizácia, certifikácia, výzvy,
tendre, posudzovanie zhody výrobkov, legislatíva EÚ
a jej dopad na firmy, vyjadrenie názoru a zapojenie
sa do príprav nových politík EÚ
 Inovácie: legislatíva, programy EÚ v oblasti inovácií,

využívanie výsledkov výskumu a vývoja, hľadanie
partnerov na transfer technológií a know-how,
ochrana práv duševného vlastníctva, nákup a predaj
inovatívnych technológií, zdroje financovania
 Výskum: programy pre výskum a vývoj technológií,

poradenstvo, financovanie, hľadanie partnerov pre
projekty, ochrana práv duševného vlastníctva

Hľadáte zahraničného obchodného partnera / partnera
na vytvorenie spoločného podniku? Ponúkate alebo
hľadáte najnovšie technológie a inovácie? Hľadáte
partnerov pre spoločné výskumné a vývojové projekty?
Databázy siete Enterprise Europe Network sú jednou
z najvyužívanejších služieb a ponúkajú Vám možnosť
bezplatne propagovať vaše výrobky, služby, technológie
a inovácie vo vyše 50 krajinách alebo nájsť si vhodného
obchodného partnera.

DATABÁZA NA ZÍSKAVANIE SPÄTNEJ VÄZBY
zašlite podnety priamo Európskej komisii a informujte
o problémoch pri aplikovaní existujúcej legislatívy EÚ.
Získaná spätná väzba umožňuje zlepšenie podmienok
podnikateľského prostredia, zmenu problematickej
legislatívy, odstránenie prekážok v podnikaní, ako aj
možnosť nájsť riešenie konkrétnych problémov,
Dajte nám vedieť svoje postrehy formou formulára.

DATABÁZA OBCHODNÝCH PONÚK

COSME – KONKURENCIESCHOPNOSŤ
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

firmám ponúka bezplatné zverejnenie profilu a propagáciu výrobkov a služieb alebo získanie kontaktov na
zverejnené ponuky zahraničných firiem v databáze.
Ako zverejniť profil? - vyplniť formulár Obchodných
ponúk (k dispozícii v SOPK), špecifikovať ponúkané
výrobky / služby a zaslať na Útvar EÚ v SOPK.
Ako získať kontakt z databázy zahraničných firiem? –
cez http://web.sopk.sk/db_EEN.php?db=BCD si
vybrať kategóriu, o ktorú máte záujem a zaslať číslo
ponuky a plný kontakt mailom na: sopkueu@sopk.sk

 zlepšenie prístupu k financovaniu pri založení,
rozširovaní alebo prevode podniku = pôžičky
a kapitálové investície pre MSP
 podpora internacionalizácie a prístupy na trhy = sieť
EEN, informačné portály, poradenské služby
 vytvorenie lepších podmienok pre konkurencieschonosť = znižovanie administratívnej záťaže
 podpora podnikania = výmeny v rámci molibility,
vzdelávanie MSP, cezhraničná výmena vedomostí
a skúseností, Erasmus pre mladých podnikateľov

INFORMÁCIE NA WEBSTRÁNKE
 novinky
 články
 ponuky na spoluprácu

 aktuálne podujatia
 výzvy, tendre
 knižnica

www.enterprise-europe-network.sk
http://web.sopk.sk/projektEEN.php?lmenu=1001

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE E-MAILOM
Ak chcete dostávať e-mailom pravidelne informácie
o novinkách, podujatiach, ponukách na spoluprácu,
výzvach atď. v odvetví, v ktorom pracujete, resp. ktoré
Vás zaujíma, odporúčame zaregistrovať sa na stránke:
http://www.een.sk/registration.php
V časti „Váš kontakt“ označte SOPK. Ďakujeme!

DATABÁZA TECHNOLOGICKÝCH PONÚK
A POŽIADAVIEK
ponúka firmám bezplatné zverejnenie technologickej
ponuky / požiadavky a propagáciu výrobkov a služieb
alebo hľadanie partnerov v oblasti technológií,
inovácií a know-how.
Ako zverejniť profil? - vyplniť formulár Technologických ponúk (k dispozícii v SOPK), popísať ponúkané
výrobky / služby a zaslať na Útvar EÚ v SOPK.
Ako získať kontakt z databázy zahraničných firiem? –
cez http://web.sopk.sk/db_EEN.php?db=BBS si
vybrať kategóriu, o ktorú máte záujem a zaslať číslo
ponuky a plný kontakt mailom na: sopkueu@sopk.sk

KONTAKT:
Ďalšie info Vám radi poskytneme na Útvare EÚ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Daniela Širáňová
Tel.: 02/54433272
E-mail: sopkueu@sopk.sk

