
  
 

Анонс 

Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу 
 

Маєте намір розвивати свій бізнес або тільки плануєте запровадити власну справу? Шукаєте партнерів за 

кордоном або хочете дізнатися більше про можливості міжнародної співпраці? Проект FORBIZ | EU4Business 

в рамках Європейського тижня підприємництва 2018 запрошує Вас на серію заходів, присвячених 

Європейським програмам підтримки бізнесу в Україні:  

 

Львів – 13 листопада;  

Вінниця – 15 листопада;  

Одеса – 20 листопада;  

Харків – 4 грудня; 

Краматорськ – 6 грудня;  

Запоріжжя – 11 грудня;  

Київ – 13 грудня. 

 

Долучайтесь та дізнайтесь як програма HORIZON 2020 може допомогти перетворити вашу інноваційну ідею 

на успішний бізнес, а також ознайомтесь з міжнародними проектами підтримки та розвитку бізнесу від 

COSME.  

Провідні фахівці та експерти МСБ під час виступів нададуть свої практичні рекомендації і поради, а також 

поділяться своїм досвідом у створенні успішних бізнес-моделей.   

Відвідайте практичні семінари з пошуку міжнародних партнерів з більше ніж 60 країн світу через найбільшу 

Європейську мережу – EEN та експортуйте вашу продукцію за кордон вже у наступному році! 

Наші спікери: 

− Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого комітету з питань МСП при 
Єврокомісії 

− Святослав Святненко, експерт з питань залучення інвестицій для інноваційних МСП 

− Аліна Стрілець, аналітик ринків, Офіс з просування експорту 

− Тетяна Котенко/Данііл Меньшиков, Національні контактні пункти Програми Горизонт 2020 за напрямком 
«Малі та середні підприємства». 

Участь у заходах є безкоштовною за результатами попередньої реєстрації.  

Реєстрація за посиланням: https://tinyurl.com/y9u2jut4  

За більш детальною інформацією звертайтесь за електронною адресою:  euprograms.forbiz@gmail.com  

та слідкуйте за нашими новинами в соціальних медіа https://www.facebook.com/forbizproject/  

*Європейський тиждень підприємництва – загальноєвропейська кампанія, яку спрямовано на розвиток 

підприємництва в Європі. 

https://tinyurl.com/y9u2jut4
mailto:euprograms.forbiz@gmail.com
https://www.facebook.com/forbizproject/


  
 

 

Проект 

Програма заходу  

 ‘Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу’ 

Львів, 13 листопада, 2018 

Одеса, 20 листопада, 2018 

Харків, 4 грудня, 2018 
 

9:00 – 9:30 Реєстрація 
 

9:30 – 9:40 Вітальні слова та відкриття заходу 

Рікардо Пінто/Ольга Красовська, FORBIZ  
 

9:40 – 11:30 Які переваги можуть отримати МСП від участі в програмах COSME та 

Горизонт 2020 

Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 

Питання до обговорення: 

- Огляд фінансових можливостей для МСП в Програмах ЄС  
- Основні фактори успіху для отримання грантів в COSME та Горизонт 2020 

 

11:30 – 12:00 Кава пауза   
12:00 – 13:15 Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого комітету 

з питань МСП при Єврокомісії 
 Питання до обговорення: 
- Що повинно робити МСП, щоб отримати зиски від участі в Програмах ЄС 
- Практичні поради щодо поточних та майбутніх конкурсів  

13:15 – 14:00 Отримати грант ЄС можливо: історії успіху від українських МСП 
Святослав Святненко, експерт з питань залучення інвестицій для інноваційних 
МСП  
МСП-переможець (узгоджується) 

14:00 – 14:30 Кава пауза   
14:30 – 16:00 Які переваги можуть отримати МСП від участі в EEN 

Аліна Стрілець, Офіс з просування експорту 
16:00 – 16:45 Питання та відповіді  

 
16:45 – 17:00 

 
Закриття заходу 
Ольга Красовська, FORBIZ 

 

  



  
 

Проект 

Програма заходу  

 ‘Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу’ 

 

Вінниця, 15 листопада, 2018 

Краматорськ, 6 грудня, 2018 

Запоріжжя, 11 грудня, 2018 
 

10:30 – 11:00 Реєстрація 
 

11:00 – 11:10 Вітальні слова та відкриття заходу 

Рікардо Пінто/Ольга Красовська, FORBIZ  
 

11:10 – 12:30 Які переваги можуть отримати МСП від участі в програмах COSME та 

Горизонт 2020 

Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 

Питання до обговорення: 

- Огляд фінансових можливостей для МСП в Програмах ЄС  
- Основні фактори успіху для отримання грантів в COSME та Горизонт 2020 

 

12:30 – 13:00 Кава пауза   
12:00 – 13:15 Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 
 Питання до обговорення: 
- Що повинно робити МСП, щоб отримати зиски від участі в Програмах ЄС 
- Практичні поради щодо поточних та майбутніх конкурсів  

14:00 – 14:30 Отримати грант ЄС можливо: історії успіху від українських МСП 
Святослав Святненко, експерт з питань залучення інвестицій для 
інноваційних МСП  
МСП-переможець (узгоджується) 

14:30 – 14:50 Питання та відповіді  
 

14:50 – 15:00 
Закриття заходу 
Ольга Красовська, FORBIZ 

 

 

  



  
 

Проект 

Програма заходу  

 ‘Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу’ 

Київ, 13 грудня, 2018 
 

9:00 – 9:30 Реєстрація 
 

9:30 – 9:40 Вітальні слова та відкриття заходу 

Рікардо Пінто/Ольга Красовська, FORBIZ  
 

9:40 – 11:30 Які переваги можуть отримати МСП від участі в програмах COSME та 

Горизонт 2020 

Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 

Питання до обговорення: 

- Огляд фінансових можливостей для МСП в Програмах ЄС  
- Основні фактори успіху для отримання грантів в COSME та Горизонт 2020 

 

11:30 – 12:00 Кава пауза   
12:00 – 13:15 Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 
 Питання до обговорення: 
- Що повинно робити МСП, щоб отримати зиски від участі в Програмах ЄС 
- Практичні поради щодо поточних та майбутніх конкурсів  

13:15 – 14:00 Отримати грант ЄС можливо: історії успіху від українських МСП 
Святослав Святненко, експерт з питань залучення інвестицій для інноваційних 
МСП  
МСП-переможець (узгоджується) 

14:00 – 14:30 Кава пауза   
14:30 – 15:00 Хто може допомогти МСП отримати грант? 

Тетяна Котенко/Данііл Меньшиков, Національні контактні пункти Програми 
Горизонт 2020 за напрямком «Малі та середні підприємства». 

15:00 – 16:00 COSME: можливості для українських МСП   

Бошко Нектар’євич, експерт з програм та фондів ЄС, тренер Виконавчого 

комітету з питань МСП при Єврокомісії 

- Підпрограми COSME 

- Інформація про поточні та майбутні конкурси  

- Практичні поради  

16:00 – 16:45 Питання та відповіді  
 

16:45 – 17:00 
Закриття заходу 
Ольга Красовська, FORBIZ 

 


