КОНТАКТ
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15, 11000 Београд
Тел: 011 3300 910
www.pks.rs, een@pks.rs
#PKS, @Privrednakomora
Развојна агенција Србије
Кнеза Милоша 12, 11000 Београд
Тел: 011 3398 900
www.ras.gov.rs, een@ras.gov.rs

ЕВРОПСКА МРЕЖА
ПРЕДУЗЕТНИШТВA

Иновациони центар Машинског факултета у
Београду
Краљице Марије 16, 11000 Београд
Тел: 011 3302 497
www.inovacionicentar.rs, een-icmf@mas.bg.ac.rs
Пословни инкубатор Нови Сад
Војвођанских бригада 28, 21000 Нови Сад
Тел: 021 3000 300
www.inkubator.biz, een-srbija@uns.ac.rs
Универзитет у Нишу
Универзитетски трг 2, 18000 Ниш
Тел: 018 257 970
www.ni.ac.rs, een-srbija@eknfak.ni.ac.rs
Институт Михајло Пупин
Волгина 15, 11000 Београд
Тел: 011 6774 452
www.pupin.rs/cirnt, een@pupin.rs

Кроз своје бесплатне услуге Европска мрежа
предузетништва (ЕЕН) има за циљ да малим
и средњим предузећима обезбеди лакше
и брже проналажење ино-партнера за
своје међународне подухвате и унапреди
иновационе (и пословне) капацитете фирме.

Најкраћи пут до ино-партнера

У оквиру Базе пословне сарадње ЕЕН мреже
имате могућност да пронађете дистрибутере
за своје производе, добављаче, партнере у
производњи и трансферу нових технологија,
као и друге релевантне информације за ваше
пословање.
Такође, преко ЕЕН мреже можете учествовати
у пословним мисијама и на међународним
пословним сусретима који се организују у
оквиру сајмова у земљи и иностранству.
Европска комисија и свако лице које поступа у име Европске комисије нису одговорни
за начин на који би овде садржане информације могле бити употребљене. Ова
публикација садржи ставове аутора и не одражава нужно званичне ставове Европске
комисије.

een.ec.europa.eu

een.rs
@EENSerbia
#EENSrbija

Коме су намењене
услуге Eвропске мреже
предузетништва?
•
•
•

Шта је Eвропска мрежа
предузетништва?

Услуге Eвропске мреже
предузетништва

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН мрежa)
је мрежа организација за пословну подршку
малим и средњим предузећима коју је
основала и суфинансира Европска унија кроз
ЕУ програм за конкурентност малих и средњих
предузећа COSME.

ЕЕН мрежа пружа сет стандардизованих услуга
МСП сектору:
• интернационализација пословања:
повезивање предузећа преко база
пословне сарадње, учешће на
пословним сусретима и пословним
мисијама по систему унапред заказаних
састанака, информисање о пословању
у иностранству и едукација везана за
интернационализацију
• подршка у приступу финансирању кроз
обуке и информисање и подршка приступу
програмима и фондовима ЕУ
• прикупљање ставова МСП у вези са
прописима и политикама ЕУ
• унапређење иновационих капацитета МСП
• трансфер технологије

Тренутно мрежу чини преко 600 организација
из 60 земаља света.

•
•

малим и средњим предузећима и
предузетницима
научно истраживачким развојним
институцијама
професионалним привредним
организацијама
локалним самоуправама
предузећима из иностранства која желе
да прошире своје пословање на тржишту
Србије

Како постати члан
Eвропске мреже
предузетништва?
•
•
•

•

контактирјате једну од институција
Конзорцијума ЕЕН Србија
попуните одгворајаући формулар за
приступ Бази пословене сарадње
ваш профил фирме ће бити објављен у
оквиру Базе пословне сарадње у најкраћем
могућем року и биће видљив 365 дана у
години
базу пословне сарадње можете користити
и ако нисте члан ЕЕН мреже, као и све
остале услуге које она пружа

