+ 60 zemalja širom sveta
+ 3000 eksperata
+ 600 partnerskih organizacija
Evropska mreža preduzetništva je projekat Evropske
unije pokrenut sa cilјem da podstakne prekogranično
povezivanje firmi i razvoj inovacija. Danas predstavlja
najveću mrežu na svetu za podršku malim i srednjim
preduzećima u njihovom poslovanju.

Javite nam se!

Posetite een.rs i pronađite
najbližu ekspertsku podršku
Inovacije

een.ec.europa.eu

Savetodavna
podrška

Kako možemo
da pomognemo vašem
poslovanju?
Najbrži put do inopartnera

Međunarodna
partnerstva

"S obzirom na to da smo ostvarili jako dobru komunikaciju sa timom iz
EEN mreže, dobijamo od njih obaveštenja o pozivima za razvojne
projekte i programe, a najviše u vezi mladih."
Nenad Mitrović, direktor SciEd Technologies

Savetodavna podrška
Podrška poslovanju kroz paket usluga
kreiranih prema potrebama pojedinačnih
kompanija.
Od početka projekta, preko 17.000 MSP
koristilo je usluge Evropske mreže
preduzetništva u Srbiji, a od toga 13.000
MSP je učestvovalo na različitim
treninzima i koristilo savetodavne usluge.

"Učestvujući u b2b susretima organizovanim u okviru Evropske mreže
preduzetništva i koristeći ostale usluge koje mreža pruža, uspeli smo da
internacionalizujemo svoje poslovanje."
Tatjana Jevđović, osnivač Centra Beauty Imagini

Pronalaženje poslovnih partnera
Saznajte više o mogućnostima
prekograničnog poslovnog povezivanja i
učešća u bilateralnim susretima i
poslovnim misijama u organizaciji EEN
mreže. Do sada je preko 3.500 domaćih
malih i srednjih preduzeća koristilo ovu
uslugu.
U Bazi poslovne saradnje je dostupno
preko 10.000 poslovnih profila - ponude
i potražnje. Da biste pretražili ovu Bazu
ne morate da budete član EEN mreže.

"Za projekat EEN mreže prvi put smo saznali kada smo koristili grantove
programa Horizont 2020. Eksperti konzorcijuma EEN Srbija
posvećenošću i znanjem uspešno su nas vodili kroz ceo proces."
Eleonora Sergijević, generalni menadžer Swiftty

Podrška inovacijama
Mogućnost personalizovane podrške,
kako bi se potencijalna inovacija
oblikovala u međunarodni komercijalni
uspeh.
Savetodavna podrška za inovativna mala i
srednja preduzeća u pristupu izvorima
finansiranja i traženje partnera za zajedničke
inovativne projekte.

