Biuletyn
Enterprise Europe Network
Czerwiec -2022 r.

Spis treści
Współpraca biznesowa
- zapytania

3

- oferty

4

Współpraca technologiczna
- zapytania

5

- oferty

6

Czym jest Enterprise Europe Network?

7

Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?

8

Jak mogę nawiązać współpracę?

9

Dane kontaktowe

10

2

Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRPT20220414015

Portugalskie MŚP z ponad 11-letnim doświadczeniem w
zakresie analizy technicznej i wdrażania projektów efektywności
energetycznej, zużycia wody i rozwiązań w zakresie eliminacji
odpadów organicznych poszukuje nowych innowacyjnych
produktów do dodania do swojej oferty. Firma poszukuje
prywatnych firm do zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.

BRRO2022042100

Rumuńska firma z prawie 30-letnim doświadczeniem w branży
spożywczej poszukuje dostawców dużych ilości makaronu, oleju
słonecznikowego i ryżu

BRHR20211231001

Chorwacka firma poszukuje producenta lub dystrybutora pieluch
dla dorosłych oraz produktów diabetologicznych w ramach
pośrednictwa handlowego lub umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych

BRNL20220110002

Holenderska fabryka betonu szuka zrównoważonej alternatywy
dla pianki polietylenowej do ochrony płyt betonowych

BRSI20211213004

Słoweńska firma poszukuje producentów kosiarek i części
zamiennych do maszyn rolniczych w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOBG20220627003 Bułgarski
producent
organicznych
śliwek
poszukuje
dystrybutorów żywności, supermarketów, producentów dżemów,
producentów suszonych owoców, producentów alkoholi oraz
producentów żywności dla dzieci do długotrwałej współpracy.
BORO20220630004 Rumuńska firma produkcyjna zajmująca się projektowaniem i
wytwarzaniem mebli na zamówienie poszukuje współpracy w
ramach umowy produkcyjnej lub podwykonastwa
BOIT20220630002

Włoska firma założona w 2003 r. i wyspecjalizowana w pracach
konstrukcyjnych w metalu i szkle jest ekspertem w dostarczaniu
i instalowaniu szklanych ścian i podwodnych okien do basenów.
Firma oferuje zagranicznym partnerom wysokiej jakości
produkty w ramach umowy handlowej lub dystrybucyjnej.

BOAL20211216001

Albańska firma elektrotechniczna, założona w 2008 roku,
specjalizuje się w kompleksowej instalacji usług elektrycznych w
obiektach komercyjnych, przemysłowych i użyteczności
publicznej. Do tej pory firma działała na rynku krajowym,
obecnie jest zainteresowana rozszerzeniem własnej działalności
w innych krajach, oferując umowę podwykonawczą.
BOFR20220629019 Francuska firma wytwarzająca skoncentrowane bazy do
słodkich napojów, pakowane w formie bag-in-box poszukuje
dystrybutorów
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRNL20220406027 Holenderski instytut badawczy poszukuje sensorów areozoli do
wykrywania niebezpiecznych stężeń szkodliwych substancji w
kabinach samochodów.
TRNL20220328016 Holenderska firma produkuje duże ilości sałatek pod marką
własną dla dużych, eurpejskich partnerów. Większość
opakowań jest produkowana z plastiku a firma chciałaby
wynaleźć bardziej innowacyjną i ekologiczną opcję opakowań.
Firmy, naukowcy i wynalazcy są poszukiwani do podpisania
umów o współpracy technologicznej lub umów licencyjnych.
TRNL20220404038 Holenderski producent spożywczy poszukuje alternatywnych
opakowań dla swoich produktów z niższym śladem
ekologicznym.
Umowa
handlowa
ze
wsparciem
technologicznym.
TRKR20210824001 Koreańska firma poszukuje firm partnerskich posiadających
technologię ekstrakcji surowego białka z hydrolizatów membran
świńskich w celu uzyskania wysokich współczynników filtracji w
celu spełnienia lokalnych standardów oczyszczania ścieków.
Firma poszukuje firm partnerskich, które mogą współpracować
na podstawie umów licencyjnych
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TOFR20220614016

Francuska firma poszukuje dystrybutorów i użytkowników
końcowych zainteresowanych dostarczaniem energii wiatrowej
do odległych miejsc za pomocą swojej turbiny wiatrowej
umieszczonej w powietrzu

TOIT20220628018

Instytucja badawcza opatentowała innowacyjną biotechnologię
ukierunkowanego dostarczania przez błonę śluzową i
przezśluzówkową i/lub kontrolowanego uwalniania aktywnych
składników farmaceutycznych do różnych zastosowań
terapeutycznych. Biourządzenie składa się również z systemu
bioczujników, które mogą umożliwiać ekstrakcję systemów
monitorowania płynów ustrojowych śluzówki i podśluzówki w
celu zidentyfikowania cech biologicznych. Poszukują umów
finansowych i joint venture.

TODE20180910001

Niemiecki uniwersytet opracował nowy proces oczyszczania
aminokwasu L-tryptofanu, dodatku w przemyśle paszowym i
suplementach
diety
lub
surowca
dla
przemysłu
farmaceutycznego. W procesie tym unika się stosowania
kwasów i zasad, a zamiast tego stosuje się specyficzne
alkohole w procesie chłodzenia. Uczelnia oferuje licencję i / lub
umowę o współpracy technicznej.
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Czym jest Enterprise Europe Network?
Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć ośrodków wspierających małe i średnie
przedsiębiorstwa, oferująca kompleksowe usługi, które mają pomóc ambitnym MŚP w pełni
rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne poprzez powiązanie międzynarodowego
doświadczenia sieci ze znajomością lokalnych rynków.
Sieć tworzy ponad 3000 wykwalifikowanych konsultantów działających w 600 ośrodkach
afiliowanych przy instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 60 krajach na całym
świecie. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii
Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach MŚP.
Dzięki finansowaniu sieci ze środków publicznych, wsparcie oferowane przez ośrodki Enterprise
Europe Network jest dla MŚP nieodpłatne.
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
Zyskasz kontakt do partnera z zagranicy i:
•

Zaistniejesz w naszej wewnętrznej bazie kooperacyjnej, gdzie będziemy AKTYWNIE
PROMOWAĆ Twoje produkty i usługi, a także SZUKAĆ dla Ciebie potencjalnych partnerów do
współpracy.

•

Weźmiesz udział w giełdach kooperacyjnych, np. b2b matchmaking, brokerage event, w trakcie
których rozwiniesz sieć kontaktów międzynarodowych i rozszerzysz wachlarz możliwości dla
przyszłej współpracy.

•

Weźmiesz udział w misjach gospodarczych, gdzie bezpośrednio poznasz funkcjonowanie firm z
Twojej branży oraz nawiążesz cenne relacje z przedsiębiorcami z zagranicy.

Zyskasz dostęp do fachowej wiedzy ekspertów i dowiesz się:
•

Jak założyć działalność gospodarczą?

•

Jakie są prawno-administracyjne aspekty prowadzenia biznesu w innym kraju?

•

Jakie są dostępne programy pomocowe i finansowania zewnętrznego,
oraz jak uzyskać dofinansowanie?

•

Jak zabezpieczyć i chronić swoje prawa intelektualne i autorskie w Europie?

•

Jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania w swojej firmie?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
Jeżeli poszukujesz:
•
•
•
•
•
•

partnerów handlowych z Unii Europejskiej,
dostawców lub odbiorców innowacyjnych technologii,
doradztwa z zakresu funduszy unijnych,
informacji z zakresu prawa własności intelektualnej, standaryzacji i prawodawstwa UE,
finansowania innowacji, transferu technologii,
pomocy przy rozwoju nowych produktów lub przy dostępie do nowych rynków zbytu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.
Nie czekaj!
Im szybciej Twoja oferta/zapytanie pojawi się w naszej bazie,
tym szybciej i częściej będziemy mogli informować potencjalnych
kontrahentów z zagranicy o Twojej firmie, produktach i usługach!

Pobierz

Wystarczy skontaktować się z konsultantem projektu (lista dostępna na ostatniej stronie biuletynu) i
przesłać wypełniony formularz e-mailem bądź faksem - resztą zajmiemy się MY!
Przypominamy, że usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatnie.
Serdecznie zapraszamy.
zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Konsultanci projektu Enterprise Europe Network
Białystok

Bielsk Podlaski

Karolina Oblacewicz
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 90

Krystyna Biełach
e-mail: bielach@pfrr.pl
tel.: 85 730 18 42

Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

Hajnówka

Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89
Karolina Anusiewicz
e-mail: anusiewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 81

Alicja Orzechowska
e-mail: orzechowska@pfrr.pl
tel.: 85 682 51 87

Łomża
Iwona Siembida
E-mail: siembida@pfrr.pl
tel: 572 243 183

Suwałki
Agnieszka Karłowicz
E-Mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel: 87 643 29 05

Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego
15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
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