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Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w inicjatywie sieci Enterprise Europe Network „Care & Industry together against CORONA”. Zapraszamy regionalne firmy, instytucje badawcze i organizacje opieki zdrowotnej do zarejestrowania się na spotkania matchmakingowe na wirtualnej platformie w celu znalezienia potencjalnego partnera biznesowego.
Platforma „Care & Industry together against CORONA” powstała w odpowiedzi na wyzwania związane z epidemią
COVID-19 w Europie. Przeznaczona jest zarówno dla podmiotów poszukujących rozwiązań w danym obszarze, jak i
tych, które mają już gotowy produkt bądź usługę, gotowe do wdrożenia.

Główne cele:
•

Umożliwienie firmom i organizacjom nawiązania współpracy poprzez udział w wirtualnych spotkaniach na platformie,
• Prezentacja ofert, pomysłów, poszukiwanych rozwiązań,
Wymiana wiedzy, doświadczeń.

Dla kogo?

Firmy, organizacje, ośrodki badawczo-rozwojowe, szpitale, uniwersytety, oferujące produkty, usługi i technologie w sektorach powiązanych z branżą medyczną i systemem opieki zdrowotnej.

Obszary tematyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostyka (technologia biomedyczna / medyczna),
Dobra konsumpcyjne (zapobieganie / diagnostyka / leczenie / rehabilitacja),
Medycyna ratunkowa / sprzęt ratunkowy,
Sprzęt szpitalny i opiekuńczy,
Higiena, sterylizacja, dezynfekcja,
Technologia informacyjna,
Technologia komunikacyjna,
Intensywna medycyna, anestezjologia, oddychanie,
Technologia laboratoryjna,
Fizjoterapia,
Terapia i medycyna fizykalna,
Technologia gier,
Inne
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Jak to działa?
Firmy zainteresowane rejestracją, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny online na:
stronie internetowej platformy.
• Profile użytkowników dostępne są na stronie internetowej platformy. Lista nie jest ostateczna – nowe zgłoszenia
mogą pojawiać się przez cały okres działania platformy.
• Każdy uczestnik tworzy swój indywidualny harmonogram e-spotkań poprzez wysyłanie zaproszeń do wybranych
użytkowników platformy i/lub akceptowanie zaproszeń otrzymanych. Uczestnicy wybierają w kalendarzu termin i planowaną godzinę wirtualnego spotkania.
• Korzystanie z platformy jest nieodpłatne.
Platforma jest dostępna do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt

Karolina Oblacewicz
e-mail:oblacewicz@pfrr.pl
kom: 515 826 333
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Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRDE20200610001 Niemiecka firma jest jednym z liderów w produkcji wysokiej
jakości pędzli w Europie. Produkty są stosowane zarówno w
branży kosmetycznej, w pracach domowych i do pielęgnacji
zwierząt. Firma poszukuje producentów w ramach umowy
produkcyjnej, którzy mogliby pokryć istniejące zapotrzebowanie
na materiały.

BRNL20200223001

Holenderska marka modowa, która zakończyła właśnie pracę
nad nową kolekcją dla młodych kobiet i mężczyzn poszukuje
partnerów produkujących małe partie. Rozwijająca się firma
szuka do współpracy firm produkcyjnych z Łotwy, Litwy, Polski i
Bułgarii. Współpraca oparta na umowie produkcyjnej.

BRFR20200615001 Francuska firma specjalizuje się w internetowej sprzedaży
zaprojektowanej przez siebie odzieży z kaszmiru. Obecnie
produkcja odbywa się w Azji, jednak firma zdecydowała się ją
przenieść do Europy, dlatego poszukuje producentów
mogących szyć dla niej pod jej własną marką. Umowa może
przewidywać dostarczanie przędzy przez partnera lub przez
francuską firmę.
BRES20200507001

Hiszpańska firma medyczna poszukuje europejskich
producentów lub dostawców rękawic nitrylowych do
wprowadzenia na rynek pod marką własną

BRES20200428001

Hiszpańska firma nawiąże współpracę z producentami nakrętek
i pompek dozujących do produktów kosmetycznych
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BORU20200610001 Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji słodyczy (kremów,
galaretek, cukierków musujących, mieszanek z różnym
nadzieniem). W procesie produkcji stosowane są tylko naturalne
składniki, bez dodatków, konserwantów i oleju palmowego.
Firma poszukuje godnych zaufania partnerów zagranicznych, z
którymi zawrze umowę dystrybucyjną.

BOAM20200612003 Ormiańska firma specjalizująca się w przetwarzaniu żywności
produkuje różne rodzaje puszkowanych warzyw i owoców oraz
naturalne soki. Firma posiada różnorodne produkty i jest już
obecna na rynkach zagranicznych. W ramach ekspansji firma
poszukuje współpracy na zasadzie umowy dystrybucyjnej.
BOBG20190619002 Bułgarska firma oferuje projektowanie i produkcję form
wtryskowych w całkowicie zamkniętym procesie - od
projektowania form, przez wtryskiwanie i galwanizację, po
montaż i pakowanie gotowych produktów. Jedna z niewielu firm
w Europie Wschodniej, która ma w pełni zautomatyzowane linie
galwaniczne. Firma poszukuje nowych partnerów do oferowania
swoich usług w zakresie produkcji narzędzi (form) poprzez
umowy produkcyjne lub podwykonawcze.
BORO20191011002 Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji pakowanych
produktów spożywczych na rynku detalicznym jest skłonna
eksportować produkty lokalne na podstawie umów o
świadczenie usług dystrybucji.
BOAM20191122001 Firma rodzinna z Armenii zajmuje się produkcją naturalnych
dżemów i syropów z szyszek, a także 10 rodzajów naturalnych
napojów alkoholowych (wódki) z owoców. Produkty firmy są już
dobrze znane na rynku lokalnym. Producent chce rozszerzyć
produkcję i dotrzeć na rynki zagraniczne w ramach
nawiązanych usług dystrybucji.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRNL20200204001

Holenderska organizacja handlowa poszukuje nowych metod i
technologii aby polepszyć monitorowanie i kontrolę jakości
owoców i warzyw w supermarketach. Firma poszukuje
partnerów aby opracować aplikację. Umowa o współpracy
technologicznej.

TRES20200207001

Hiszpańska firma przemysłowa, aktywna w branżach:
inżynieryjna, usługowa i budowlana, pracuje obecnie nad
polepszeniem jakości powietrza w miastach. Firma poszukuje
technologii
która
oczyściłaby
powietrze
w
bardzo
zanieczyszczonych miastach. Interesujące są opcje związane z
ogrodnictwem miejskim. Umowa o współpracy technologicznej.

TRDE20191001001 Niemieckie konsorcjum poszukuje partnera z branży obróbczej
(np. robotyki) do wspólnego opracowania maszyn do
automatycznego rozdrabniania i sortowania odpadów w
procesie recyklingu.

TRLT20180705001

Litewska firma produkująca meble poszukuje zrobotyzowanego
rozwiązania, które usprawni część ich procesów. Firma
poszukuje rozwiązania linii przenośnikowej, które umożliwiłoby
ładowanie i rozładowywanie ciężarówek z towarami w sposób
bardziej wydajny i bez konieczności korzystania z wózka
widłowego. Możliwość podpisania umowy handlowej z
wsparciem technicznym z dostawcą technologii.
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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TOHR20170626001

Chorwacka firma specjalizująca się w programowaniu,
opracowywaniu rozwiązań technicznych dla różnych dziedzin
elektrotechniki, rozwoju mikrokontrolerów, projektowaniu i
uruchamianiu systemów automatyki przemysłowej, oferuje
innowacyjny przenośny system monitorowania spawania
łukowego. Firma poszukuje partnerów, którzy potrzebują kontroli
i analizy jakości spawania, gdy jakość szwu spawalniczego
musi być bardzo wysoka, bez żadnych defektów lub błędów, na
przykład w elektrowniach jądrowych, podwodnych rurociągach
itp. Firma chciałaby rozszerzyć działalność i poszukuje
partnerów, którzy są związani z branżą spawalniczą i potrzebują
kontroli i analizy jakości spawania.

TORS20161024002

Serbski producent urządzeń elektro-medycznych oferuje
innowacyjne urządzenie do liposukcji ultradźwiękowej.
Urządzenie umożliwia efektywną miejscową redukcję tkanki
tłuszczowej za pomocą procesu ulepszonej lipolizy
ultradźwiękowej. Kluczową innowacją jest dedykowane
oprogramowanie medyczne, które zwiększa bezpieczeństwo
poprzez kontrolę biochemicznych parametrów krwi i
przechowywanie odpowiednich danych dotyczących leczenia.

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.: 515 826 333

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
Magdalena Kochanowska
e-mail: kochanowska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 88

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

Augustów
Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: 87 643 29 05

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