Biuletyn
Enterprise Europe Network
Kwiecień-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

BRRO20220421004

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

BRRO20210922002

Rumuńska firma specjalizująca się w sprzedaży detalicznej książek, upominków i
artykułów biurowych poszukuje zagranicznych dostawców

BRDK20211220001

Duńskie MŚP zlokalizowane w północnej części Danii poszukuje producentów
kamizelek ratunkowych do uprawiania sportów wodnych. Kamizelka ratunkowa
powinna być wykonana z elastycznego materiału (materiału kąpielowego),
nadmuchiwanego ręcznie i umieszczonego na górnej części klatki piersiowej.
Duńskie MŚP poszukuje partnerów w ramach umowy produkcyjnej.

BRIT20220314039

Włoskie MŚP, producent komponentów elektrycznych do tradycyjnego
oświetlenia, chce uzupełnić swój asortyment o zestaw sterowników LED od
nowych dostawców. Poszukiwany jest wysokiej jakości i niezawodny produkt,
zdolny do konkurowania z głównymi produktami dostępnymi na rynku i znakami
europejskimi. Idealnymi partnerami są producenci sterowników LED, którzy są
zainteresowani eksportem swoich produktów za granicę i są w stanie produkować
niestandardowe produkty. Proponowanymi rodzajami partnerstwa są umowa o
świadczenie usług dystrybucyjnych i umowa produkcyjna.

BRSI20211213004

Słoweńska firma poszukuje producentów kosiarek i części zamiennych do
maszyn rolniczych w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych

BRLT20220110001

Litewski producent płatków śniadaniowych szuka dostawców kaszy kukurydzianej

BRUA20211213002

Ukraińskie MŚP jest jednym z wiodących dostawców maszyn rolniczych i części
zamiennych na Ukrainie. Oferuje szeroką gamę maszyn rolniczych zarówno
producentów krajowych jak i zagranicznych.
Poszukuje dostawców sprzętu do siewu, sadzenia i ładowaczy czołowych w
ramach umów agencyjnych i dystrybucyjnych.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOUA202112270

Ukraiński producent części i półfabrykatów fornirowanych do mebli skrzyniowych,
napraw i dekoracji wnętrz poszukuje partnerów w ramach umowy na usługi
dystrybucyjne, produkcyjne lub podwykonawcze.

BODE20211126001

Ugruntowane i działające na arenie międzynarodowej niemieckie MŚP,
posiadające doświadczenie w wytwarzaniu najnowocześniejszych produktów do
uzdatniania wody, poszukuje dalszych dystrybutorów dla swoich systemów
obiegu zamkniętego i systemów uzdatniania wody pitnej, mających na celu
również ochronę rur i urządzeń przed korozją i osadzaniem się kamienia jako
obniżenie kosztów ogrzewania. Szkolenia techniczne, stałe wsparcie i wspólne
wizyty u klientów są częścią pakietu, który oferują partnerowi w ramach umów o
świadczenie usług dystrybucyjnych.

BOBA20210329001

Bośniacko-hercegowińska firma produkująca łóżka, sofy i krzesła tapicerowane i
metalowe, mająca doświadczenie w produkcji dla firm w Europie i za granicą
poszukuje długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi w
ramach umowy produkcyjnej.

BOAM20210622002

Armeński producent pamiątek, ozdobnych poszewek na poduszki oraz obrusów i
serwetek poszukuje usług dystrybucji lub umów produkcyjnych.

BORO20211221001

Rumuńska firma zajmująca się hodowlą świń poszukuje dystrybutorów na rynki
zagraniczne

BOFI20220302009

Fińska firma produkująca naturalne suplementy diety poszukuje europejskich
partnerów do podpisania umowy dystrybucyjnej

BORO20220405009

Rumuńska firma produkująca wodę źródlaną w butelkach poszukuje dystrybutora
lub agenta.

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.

BOLT20220302007

Litewski producent szerokiej gamy wyrobów lnianych poszukuje partnerów w
ramach pośrednictwa handlowego, umowy dystrybucyjnej lub umowy
produkcyjnej.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRIT20211026005

Włoskie MŚP z sektora budowlanego poszukuje oprogramowania do
modelowania informacji o budynku w celu standaryzacji procesu
produkcyjnego

TRNL20210920001

Holenderska firma rodzinna, która opracowuje i sprzedaje zaopatrzenie
detalistom serów, chce uczynić swój asortyment bardziej zrównoważonym.
Ich przezroczysta folia opakowaniowa z PVC służy do przykrywania i
utrzymywania świeżości wstępnie pokrojonych części sera w sklepie.
Dlatego szukają zrównoważonej alternatywy o porównywalnym
bezpieczeństwie i właściwościach w ramach umowy handlowej z pomocą
techniczną. Ta prośba jest częścią otwartego wyzwania w zakresie
innowacji.

TRFR20210323001

Francuska firma dostarcza spersonalizowane i wysokowydajne
nanosatelity partnerom, których projekty dotyczą różnych obszarów
zastosowań. Aby zająć się w szczególności dziedziną obserwacji Ziemi,
MŚP poszukują dostawców małych ładunków optycznych. Proponowana
jest umowa produkcyjna.

TRNL20220221011

Holenderski browar poszukuje firm, które mogą zapewnić innowacyjną i
zrównoważoną alternatywę dla wielowarstwowych wkładów stosowanych
obecnie w zbiornikach piwa. Browar ma zamiar zawrzeć umowę o
współpracy technicznej, ale istnieje możliwość omówienia innych form
współpracy.

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

TODE20210318002

Niemiecki uniwersytet opracował kołnierze okienne do stosowania w pojemnikach
ciśnieniowych i próżniowych o temperaturze do 650 °C i ciśnieniu co najmniej 300
barów. Te wartości nie są osiągane przy znanych dotychczas
najnowocześniejszych rozwiązaniach. Uczelnia oferuje umowę licencyjną, którą
można połączyć z umową o współpracy technicznej.

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 Ltryptofanu, 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.

TOBG20211203001

Bułgarskie MŚP z doświadczeniem w badaniach i rozwoju specjalistycznych
technologii, produktów i rozwiązań inżynieryjnych opracowało zautomatyzowany
inteligentny system sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych / chodników z
wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i
kontroli ruchu na drogach. Firma poszukuje umów handlowych z pomocą
techniczną z zainteresowanymi firmami i władzami publicznymi.
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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

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

Łomża

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

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

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

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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