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Biuletynu projektu Enterprise Europe Network,
w którym prezentujemy:

Krótka relacja z seminarium ,,Umowy
handlowe w międzynarodowym obrocie
gospodarczym – zawieranie i
zabezpieczanie”
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Współpraca biznesowa

•

•

Krótka relacja z seminarium ,,Umowy
handlowe w międzynarodowym obrocie
gospodarczym
–
zawieranie
i
zabezpieczanie”
Propozycje
zapytań
i
ofert
od
kontrahentów
zagranicznych,
zainteresowanych współpracą biznesową i
technologiczną z polskimi firmami.
Opis czym jest Enterprise Europe Network
i jak współpraca z nami przekłada się
na realne wyniki w biznesie.
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Współpraca technologiczna

Zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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Seminarium w Białymstoku: „Umowy handlowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie” –14.11.2018r.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w dniu 14 listopada 2018 r.
zorganizował szkolenie: „ Umowy handlowe w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”.

Monika Drab-Grotowska
Spotkanie poprowadziła Pani Monika Drab-Grotowska - jest radcą prawnym od 2004 roku, wspólnikiem w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler (www.dja-legal.pl), Prezesem Zarządu spółki doradczej z zakresu prawa żywnościowego IGI Food Consulting (www.igifc.pl). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998 r.-2001 r.), a także
będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001 r. -2002 r.), jak również
zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o.
o." siedzibą w Warszawie, „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie
cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach sądowych.

W lutym 2001 r. ukazała się książka, której jest współautorką, zatytułowana „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty
prawne i rachunkowe". Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej m. in. takich grup jak Sara Lee Household
and Body Care Poland Sp. z o. o., ABG Spółka Akcyjna, Sygnity Spółka Akcyjna, Wincor Nixdorf (Polska) Sp. z o.o. i wielu
innych, a także podmiotów leczniczych takich jak Szpital w Skarżysku – Kamiennej oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt firm.
Poniżej zdjęcia ze spotkania.
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Współpraca biznesowa — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRUA201807190 Ukraiński producent obuwia dziecięcego poszukuje dostawców
podeszew na podstawie umowy produkcyjnej lub handlowej z
01
BRUK201804250 Brytyjska firma specjalizująca się w domowym i profesjonalnym
budownictwie i produktach DIY poszukuje nowych dostawców
01
BRSE201809060 Szwedzkie studio mebli i wzornictwa poszukuje producentów
mebli, którzy pracują z litego drewna lub forniru
BRFR201804130 Francuska firma poszukuje podwykonawcy wyspecjalizowanego
w obróbce drewna do produkcji nóg stołowych
BRGR201807020 Irlandzka firma nawiąże współpracę z producentami paneli i
ekranów z drutu klinowego, siatek zgrzewanych, siatek
01
plecionych i paneli poliuretanowych w Europie Wschodniej w
umowach dotyczących produkcji, outsourcingu lub
podwykonawstwa
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BOUK201805290 Turecka firma przetwarzająca kamienie naturalne dla sektora
budowlanego poszukuje dystrybutorów
BOIL2018062000 Izraelska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji
zaawansowanych systemów maszynowych do sortowania
1
BOAT201804160 Austriackie przedsiębiorstwo opracowało nową metodę
wewnętrznej izolacji cieplnej starych budynków - poszukiwani
01

BOES201808210 Hiszpańska firma z opatentowanym pokrowcem ochronnym do
transportu świeżego i zamrożonego mięsa poszukuje agentów i
01
dystrybutorów.
Portugalska firma z siedzibą w Lizbonie opracowuje, produkuje i
BOPT201807130 sprzedaje rozwiązania diagnostyczne dla laboratoriów. Stale
opracowują nowe zestawy, a ich obecny katalog zawiera ponad
03
60 zestawów reakcji PCR w czasie rzeczywistym (łańcuchowa
reakcja polimerazy) dla sektora żywieniowego i ponad 70 w ich
przygotowaniu. Firma szuka partnerów w ramach umowy o

6

Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TOBY20180411 Białoruski instytut badawczy oferuje nową metodę i sprzęt do
syntezy proszku metalicznego wykorzystywanego do produkcji
001
miękkich materiałów magnetycznych o lepszych
właściwościach. Technologia zmniejsza koszty produkcji
miękkich materiałów magnetycznych w 1,5-2 razy w porównaniu
do istniejących metod. Instytut dąży do współpracy z partnerami
przemysłowymi w zakresie umowy licencyjnej, umowy
handlowej z pomocą techniczną lub umowy joint venture oraz
instytucji badawczo-rozwojowych na rzecz umowy o współpracy
TOBY20180228 Białoruski instytut badawczo-rozwojowy opracował technologię
elektrochemicznego
utleniania
wysokonapięciowego.
001
Technologia ta jest stosowana do tworzenia wytrzymałych
powłok z aluminium ceramicznego na produktach ze stopów
aluminium. Właściwości powłoki: twardość do 8 GPa;
chropowatość <0,05 μm; grubość do 70 μm. Instytut poszukuje
partnerów
przemysłowych
lub
organizacji
badawczorozwojowych do umowy handlowej z pomocą techniczną,
TOCZ20180606 Czeskie przedsiębiorstwo rodzinne, producent i producent
opatentowanych rozwiązań, opracowuje jednostki sterujące
001
zdecentralizowanych oczyszczalni ścieków, ze szczególnym
uwzględnieniem inteligentnych technologii. Firma oferuje
możliwości rozwoju i produkcji firmom, które potrzebują
inteligentnych, elektronicznych i mechatronicznych urządzeń.
Umowa handlowa z pomocą techniczną lub umową serwisową
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRIL20180719001

Izraelska firma chemiczna poszukuje technologii biobójczych i / lub
produktów o następujących cechach: 1. Materiały zapobiegające tworzeniu
się i powstawaniu biofilmu na powierzchniach mających kontakt z wodą. 2.
Bromowane biocydy lub materiały zwiększające biobójczą aktywność
bromowanych biocydów z dodatkową funkcjonalnością. Firma dąży do
podpisania umowy partnerskiej na podstawie JV / licencji / współpracy
badawczej. Zidentyfikowani partnerzy otrzymają fundusze na rozwój
technologii

TRIT20170705001

Włoska firma specjalizująca się w oprogramowaniu do marketingu
internetowego opracowała innowacyjną aplikację do przeglądania stron
internetowych i poszukuje kamery internetowej 360 ° zintegrowanej z
producentem telefonu komórkowego, aby zawrzeć umowę handlową z
pomocą techniczną lub umową licencyjną.

TRBE20170828001 Belgijska firma z sektora dóbr konsumenckich poszukuje produktu lub
technologii nietoksycznych wabików na owady, które są wdrożonych na
rynek. Produkt przeznaczony ma być do użytku domowego i być
bezpiecznym dla ludzi i zwierząt domowych. Poszukiwany jest partner
przemysłowy lub z jednostki naukowo badawczej, z którym zostanie
nawiązana kooperacja techniczna lub współpraca techniczna na dużą skalę.
TRGR20180220001 Niemiecka firma specjalizująca się w trójwymiarowej (3D) wizualizacji i
animacji anatomii człowieka oraz rozwiązań opartych na rozszerzonej i
wirtualnej rzeczywistości poszukuje partnerów do opracowania rynkowego
oprogramowania do celów medycznych i edukacyjnych. Firma poszukuje
współpracy w ramach joint venture i umów o współpracy badawczej.
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Rozwiń swój pomysł
na biznes!

Otwórz swój biznes
na globalny rynek!

Nawiąż kontakt
z biznesem
z zagranicy!

Zwiększ szansę
swojej firmy
na rozwój!

Skorzystaj z wsparcia
wykwalifikowanych
konsultantów!

Zyskaj finansowo
na współpracy
międzynarodowej!

Nawiąż współpracę
z nowym
kontrahentem
zagranicznym!

Odnieś światowy
sukces!
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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
Sylwia Gleń
e-mail: glen@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 73
Karolina Oblacewicz
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 90
Łukasz Sakowski
e-mail: sakowski@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 89
Anna Wrzesińska
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 77

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

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

Łomża
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl
tel.: 86 215 16 90

Suwałki
Augustów
Agnieszka Karłowicz
e-mail: karlowicz@pfrr.pl
tel.: +48 504 125 001

Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego
15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15
tel.: 85 740 86 83, fax: 85 740 86 85

www.pfrr.pl, een@pfrr.pl
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