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Słowem wstępu

Spis treści

Szanowni Państwo!

Słowem wstępu / Spis treści
Zaproszenie na seminarium z RODO

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku
numer Biuletynu projektu Enterprise Europe
Network, w którym publikujemy m.in.:
•
•

•
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Współpraca biznesowa

Zaproszenie na seminarium z RODO
Oferty i zapytania 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.

- zapytania
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- oferty
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Współpraca technologiczna

Owocnej lektury!
Zespół Enterprise Europe Network
przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
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- zapytania
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- oferty
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Czym jest Enterprise Europe Network?
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Co zyskam dzięki waszemu wsparciu?
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Jak mogę nawiązać współpracę?
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Dane kontaktowe
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Seminarium „RODO w kontekście prawa UE”, Białystok, 19.11.2019r.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, zaprasza na
bezpłatne seminarium: „RODO w kontekście prawa UE”, które odbędzie się 19 listopada 2019
r. (wtorek), o godz. 8:30 w Białymstoku w Hotelu Branickim, ul. Zamenhofa 25.
Seminarium ma na celu krok po kroku przedstawienie praktycznych aspektów regulacji RODO – szczegółowy program zamieszczamy poniżej.
Wszyscy uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących RODO z
prowadzącym seminarium, przez okres 2 tygodni od zakończenia seminarium.
Spotkanie poprowadzi Pan Piotr CZUBATY – Audytor, Inspektor Ochrony Danych, ekspert w obszarze
bezpieczeństwa informacji oraz wieloletni pracownik w komórce kontroli wewnętrznej. Praktyk, wdrażający i stosujący procedury związane z obszarem bezpieczeństwa danych. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestnik spotkań w ramach konsultacji związanych z wdrożeniem RODO oraz licznych szkoleń organizowanych przez UODO. Certyfikowany audytor wewnętrzny
ZSBI wg normy ISO/IEC 27001. Zaangażowany w promowanie wiedzy i odpowiedzialności za dane osobowe. Trener i wykładowca z pasją. Jako wsparcie merytoryczne i głos doradczy, związany m.in. z Sądem Okręgowym w Białymstoku, 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym, Wyższą Szkołą Finansów i
Zarządzania w Białymstoku oraz licznymi podmiotami z sektora prywatnego. Od 25 maja 2018 r., Inspektor Ochrony Danych w podlaskich jednostkach samorządowych.
Rejestracja
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 15 listopada 2018 r. za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony - https://pfrr.pl/seminarium-rodo-w-kontekscie-prawaue-bialystok/
Kontakt
Karolina Oblacewicz
kom: +48 515 826 333
e-mail: oblacewicz@pfrr.pl
Karolina Oblacewicz

Nr oferty

Skrócony opis oferty

BRSE20190916001

Szwedzka firma startupowa zaprojektowała nowy produkt, szczypce kuchenne.
Teraz szuka producenta specjalizującego się w obróbce wysokiej jakości stali
nierdzewnej. Producent musi być w stanie masowo wytwarzać produkt, a także
powinien być w stanie dostarczyć silikonową osłonę do uchwytu. Producent musi
być w stanie wyprodukować kompletny produkt, w tym silikonową osłonę.
Gotowy produkt powinien wytrzymać zmywanie naczyń. Szczypce kuchenne
mogą być używane do wyjmowania ciepłych naczyń / naczyń do pieczenia,
zamiast używania rękawic kuchennych i uchwytów na garnki. Firma ma prototyp i
może dostarczyć jej zdjęcia. Firma znajduje się w Oerebro, około 200 km na

BRFR20190926001

Francuska firma produkuje meble do bibliotek i przestrzeni publicznych,
wykonane z metalu, drewna i plastiku z poszanowaniem środowiska naturalnego
i zrównoważonego rozwoju. Partner będący podwykonawcą powinien mieć
możliwość produkcji oparć, siedzeń i paneli na krzesła ze sklejki bukowej w
wymiarach, kształtach i grubościach zgodnych ze specyfikacjami technicznymi
(patrz załącznik). Firma powinna również mieć możliwość nałożenia lakieru na
bazie wody na oparcia, siedzenia i muszle. Francuskie MŚP potrzebuje partnera
do produkcji części drewnianych na podstawie umowy podwykonawczej. Firma
oferuje długoterminowe relacje z partnerem, najlepiej z siedzibą w Bułgarii,

BRRO20180227001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji wyrobów z drutu metalowego dla
budownictwa. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy są w stanie
dostarczyć wymagane surowce. Współpraca będzie oparta na umowach

BRUK20171216001

Brytyjska hurtownia poszukuje średniej wielkości producentów kurczaków w całej
UE, którzy spełniają wszystkie wymagane standardy. Firma zamierza zwiększyć
swój export i w związku z tym poszukuje dostawców mrożących kurzych
wątróbek i żołądków w opakowaniach po 1-1,5 kg.
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Współpraca biznesowa — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

BORO20190801001

Rumuńska firma posiadająca własne linie odzieży dostępne w sklepach
internetowych, nawiąże współpracę w zakresie produkcji odzieży dla partnerów
zagranicznych: producentów lub projektantów. Rumuńska firma oferuje swoje usługi
produkcyjne w ramach umów produkcyjnych, w ramach których partner zapewnia
zamówienie, materiały i projekt odzieży, a rumuńska firma je produkuje.

BOHU20190502001

Węgierska firma druku fleksograficznego z szeroką gamą rozwiązań w zakresie
drukowania etykiet, pakowania i folii termokurczliwych poszukuje outsourcingu lub
umowy produkcyjnej

BOFR20190716001

Francuska firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnego urządzenia do
strzyżenia włosów chce eksportować swoje produkty na rynki zagraniczne i
poszukuje dystrybutorów szczególnie we Francji i krajach sąsiednich. To urządzenie
do strzyżenia pozwala szybko i łatwo uzyskać różnego rodzaju strzyżenia,
dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i wszystkim innym osobom.

BORU20190110002

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji okien z tworzyw sztucznych (okna
dowolnego formatu dla dowolnych obiektów, od apartamentów i domów prywatnych
po fabryki i fabryki) i poszukuje partnerów zagranicznych do podpisania umowy o
świadczenie usług dystrybucyjnych.
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Współpraca technologiczna — zapytania
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TRIT20190702001

Włoska szkółka roślin poszukuje technologii umożliwiającej mikrorozmnażanie.
Jej wprowadzenie spowodowałoby, że firma byłaby w stanie produkować
rośliny wolne od chorób, o cechach genetycznych i zdrowotnych identycznych
z roślinami wykorzystywanymi do rozmnażania. Mikropropagacja umożliwiłaby
także skrócenie czasu i przestrzeni potrzebnej do procesu produkcyjnego.
Firma nawiąże współpracę w ramach licencji i umów handlowych z pomocą
techniczną.

TRDE20181115001

Niemiecka drukarnia specjalizująca się w produkcji banerów reklamowych,
głównie w branży wystaw i projektowania wnętrz, poszukuje producentów
elastycznych wyświetlaczy wideo (np. folii ekspozycyjnych), aby wspólnie
opracować technologię i scenariusze zastosowań. Firma nawiąże współpracę
handlową z asystą techniczną.

TRIE20180904001

Irlandzka firma opracowała metodę przekształcania odpadów i produktów
ubocznych z oliwy z oliwek w najwyższej jakości paszę dla zwierząt.
Poszukują partnerów badawczych, którzy pomogą w opracowaniu kolejnych
linii produktów.

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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Współpraca technologiczna — oferty
Nr oferty

Skrócony opis oferty

TODE20190207002

Niemiecki wynalazca specjalizujący się w dziedzinie przetwarzania sygnałów i
obrazu opracował metodę określania częstości akcji serca bez fizycznego
kontaktu za pomocą kamery. To otwiera możliwość oceny tego istotnego
parametru w nienachalny sposób. Możliwymi polami docelowymi są: opieka
nad osobami starszymi, motoryzacja, e-rehabilitacja lub badania marketingowe.
Poszukiwani są partnerzy w zakresie umów badawczych i umów licencyjnych w
obszarach pojedynczej aplikacji.

TODE2019051300

Niemieckie MŚP działające w dziedzinie biogazowni oferuje swoją wiedzę
techniczną w zakresie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej i dostępu
do technologii i urządzeń procesowych. Kompetencje międzynarodowe
obejmują między innymi przetwarzanie osadów przemysłowych i komunalnych,
odpadów organicznych i pozostałości rolniczych. Nowy nacisk położony jest na
obsługę obornika. Firma oferuje umowy licencyjne i poszukuje partnerów
zainteresowanych umową handlową z pomocą techniczną.

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.
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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

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

Sylwia Gleń
e-mail: glen@pfrr.pl
tel.: 85 740 86 73
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
Wojciech Szmit
e-mail: szmit@pfrr.pl
tel.: 86 215 16 90

Augustów
Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego

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

15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
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