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WYDARZENIA 



INFORMACJE  

 
 

Giełda kooperacyjna w czasie targów CEBIT 2013, 

5-9 marzec 2013 
 
Ośrodki Enterprise Europe Network przy Politechnice 
Lubelskiej oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju znalazły się 
wśród współogranizatorów tegorocznej edycji giełdy 
kooperacyjnej na targach CEBIT 2013.  
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniach 
kooperacyjnych mogą zarejestrować się do udziału w tym 
wydarzeni za pośrednictwem tych dwóch organizacji lub 
samodzielnie na stronie www.futurematch.cebit.de 
 

Seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na 

rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru 

Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, 7 

grudnia 2012 r. Warszawa 

 
Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polski Komitet 
Normalizacyjny mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 
seminarium pt. „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii 
Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i 
Kazachstanu", które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. w 
Ministerstwie Gospodarki, Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 
„Sala pod Kopułą". Więcej ... 

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w IV 

edycji konkursu GREENEVO, nabór wniosków do 

18 lutego 2013 r 
 
GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to projekt 
przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Środowiska. 
Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny 
sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego 
dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa,  
dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań 
proekologicznych. Więcej ... 

Spotkanie informacyjne dotyczące działania 8.1 PO 

IG - 12.02.2013 – Białystok 
 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna 
Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne na 
temat zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 8.1 
POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej. Więcej ... 

„Instrument Szybkiego Reagowania” - 

złagodzenie negatywnych skutków zmiany 

gospodarczej.  
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego 
Reagowania” ogłasza rozpoczęcie z dniem 28 grudnia 2012 
r. czwartego naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze. 
Więcej ... 
 

Konsultacja Standardu nowej usługi pilotażowej w 

zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla 

mikro- i małych przedsiębiorstw z branży 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

 
Poniżej prezentujemy projekt Standardu nowej usługi pilotażowej 
w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych 
przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Więcej ... 

Nowy konkurs PARP - świadczenie usług 

doradczych i szkoleniowych z zakresu ochrony 

środowiska dla msp 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w 
związku z zakończeniem w IV kwartale 2012 r., testowania 
usługi pilotażowej zakresie ochrony środowiska oraz 
pozytywnym odbiorem usługi przez przedsiębiorców, jeszcze 
w I kwartale 2013 r., planowane jest ogłoszenie nowego 
konkursu na „Świadczenie usług systemowych KSU w 
zakresie ochrony środowiska.”   Więcej ... 
 
 

Nabór wniosków do poddziałania 2.1.1 PO KL - 

"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań 

proekologicznych 
 
ogłasza konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.1/2012/ZS 
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w 
przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Więcej ... 

http://www.bisnep.pl/imprezy/art52,gielda-kooperacyjna-future-match-2013-na-targach-cebit-5-9-marca-2013-r-hanower-niemcy.html
http://www.bisnep.pl/imprezy/art52,gielda-kooperacyjna-future-match-2013-na-targach-cebit-5-9-marca-2013-r-hanower-niemcy.html
../../BISNEP_2/Newsletter/Materiały/nr%2017/www.futurematch.cebit.de
http://www.een.org.pl/index.php/konferencje.399/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslug-na-rynek-unii-celnej-i-wspolnego-obszaru-gospodarczego-rosji-bialorusi-i-kazachsta.html
http://www.een.org.pl/index.php/konferencje.399/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslug-na-rynek-unii-celnej-i-wspolnego-obszaru-gospodarczego-rosji-bialorusi-i-kazachsta.html
http://www.een.org.pl/index.php/konferencje.399/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslug-na-rynek-unii-celnej-i-wspolnego-obszaru-gospodarczego-rosji-bialorusi-i-kazachsta.html
http://www.een.org.pl/index.php/konferencje.399/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslug-na-rynek-unii-celnej-i-wspolnego-obszaru-gospodarczego-rosji-bialorusi-i-kazachsta.html
http://www.een.org.pl/index.php/konferencje.399/articles/seminarium-pt-dostep-polskich-towarow-i-uslug-na-rynek-unii-celnej-i-wspolnego-obszaru-gospodarczego-rosji-bialorusi-i-kazachsta.html
http://greenevo.gov.pl/pl/
http://greenevo.gov.pl/pl/
http://greenevo.gov.pl/pl/
http://greenevo.gov.pl/pl/
http://www.parp.gov.pl/index/more/31102
http://www.parp.gov.pl/index/more/31102
http://www.parp.gov.pl/index/more/31102
http://www.isr.parp.gov.pl/45-ogloszenie-o-czwartym-naborze-do-uslugi-instrument-szybkiego-reagowania
http://www.isr.parp.gov.pl/45-ogloszenie-o-czwartym-naborze-do-uslugi-instrument-szybkiego-reagowania
http://www.isr.parp.gov.pl/45-ogloszenie-o-czwartym-naborze-do-uslugi-instrument-szybkiego-reagowania
http://www.isr.parp.gov.pl/45-ogloszenie-o-czwartym-naborze-do-uslugi-instrument-szybkiego-reagowania
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30941
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30941
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30941
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30941
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30941
http://www.parp.gov.pl/index/more/30756
http://www.parp.gov.pl/index/more/30756
http://www.parp.gov.pl/index/more/30756
http://www.parp.gov.pl/index/more/30756
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2185
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2185
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2185
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2185


OFERTY/ZAPYTANIA 

Kraj Nr Profilu Tytuł Typ 

 

 

 

20121122029 
Turecka firma specjalizująca się w wytwarzaniu produktów z drewna (belki, bloki, panele podłogowe, drzwi panelowe) poszukuje możliwości 
rozpoczęcia produkcji wzajemnej 
 

 

20121113033 
Turecka firma specjalizująca się w produkcji składników do produkcji tworzyw sztucznych poszukuje dystrybutorów oraz możliwości 
rozpoczęcia produkcji wzajemnej 

 
 

20121116013 
Rosyjska innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji żywności wraz z ulepszonymi właściwościami aplikacyjnymi (np. majonezy i sosy 
bazujące na olejach roślinnych) i aktywnych badaniach w obszarze biotechnologii poszukuje pośredników handlowych (agentów, 
przedstawicieli, dystrybutorów) i partnerów do Joint Venture. Firma jest również zainteresowana znalezieniem podwykonawców. Rosyjska 
firma oferuje połączenie lub wymianę akcji, docelowo chciałaby wykupić całą firmę lub jej część. 

 
 

20121106016 
Rosyjska firma wyspecjalizowana w handlu narzędziami, urządzeniami oraz sprzętem dla branży rolniczych oraz weterynaryjnych produktów 
zwierzęcych, zainteresowana jest znalezieniem dostawców i producentów innowacyjnych produktów rolniczych w tym obszarze. 
Zainteresowanych, firma ta prosi o szczegółowe informacje na temat narzędzi, urządzeń oraz sprzętu. 

 

20121106017 
Rosyjska firma specjalizująca się w dostarczaniu artykułów spożywczych do sklepów oraz instytucji publicznych (szpitali, szkół z internatem, 
sanatoriów, więzień, szkół) poszukuje dostawców płatków zbożowych, słodyczy oraz konserw. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane 
producentami bez agentów/przedstawicieli.  

 

20121107037 
Szwedzka firma wyspecjalizowana w projektowaniu ogrodów poszukuje producenta damskiej odzieży roboczej ( odzieży do pracy z 
projektowaniem ogrodów). Firma potrzebuje podwykonawców. 

 

20121119029 
Włoska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży okuć i elementów wykończeniowych mebli  poszukuje agentów, 
dystrybutorów w celu poszerzenia swojej sieci dystrybucyjnej. Firma oferuje również podwykonawstwo. 

 

20121122013 
Niemiecka firma specjalizująca się w projektowaniu, instalacji, utrzymaniu oraz serwisowaniu farm solarnych, wiatrowych oraz instalacji 
fotowoltaicznych jest zainteresowana współpracą z polskimi inżynierami w zakresie rozwoju projektów dot. energii odnawialnej w Polsce. 

 

20121126031 

Francuska firma specjalizująca się w konstrukcjach aluminiowych, stalowych z elementami szklanymi poszukuje dystrybutorów oraz 
podwykonawców.  

 

20121109019 
Francuski hurtownik poszukuje podwykonawców  małych przedsiębiorstw na rynkach krajowych, zajmujących się wykonywaniem małych ilości 
akcesoriów skórzanych (torebek, pasków).   

 

20121126062 
Litewska firma, specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, oferuje swoje usługi jako dystrybutor oraz chce ustanowić 
partnerstwo z producentem lub sprzedawcą hurtowym odzieży. 

 
 

20121108020 
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji sprzętu do przemysłowej obróbki cieplnej oraz świadcząca usługi obróbki metali, oferuje usługi 
podwykonawstwa dla firm zagranicznych zainteresowanych usługami przetwarzania metalu. Firma oferuje również usługi pośrednictwa 
handlowego (przedstawicielstwo) dla firm sprzedającym metal, szkło i maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, surowce i elementy składowe 
do zastosowania przemysłowego. 

 

20121112004 
Dział  posiłków największego detalicznego koncernu w Danii poszukuje firm, które mogą działać jako poddostawcy, dostarczając wstępnie 
gotowany mrożony makaron, który może stać się częścią departamentu dziale obiadowym dla dań z makaronu i sałatek makaronowych. 

 

20121108029 
Chorwacka firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji osprzętu elektrycznego i artykułów przemysłowych typu blacha, profile, rury oraz 
wyposażenia dla budownictwa, oferuje usługi pośrednictwa handlowego. 

 

20121119037 

Chorwacka firma specjalizująca się w sprzedaży wyposażenia nautycznego, wynajmie łodzi, utrzymaniem i czarterem, jak również w wynajmie 
biur i magazynów, oferuje usługi pośrednictwa handlowego (dystrybucja). Firma oferuje tez usługi transportowo-logistyczne i jest 
zainteresowana partnerstwem joint venture. Możliwa sprzedaż części lub całej firmy. 

 

20100304028 
Macedońska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacji systemów HVAC, projektach związanych ze źródłami energii odnawialnej, 
produkcji, serwisu oraz importu-eksportu pomp geotermalnych poszukuje partnerów i dystrybutorów w krajach UE 

 

20121210068 
Szkocka firma z dziedziny nauk przyrodniczych, specjalizująca się w usuwaniu martwych i obumierających komórek za pomocą 
opatentowanego narzędzia, poszukuje dystrybutorów dla swojego produktu w całej Europie. 

 

20121207043 
Brytyjska firma specjalizująca się w przetwarzaniu zużytych dywanów na włókna przemysłowe, stosowane jako materiał izolacyjny, poszukuje 
agentów i przedstawicieli, podwykonawców oraz partnerów joint venture w całej Europie.    

 

20121205025 
Brytyjska firma z wypracowaną ekspertyzą w projektowaniu i modernizacji przenośników/rynien zsypowych na pranie w dużych budynkach 
komercyjnych i mieszkaniowych, szuka partnerów (architektów) lub firm budowlanych, chętnych wspomóc instalację produktu we 
wspomnianych obiektach. 

 

20121128039 
Chorwacka firma specjalizująca się w produkcji kalkomanii i termicznie przytwierdzanych nalepek na tekstylia oferuje sprzedaż udziałów lub 
całej firmy. 

 
 

20121214053 
Włoska firma z prowincji Como specjalizująca się w wytwarzaniu jedwabnej nici poszukuje partnerów do współpracy handlowej, w celu wejścia 
na nowe rynki i pozyskania zleceń na podwykonawstwo. 

 

20121212063 
Włoska firma specjalizująca się w formowaniu wtryskowym  tworzyw sztucznych oferuje outsourcing na rzecz firm z innych krajów Europy. 
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20121204007 
Francuski przedsiębiorca MSP ma do zaoferowania unikalny medyczny system monitorowania znieczulenia. Na podstawie automatycznego 
pomiaru reakcji źrenic urządzenie pozwala w szybki i mało inwazyjny sposób uzyskać optymalny (obiektywny) poziom znieczulenia podczas 
zabiegu. Francuski przedsiębiorca zainteresowany jest wyłącznymi dystrybutorami. 

 

20121210030 
Słoweńska firma, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji solidnych mebli drewnianych oraz innych solidnych produktów z drewna 
poszukuje współpracy joint venture, oferuje sprzedaż części firmy lub poszukuje partnera biznesowego/ inwestora, który zainwestowałby we 
wzrost produkcji oraz rozwój firmy (połączenie udziałów).  

 

20121213050 
Niemiecka firma, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży edukacyjnych zabawek drewnianych, takich jak zestawy rękodzieła 
oraz sztuczek magicznych poszukuje podwykonawcy, który może wytwarzać części wykonane z europejskiego drewna bukowego. 

 

20121203016 
Holenderska firma, która zaprojektowała oraz produkuje unikalny system przechowywania rowerów poszukuje dystrybutorów.  

 

12 IT 55X2 3R6M 
Włoska MŚP, współpracująca z narodową radą naukowców, opracowała przyjazną dla środowiska metodę traktowania drewna, która 
zwiększa jego trwałość i odporność na gnicie (przed deszczem, owadami i grzybami), dodatkowo wzbogacając kolor drewna  i poprawiając 
jego właściwości termoizolacyjne. Proces dotyczy całej masy drewna, a nie tylko jej powierzchni i może być stosowany do różnych gatunków 
drewna. Firma jest otwarta na różnego rodzaju współpracę 

 

12 EE 21C0 3QWD 
Estońska firma opracowała w pełni funkcjonalny 3-osiowy sprzęt sterowany komputerowo do frezowania  sklejki. Sprzęt jest skierowany 
głównie do hobbystów i organizacji edukacyjnych. Jednakże, stabilna konstrukcja i łatwość w konfiguracji urządzenia połączona z 
konkurencyjnym poziomem cen są atrakcyjne również dla użytkowników zawodowych. To minimalizuje koszty i ryzyko dotyczące tworzenia 
warsztatu frezarskiego CNC. Firma poszukuje partnerów do licencji, wspólnego przedsięwzięcia oraz wspólnego dalszego rozwoju umów 
handlowych 

 

12 NL 60AH 3PTL 
Holenderska firma, która opracowała w bliskiej współpracy z uniwersytetem technicznym innowacyjny mechanizm fotela „Stand Up”, który  
zachowuje siłę mięśni i zwalnia od asystowania ludziom z upośledzeniem ruchowym. Urządzenie daje szansę na  powrót do samodzielności. 
Holenderska firma jest zainteresowana zawieraniem umów handlowych z pomocą techniczną  oraz umów licencyjnych z producentami mebli 
mających również na uwadze starszych ludzi. 

 

11 HU 50S2 3NBF 

W wyniku prac z badaczami uniwersyteckimi, węgierskie MŚP zidentyfikowało  przyczynowość separacji płytek w klejonych konstrukcjach 
drewnianych. Kompleksowe rozwiązanie technologiczne zostało opracowane w celu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to pozwala na 
wydłużenie cyklu życia klejonych konstrukcji drewnianych. Poszukiwani są partnerzy do dalszego rozwoju i zastosowania wyników prac w 
ramach umów technicznych/ produkcyjnych / handlowych z pomocą techniczną i wsparciem finansowym. 
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