
 
 
 

Business and Innovation Support for North-East Poland 
 

Newsletter nr. 3. Kwiecień 2013 r. 
 

 

 Spis treści 

WYDARZENIA 2 

28 Międzynarodowe Targi Wynalazczości Innowacji INPEX 2 

KONFERENCJA EUROLED 2 

Europejskie Słoneczne Dni, Olsztyn, 9 maja 2013 r. 2 

SPOTKANIA BROKERSKIE DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZETWÓRSTWEM TWORZYW SZTUCZNYCH I 
GUMY – KIELCE 8 MAJA 2013 R. 2 

Misja biznesowa branży motoryzacyjnej na targii AUTOPROMOTEC 2013, 23-25 maja 2013r, Bolonia, 
Włochy 2 

SPOTKANIA KOOPERACYJNE I KONFERENCJA IT – BELGRAD (SERBIA), 18-19 KWIETNIA 2013 R. 2 

INFORMACJE 2 

I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w 
skali demonstracyjnej. 2 

SEMINARIUM PT. „OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM 2 

Program POLLUX – informacja dotycząca 2. Konkursu 2 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2013 r. 2 

OFERTY/ZAPYTANIA 3 

 
 

 



WYDARZENIA 

INFORMACJE  

 
 

28 Międzynarodowe Targi Wynalazczości 

Innowacji INPEX 
 
W dniach 19-21 czerwca 2013 r. odbędą się w Pittsburghu w 
Pensylwanii (USA), Międzynarodowe Targi Wynalazczości i 
Innowacji INPEX 2013. Targi INPEX to największe targi 
wynalazczości w USA organizowane rokrocznie od 27 lat. 
Więcej ... 

KONFERENCJA EUROLED 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji 
EuroLED adresowanej do firm reprezentujących branżę 
oświetleniową, która odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 
r., w Birmingham. Więcej ... 

Europejskie Słoneczne Dni, Olsztyn, 9 maja 2013 r. 
 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (CIiTT UWM) w dniu 9 
maja 2013 r., w ramach trzeciej edycji europejskiego projektu 
ekologicznego Słoneczne Dni, organizuje konferencję 
poświęconą zagadnieniom fotowoltaiki.  Więcej ... 

SPOTKANIA BROKERSKIE DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ 

PRZETWÓRSTWEM TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY – 

KIELCE 8 MAJA 2013 R. 
W dniu 8 maja 2013 r. w czasie XVII Międzynarodowych Targów 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL  2013 
odbędą się spotkania brokerskie dla firm zajmujących się 
przetwórstwem tworzyw sztucznych i gumy. Więcej ... 
 

Misja biznesowa branży motoryzacyjnej na targii 

AUTOPROMOTEC 2013, 23-25 maja 2013r, Bolonia, 

Włochy 

 
Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w 
organizowanej z partnerem włoskim misji gospodarczej do 
Włoch skierowanej do firm działających w sektorze 
motoryzacyjnym. Misja gospodarcza odbędzie się podczas 
25 edycji międzynarodowych targów Autopromotec w Bolonii. 
Więcej ... 

SPOTKANIA KOOPERACYJNE I KONFERENCJA IT – 

BELGRAD (SERBIA), 18-19 KWIETNIA 2013 R. 

 
W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Belgradzie w Serbii odbędą 
się spotkania kooperacyjne B2B dla branży informatycznej, 
poprzedzające Konferencje IT.Spotkania (18 kwietnia 2013 r.) 
Więcej ... 

I konkurs w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego 

– Wsparcie badań naukowych i prac 

rozwojowych w skali demonstracyjnej. 
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie I 
konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – 
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali 
demonstracyjnej. Więcej .... 

SEMINARIUM PT. „OCHRONA ŚRODOWISKA W 

PROCESIE INWESTYCYJNYM 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt 
zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie 
Przedsiębiorstwo" pt. „Ochrona środowiska w procesie 
inwestycyjnym”, Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. , w 
godz. 10:30 -14:30 Więcej ... 

Program POLLUX – informacja dotycząca 2. 

Konkursu 

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2013 roku 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z agencją 
luksemburską Fonds National de la Recherche ogłaszają 2. 
konkurs w ramach Programu POLLUX w obszarze innovation 
in services. Więcej ... 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach 

Programu Bon na innowacje w 2013 r. 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór 
wniosków w ramach VI edycji Programu Bon na innowacje. 
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Więcej... 
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OFERTY/ZAPYTANIA 

Kraj Nr Profilu i abstrakt 

 

 Branża budowlana 

 

20121227043 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji mebli i tapicerki poszukuje dystrybutorów, importerów  i agentów. 

 

20130204010  
Brytyjska firma produkująca wodoodporne materiały izolacyjne dla budownictwa (zapobiegające tworzeniu się mostków 
termicznych), stosowane na połączeniach ścian i podłóg, poszukuje partnerów handlowych posiadających kontakty z 
architektami oraz innymi odbiorcami. 

 

20130203004  
Brytyjski producent wyrobów inżynierskich z drewna, dla budownictwa i branży stolarskiej, jest zainteresowany współpracą 
na zasadzie joint venture z producentami w branży drzewnej (obróbka, produkcja i dostawy drewna).   

 

20121018031  
Serbska firma specjalizująca się w produkcji mebli poszukuje przedstawicieli i dystrybutorów w krajach europejskich. Firma 
produkuje meble biurowe i sypialniane. Siedziba firmy znajduje się na południu Serbii. Firma istnieje na rynku od 1969 roku i 
ma duże doświadczenie w obróbce drewna i produkcji mebli. 

 

20130203003  
Brytyjska firma, dystrybuująca w Wielkiej Brytanii i Irlandii, miękkie, elastyczne produkty izolacyjne, rozpylane w postaci 
pianki (oszczędność energii cieplnej do 50%), poszukuje producentów innowacyjnych i energooszczędnych produktów, 
będących uzupełnieniem oferty firmy. 

 

20121228040  
Rumuński producent mebli wykonanych z najwyższej jakości litego drewna nawiąże współpracę z pośrednikami i 
dystrybutorami w krajach Unii Europejskiej. 

 

20121228031  
Włoska firma specjalizująca się w produkcji mebli wykonanych z drewna, produkująca parkiety, schody i wanny SPA 
nawiąże współpracę z dystrybutorami – pośrednikami w handlu. 
 

 

20121226012 
Serbska firma, założona w 2002 roku, specjalizująca się w produkcji mebli zwłaszcza mebli biurowych i szkolnych poszukuje 
przedstawicieli handlowych za granicą. 

 

20121220105  
Serbska firma specjalizująca się w produkcji mebli sypialnianych poszukuje dystrybutorów i oferuje usługi podwykonawstwa. 

 

20121218026  
Litewska firma specjalizująca się w produkcji mebli z litego drewna oraz forniru oferuje podwykonawstwo i poszukuje 
pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli i dystrybutorów). 

 Branża spożywcza 

 

20130111019 
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji unikalnej herbaty Barley, poszukuje agentów, dystrybutorów  i przedstawicieli 
 

 

20130122016 
Hiszpańska firma specjalizująca się w uprawie i sprzedaży każdego rodzaju owoców i warzyw poszukuje dystrybutorów lub 
przedstawicieli handlowych mających kontakt z hurtowniami. Firma jest także zainteresowana kupnem owoców i warzyw. 
 

 

12 IT 53U4 3QV9   
Centrum badań na Uniwersytecie w południowych Włoszech opracowało innowacyjny  majonez, otrzymywany z oleju 
słonecznikowego częściowo lub całkowicie zastępowanego olejem z orzecha włoskiego (25-50-75-100% oleju z orzechów 
włoskich), który jest bogaty w kwasy omega 3 i 6.Innowacyjny produkt łączy w sobie delikatność klasycznego majonezu i 
oryginalności oleju orzechowego. Jednostka poszukuje parterów finansowych i z przemysłu do zwarcia porozumienia 
handlowego ze wsparciem technicznym lub umowy licencyjnej. 

 

13 ES 28G2 3S3C   
Hiszpańska jednostka badawcza opracowała preparat spożywczy oparty na produktach ubocznych z kawy, który jest bogaty 
w nierozpuszczalny błonnik pokarmowy o właściwościach antyoksydacyjnych. Składnik ten ma zastosowanie w przemyśle 
spożywczym, do produkcji ciast i słodyczy, chleba, ciastek i płatków śniadaniowych. Jednostka jest zainteresowana dalszym 
rozwojem i komercjalizacją lub umową licencyjną. 

 

12 IT 53U4 3QVC  
Ośrodek badawczy z południowych Włoch, zajmujący się innowacją i rozwojem produktów żywieniowych  opracował 
innowacyjną bazę produktów do pizzy nie zawierającej glutenu. Jest to nowa koncepcja produktów, dla osób chorujących na 
celiakię. W szczególności jest to bezglutenowe świeże ciasto do pizzy, zakwaszone i już rozciągnięte. Grupa poszukuje 
przemysłowych i finansowych partnerów do rozpoczęcia umów technicznych. 

 

20130211035  
Macedońska firma zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów, wyposażenia oraz materiałów dla rolnictwa, a 
także hurtową sprzedażą warzyw i owoców poszukuje agentów i dystrybutorów oraz jest zainteresowana zawiązaniem 
spółki joint venture z partnerem z Europy. 

 

20130206027  
Hiszpański producent i eksporter kaparów, owoców kaparów i marynat poszukuje możliwości współpracy handlowej - 
przedstawicieli, dystrybutorów specjalizujących się w dostarczaniu towarów do supermarketów i HoReCa. Firma oferuje 
podwykonawstwo przy produkcji produktów powiązanych, takich jak oliwki, pieczarki marynowane, warzywa w puszkach. 
Firma jest także zainteresowana joint-venture z innymi producentami. 

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art605,produkcja-mebli-i-tapicerki.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art623,wodoodporne-materialy-izolacyjne-dla-budownictwa.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art624,produkcja-wyrobow-z-drewna.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art608,produkcja-mebli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art625,dystrybucja-energooszczednych-produktow-budownictwo.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art609,produkcja-mebli.html
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http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art604,produkcja-herbaty.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art606,uprawa-i-sprzedaz-owocow-i-warzyw.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art637,innowacyjny-majonez.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art638,zdrowe-pieczywo-o-wysokiej-zawartosci-blonnika-o-wlasciwosciach-przeciwutleniajacych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art626,pizza-bezglutenowa.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art621,sprzedaz-hurtowa-i-detaliczna-rolnictwo.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art622,produkcja-kaparow-owocow-kaparow-i-marynat.html


 Inne 

 

20130115002 
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji biohumusu (wermikompostu), poszukuje dystrybutorów. 
 

 

20130122021 
Hiszpańskie studio zaangażowane w nagrania i produkcję materiałów audiowizualnych oferuje wzajemną produkcję  oraz 
oferuje podwykonawstwo - produkcje edukacyjnych i komercyjnych materiałów audiowizualnych. 
 

 

13 NL 60FI 3RTK  
Holenderska firma zajmująca się z biologicznym odkażaniem gleby w sektorze ogrodniczym, poszukuje partnerów z branży 
przetwórstwa zbóż do opracowania  granulatów i cieczy z białkowych produktów ubocznych (współpraca techniczna), jako 
alternatywa obecnie wytwarzanych granulatów i cieczy. Firma poszukuje również firm ogrodniczych do przetestowania 
nowego produktu (współpraca techniczna). 
 

 

10 PT 65BN 3IBR  
Portugalskie MŚP pracujące w sektorze ICT dla logistyki opracowało system lokalizacji zwierząt oparty na technologii GPS. 
System jest wyposażony w baterię, która może działać do 30 dni i wysyła powiadomienia, gdy zwierzę wychodzi lub wchodzi 
do jakiegoś obszaru. Firma poszukuje partnerów zajmujących się systemem lokalizacji zwierząt do umowy handlowej ze 
wsparciem technicznym. 
 

 

08 IT SUUN 0JZ2  
Małe przedsiębiorstwo z południowych Włoch, które obecnie działa w innym sektorze, chce rozpocząć produkcję turbin 
wiatrowych, a więc szuka wsparcia i partnerów, aby uzupełnić łańcuch dostaw. Firma może zapewnić przestrzeń i 
umiejętności niezbędne do procesów przemysłowych, do automatyzacji i obsługi maszyn, jak również zdolności i chęci do 
innowacji. Zamiarem jest stworzenie planu marketingowego dla południa Włoch, Bałkanów i Morza Śródziemnego. 
 

 

10 PT 65BN 3IBK  
Portugalskie MŚP opracowało zintegrowany multimedialny przewodnik dla urządzeń mobilnych,  który zapewnia 
spersonalizowane doświadczenie podczas wizyty w muzeum lub innych obiektach dziedzictwa kulturowego. Przewodnik 
może być używany przez normalne/zwykłe urządzenia PDA i dostarcza swoim użytkownikom informacji o lokalizacji na 
podstawie zawartości multimedialnej. Firma poszukuje partnerów do umów handlowych ze wsparciem technicznym. 
 

 

13 NL 60FI 3RTZ  
Holenderska firma opracowała nową metodę biologicznego odkażania gleby. Firma chce zmienić metodę rekultywacji gleby. 
Za pomocą tej metody w warunkach beztlenowych, mogą rozwijać się bakterie do rekultywacji gruntu. Firma poszukuje 
partnerów zajmujących  się inżynierią środowiskową, wykonawstwem, właścicieli zanieczyszczonych terenów miejskich i 
przemysłowych i instytutów badawczych na współfinansowanie rozwoju metody rekultywacji gleby. 
 

  

 

 

 

  

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art603,produkcja-biohumusu.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art607,produkcja-materialow-audiowizualnych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art639,nowa-biologiczna-metoda-dezynfekcji-gleby-oparta-na-produktach-ubocznych-z-przemyslu-spozywczego.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art627,system-lokalizacji-zwierzat-w-czasie-rzeczywistym.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art628,nowy-proces-produkcji-i-montazu-turbin-wiatrowych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art629,multimedialny-przewodnik-po-muzeach-do-telefonow-komorkowych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art630,nowa-metoda-biologiczna-dla-rekultywacji-gleby.html

