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WYDARZENIA 

SPOTKANIA PARTNERSKIE ANUGA 2013 

 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
(członek sieci Enterprise Europe Network) jest 
współorganizatorem międzynarodowych spotkań 
partnerskich ANUGA Matchmaking Event 2013, które 
odbędą się w Kolonii (Niemcy) w dniach 6-8 października 
2013 r. podczas targów branży spożywczej ANUGA 2013. 

GAMESCOM - TARGI DLA BRANŻY WIDEO W 

KOLONII 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network ma przyjemność zaprosić 
Państwa do udziału w spotkaniach biznesowych podczas 
Międzynarodowych Targów dla branży gier wideo  
i komputerowych GAMESCOM w Kolonii. 

MIĘDZYNARODOWE TARGI OWOCÓW I 

WARZYW "FRUIT ATTRACTION", 16-18.10.2013 

MADRYT 

 
W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w 
Madrycie serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 
Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw Fruit 
Attraction, które odbędą się w dniach 16-18 października 
2013 r. w Madrycie. 

MIEDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 

EXPOALIMENTARIA 2013, 15-17 PAŹDZIERNIKA 2013 

R., LIMA 

 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 października 2013 
r. w Limie odbędzie się Piąta Edycja Targów Żywności 
“Expoalimentaria 2013”. 

TARGI IT & BUSINESS, 24-26 WRZEŚNIA, STUTTGART 

 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie zaprasza do udziału w 
specjalistycznych targach IT & Business które odbędą się 
na terenie Targów w Stuttgarcie. Impreza odbędzie się w 
dniach 24-26 września 2013 na stuttgarckich terenach 
targowych pod wspólnym hasłem „Where IT works“ targi IT 
& Business. 

SPOTKANIA BIZNESOWE NA TARGACH EMO 2013, 

HANOWER 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network ma przyjemność zaprosić 
Państwa do udziału w spotkaniach biznesowych podczas 
Międzynarodowych Targów dla branży metalurgicznej EMO 
2013, które odbędą się w dniach 16-21 września 2013 r. w 
Hanowerze. 

INFORMACJE  

Informacja o naborze wniosków do Działania 8.1 

PO IG – III konkurs 2013 r. 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór 
wniosków do Działania 8.1 PO IG Wspieranie działalności 
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, który 
trwać będzie od 8 do 19 lipca 2013 r. 

INFORMACJA O PROJEKCIE STAŻY 

 
Staże dla naukowców Uniwersytetu i pracowników 
przedsiębiorstw Warmii i Mazur 
Jak zapewnić wzrost w województwie skali innowacji 
generowanych i wdrażanych do firm? Jak stworzyć 
naukowcom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie oraz przedsiębiorcom Warmii i Mazur warunki 
odpowiednie do wzmocnienia współpracy, poznania 
wzajemnych potrzeb  i oczekiwań oraz transferu wiedzy dla 
uruchomienia w firmach procesów wdrożeń innowacji? 
 

http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=2000
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gamescom_targi_dla_bran%C5%BCy_wideo_w_Kolonia.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gamescom_targi_dla_bran%C5%BCy_wideo_w_Kolonia.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/fruitattraction.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/fruitattraction.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/fruitattraction.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/page/2/articles/miedzynarodowe-targi-zywnosci-expoalimentaria-2013-15-17-pazdziernika-2013-r-lima.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/page/2/articles/miedzynarodowe-targi-zywnosci-expoalimentaria-2013-15-17-pazdziernika-2013-r-lima.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/page/2/articles/miedzynarodowe-targi-zywnosci-expoalimentaria-2013-15-17-pazdziernika-2013-r-lima.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/targi_IT_Business_w_Stutgarcie.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gielda_kooperacyjna_EMO_2013_w_Hanowerze.html
http://een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gielda_kooperacyjna_EMO_2013_w_Hanowerze.html
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B72A4027772A4212BF5DA0A3D7945790
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B72A4027772A4212BF5DA0A3D7945790
http://www.uwm.edu.pl/ciitt/?p=1186


Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 

2013 

 
Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez 
jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym 
na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 15 do 31 lipca 
2013 r. 

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się 

o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. 

"Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w 

zakresie zarządzania efektywnością energetyczną 

przedsiębiorstw 
 
Spotkanie odbędzie się 9 lipca 2013 r., w godzinach 12.00-
15.00,  w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w 
Warszawie. 

OFERTY/ZAPYTANIA 

Kraj Nr Profilu i abstrakt 

 

13 ES 252K 3SJO Modułowy system do tworzenia ramion robotów i zautomatyzowanych maszyn  
Hiszpańske przedsiębiorstwo zajmujące się robotykę (produkujące roboty) opracowało modułowy system tworzenia ramion 
robotów, dostosowanych do potrzeb klienta. Opracowane rozwiązanie cechuje się doskonałym stosunkiem wielkości do 
mocy oraz mocy w stosunku do elektroniki sterującej. Zaprojektowany system jest w prosty sposób może być zintegrowany 
z bardziej skomplikowanymi układami (komunikacja, okablowanie). Firma poszukuje partnerów do zintegrowania 
wszystkich elementów i znalezienie zastosowania tego rozwiąznia.  
 

 

13 DE 1699 3S22 Zaawansowany system zabezpieczenia przyczep ciężarówek   
Niemieckie przedsiębiorstwo opracowało zaawansowany system zabezpieczania ładunku umiejscowionego na 
przyczepach ciężarówek. System zmniejsza liczbę kradzieży ładunków dokonywanych przez złodziei przez nacięcie 
opończy. System umożliwia wykrycie próby kradzieży w każdej jej momencie, co w konsekwencji pomogą w zapobieganiu 
takim incydentom. Firma jest zainteresowana porozumieniem handlowym ze wsparciem technicznym.  
 

 

13 IT 53U4 3SJL System do badania pism   
Włoska grupa badawcza opracowała technologię do sądowego badania odręcznie pisanych pism. Technologia jest oparta 
na innowacyjnym podejściu, który odtwarza proces pisania pisma. System porównuje ocenia podrobione pismo z 
autentycznym. System analizuje i ocenia znaki/zachowania, które są wykonywane przez osobę podrabiającą pismo. 
Badacze poszukują firmy z sektora IT do nawiązania współpracy.    
 

 

13 GB 45P2 3RTW  Nowatorski system drzwiowy zapewniający wodoodporność i zabezpieczenie przed 
zalaniem  
Wynalazca z Wielkiej Brytanii opracował nowatorskie drzwi działające jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla 
nieruchomości znajdujących się na terenach zagrożonych. Drzwi te są mają również dobrą wydajność cieplną, są łatwe w 
montażu i mogą stać się bardziej praktycznym rozwiązaniem niż obecnie istniejące zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 
Wynalazca opatentował pewne aspekty rozwiązania i poszukuje partnerów z Europy zainteresowanych nabyciem licencji 
na produkcję. 
 

 

13 EE 21B9 3SQZ  System wizyjny do operacji medycznych   
Estońska firma wspólnie z chirurgami, programistami oraz architektami opracowała system wizyjny do operacji 
medycznych. System został zbudowany zgodnie z wymaganiami chirurgów oraz oferuje modułowe oprogramowanie w 
atrakcyjnej cenie. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych zakupem licencji lub wspólnymi pracami nad rozwojem 
produktu. 
 

 

13 ES 28F9 3SLG Inteligentny termostat pomagający ograniczać koszty ogrzewania domu.   
Hiszpańska firma specjalizująca się w zarządzaniu energią opracowała inteligentny termostat pomagający oszczędzać  
energię. Innowacyjne rozwiązanie uczy się nawyków mieszkańców w celu racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji 
kosztów. Firma poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą komercyjną ze wsparciem technicznym.  
 

 

13 GB 39n3 3SF9  Ulepszenie zasilacza awaryjnego UPS przy użyciu bezpiecznych baterii litowych  
Irlandzka firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu wyposażenia zasilanego bateriami litowymi, systemów 
kontroli oraz zasilania awaryjnego poszukuje producenta zasilaczy awaryjnych UPS zainteresowanego wykorzystaniem w 
swoich produktach ulepszenia opracowanego przez firmę.  Technologia może być zastosowana w celu zmniejszenia 
gabarytów zasilaczy oraz zapewnienia większej niezawodności i dłuższego działania.  
 

 

13 IL 80ER 3SLH  Innowacyjny sposób oczyszczania chemicznych odpadów organicznych  
Izraelska firma oferuje nowy proces technologiczny stosowany w oczyszczaniu i recyklingu odpadów organicznych z 
chemikaliów, związków farmakologicznych, pochodzących z rafinerii oraz innych zakładów przemysłowych przy użyciu 
procesów chemicznych. Zalety stosowania to minimalne zapotrzebowanie na energię, zgodność z wysokimi wymogami 
norm. Firma poszukuje współpracy technologicznej. 

 

13 NL 60FI 3SKQ  System zarządzania energią dla autobusów elektrycznych  
 Funkcjonowanie autobusów elektrycznych wymaga doskonałego systemu zarządzania energią. Zintegrowanie autobusów 
elektrycznych z codzienną działalnością transportową wymaga czegoś więcej niż tylko autobusów. Ładowanie baterii, pobór 
energii oraz rozkład jazdy muszą ze sobą współgrać. Holenderska firma oferuje system zarządzania energią 
wykorzystujący sztuczną inteligencję działającą w oparciu o oprogramowanie w chmurze. System pozwala na operowanie 
siecią elektrycznych autobusów przez cały dzień. Firma poszukuje współpracy z operatorami transportu lub producentami 
części OEM. 

http://poig.parp.gov.pl/index/more/33808
http://poig.parp.gov.pl/index/more/33808
http://www.parp.gov.pl/
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33872
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33872
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33872
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33872
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33872
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art768,modulowy-system-do-tworzenia-ramion-robotow-i-zautomatyzowanych-maszyn.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art769,zaawansowany-system-zabezpieczenia-przyczep-ciezarowek.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art770,system-do-badania-pism.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art736,nowatorksi-system-drzwiowy-zapewniajacy-wodoodpornosc-i-zabezpieczenie-przed-zalaniem.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art737,system-wizyjnyn-do-operacji-medycznych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art738,inteligentny-termostat-pomagajacy-ograniczac-koszty-ogrzewania-domu-.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art739,ulepszenie-zasilacza-awaryjnego-ups-przy-uzyciu-bezpiecznych-baterii-litowych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art740,innowacyjny-sposob-oczyszczania-chemicznych-odpadow-organicznych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art741,system-zarzadzania-energia-dla-autobusow-elektrycznych.html


 

13 GB 45P2 3RU6   Nowy projekt płyty włazu studzienek zawierający elementy antykradzieżowe.  
Wynalazca z Wielkiej Brytanii opracowała i złożył wniosek patentowy dotyczący pokrywy włazu do studzienki odpowiedni 
dla władz lokalnych oraz fabryk chemicznych. Rozwiązanie uwzględnia zabezpieczenie przed przeciekaniem oraz 
zapobiegające kradzieży oraz pozwala na regulację wysokości posadowienia już po montażu (przydatne w wypadku 
remontu drogi). Wynalazca poszukuje partnerów zainteresowanych zakupem licencji. 
 

 

20130527041 Handel suszonych grzybów, owoców leśnych  
Duński przedsiębiorca z produktów naturalnych, tj. suszone i mrożone borowiki, kurki, różne grzyby leśne  i płynny wyciąg z 
lukrecji, poszukuje dystrybutorów lub firm, którzy mogą wykorzystać te składniki do ich własnych produktów, a tym samym 
korzystać z usług  poddostawcy. 
 

 

20130502029 Produkcja środków do stylizacji włosów  
Litewska firma, specjalizująca się w dystrybucji produktów do stylizacji włosów i innych kosmetyków, oferuje swoje usługi 
pośrednictwa handlowego (agenci, przedstawiciele, dystrybutorzy) oraz chciałaby dystrybuować te produkty na terenie 
Polski, Rosji i innych europejskich państw. Firma rozważa również możliwość współpracy joint venture.  
 

 

20130506008 Produkcja suchych produktów drożdżowych  
Litewska firma, specjalizująca się w produkcji nieaktywnych suchych produktów drożdżowych do piwa, poszukuje 
pośredników handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów). 
 

 

20130313044 Produkcja drzwi i okien  
Francuska firma specjalizująca się w produkcji  drzwi i okien wysokiej wytrzymałości oferuje umowy handlowe z 
dystrybutorami, poszukuje współpracy w zakresie podwykonawstwa technicznego oraz możliwości do outsourcowania 
działań. Firma jest otwarta na współpracę typu joint venture. 
 

 

20130408022 Handel winami  
Francuska firma handlująca winami, również Grand Crus Classés z regionu Bordeaux, będąca w uprzywilejowanych 
stosunkach z winnicami w tymże regionie poszukuje pośredników handlowych (agentów, dystrybutorów, kupców). 
 

 

20130502018 Produkcja wyrobów metalowych, obróbka metalu  
Węgierska firma, produkująca wyroby metalowe oraz zajmująca się obróbką metalu, poszukuje dostawców taśmy ze stali 
powlekanej kolorem, cewek, ocynkowanych taśm stalowych i taśm aluminiowych do trapezu oraz śrub do obudowy 
trapezowej w UE i poza nią. 
 

 

20130514015 Firma poszukuje dostawców mrożonych ziemniaków  
Czarnogórska firma poszukuje solidnych dostawców mrożonych ziemniaków dostępnych w wielu rodzajach krojenia i 
smakowych. Firma rozważa również możliwość współpracy joint venture. 
 

 

20130514048 Dystrybucja i import mrożonych ryb, mięsa, warzyw  
Czarnogórska firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji usług związanych z mrożonymi rybami, mięsem i mrożonymi 
warzywami dla czarnogórskiego i bałkańskiego rynku chciałaby zostać wyłącznym agentem kawy  espresso w 
Czarnogórze, Serbii, Bośni, Albanii i innych krajach bałkańskich. 
 

 

20130430054 Produkcja serów i produktów mlecznych  
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji serów i innych produktów mlecznych poszukuje dystrybutorów swoich 
produktów. 
 

 

20130430055 Produkcja wyrobów cukierniczych  
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów cukierniczych poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów. 
 

 

20130502039 Obróbka metali  
Niemiecka firma specjalizująca się w obróbce metali, poszukuje podwykonawcy w tej samej branży w Czechach lub w 
Polsce do wytwarzania modułów stalowych. Niemiecka firma wykonuje rysunek technicznych dla podwykonawcy i oczekuje 
kompletnego procesu produkcyjnego : cięcie, wiercenie, transport. 
 

 

20130508034 Dostawca w branży motoryzacyjnej  
Niemiecka firma, dostawca w branży motoryzacyjnej poszukuje podwykonawców z Polski, Czech i Słowacji - producentów 
narzędzi do formowania wtryskowego.  
 

 

20130515017 Producent samochodowych wentylatorów i poduszek  
Koreańska firma specjalizująca się w produkcji samochodowych wentylatorów i poduszek uretanowych poszukuje 
pośredników handlowych. Firma jest również zainteresowana joint-venture. 
 

 

20130515031 Producent plastikowych tubek dla przemysłu kosmetycznego  
Turecka firma specjalizująca się w produkcji plastikowych tubek oraz świadcząca usługi napełniania tubek dla przemysłu 
kosmetycznego, spożywczego, medycznego, chemicznego oraz rolniczego poszukuje dystrybutorów. Firma oferuje również 
swoje usługi jako dystrybutora surowców do produkcji plastiku oraz usługi podwykonawstwa. 
 

 

20130514059 Handel sprzętem komputerowym  
Belgijska firma specjalizująca się w handlu (kupno/sprzedaż) sprzętem komputerowym poszukuje dostawców komputerów i 
sprzętu komputerowego, nowego i używanego. 
 

 

20130514055 Usługi i narzędzia dla branży budowlanej  
Belgijska firma specjalizująca się w usługach i narzędziach dla przemysłu budowlanego poprzez tworzenie profesjonalnych 
sieci kontaktów poszukuje producenta lub dystrybutora wykładzin w celu nabycia specjalnych mat podłogowych 

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art742,nowy-projekt-plyty-wlazu-studzienek-zawierajacy-elementy-antykradziezowe-.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art743,handel-suszonych-grzybow-owocow-lesnych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art744,produkcja-srodkow-do-stylizacji-wlosow.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art745,produkcja-suchych-produktow-drozdzowych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art717,produkcja-drzwi-i-okien.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art718,handel-winami.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art748,produkcja-wyrobow-metalowych-obrobka-metalu.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art749,firma-poszukuje-dostawcow-mrozonych-ziemniakow.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art750,dystrybucja-i-import-mrozonych-ryb-miesa-warzyw.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art751,produkcja-serow-i-produktow-mlecznych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art752,produkcja-wyrobow-cukierniczych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art753,obrobka-metali.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art754,dostawca-w-branzy-motoryzacyjnej.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art755,producent-samochodowych-wentylatorow-i-poduszek.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art756,producent-plastikowych-tubek-dla-przemyslu-kosmetycznego.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art757,handel-sprzetem-komputerowym.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art758,uslugi-i-narzedzia-dla-branzy-budowlanej.html


zaprojektowanych pod kątem używania ich na imprezach targowych, wystawach i innych tego typu wydarzeniach. 
 

 

20130513014 Handel sprzętem komputerowym  
Francuska firma specjalizująca się w handlu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i sprzętem audiowizualnym 
poszukuje podwykonawców w dostawie, składaniu i instalacji serwerów i części komputerowych i oprogramowania. 
 

 

20130517025 Sporty wodne  
Francuska firma specjalizująca się w sportach wodnych oraz indywidualnych rozwiązaniach w treningach i sprzęcie 
poszukuje podwykonawców do wykonania trampolin wodnych. 
 

 

20130523006 Produkcja ceramiki W celu rozszerzenia oferty i zwiększenia udziału w rynku,  
Francuski producent ceramiki poszukuje partnerów produkcyjnych z możliwościami wyprodukowania form i nakryć 
stołowych z kamionki, porcelany kostnej i porcelany. Firma jest również zainteresowana współpracą handlową i poszukuje 
dystrybutorów aktywnych na rykach europejskich. 

 

20130522015 Dystrybucja armatury przemysłowej  
Niemiecka hurtownia specjalizuje się w sprzedaży i oferuje dystrybucję armatury przemysłowej i pomp, siłowników 
pneumatycznych i elektrycznych oraz automatyzacji armatury, 90 ° zaworów kulowych i motylkowych. 
 

 

20130506048 Zarządzanie projektami dla elektrowni  
Niemiecka firma specjalizująca się w inżynierii i zarządzaniu projektami dla elektrowni i projektów budowlanych oferuje 
usługi pośrednictwa na rynku, możliwości franczyzy i chce być podwykonawcą dla zagranicznych kontrahentów. 
 

 

20130523022 Budowa elektrowni biogazowej  
Bułgarska firma z doświadczeniem w projektowaniu i budowie elektrowni wykorzystujących źródła energii odnawialnych 
poszukuje partnerów budowlanych i inwestorów dla budowy elektrowni biogazowej 500kWh w Bułgarii. Firma jest 
zainteresowana współpracą typu joint-venture i wymianą lub połączeniem akcji.  
 

 

20130501001 Handel materiałami budowlanymi  
Założona w 2002 roku rumuńska firma specjalizująca się w dziedzinie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych 
sklepach, zajmuje się głównie materiałami budowlanymi. Firma zainteresowana jest rozszerzaniem swojej działalności, a 
także zakresu dostawców, rumuńska firma zainteresowana jest znalezieniem partnerów zagranicznych, głównie 
producentów materiałów budowlanych, zainteresowanych dystrybucją swoich produktów na rynku rumuńskim. 
 

 

20130507022 Urządzenie do czyszczenia kasku motocyklowego 
Szkocka firma - wynalazca innowacyjnego urządzenia, które czyści część kasku motocyklowego chroniącą oczy, podczas 
jazdy, poszukuje dystrybutorów swojego produktu w Europie. Urządzenie składa się z systemu oczyszczania, 
zamontowanego na lub w rękawicy motocyklowej. 
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