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WYDARZENIA 

Spotkania kooperacyjne RENEXPO POLAND 

2013, 16-17.10.2013r.,Warszawa 
 
Konsorcjum BISNEP  zaprasza do udziału w Spotkaniach 
Kooperacyjnych organizowanych w dniach 16-17 
października 2013 r. w Warszawie, które odbędą się 
podczas targów energii odnawialnej RENEXPO 2013. 

Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw 

MACFRUT 2013 
 
Enterprise Europe Network zaprasza Państwa do udziału w 
misji handlowej na Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw 
MACFRUT 2013, która odbędzie się w dniach 25-27 września 
2013, w miejscowości Cesena (blisko Bolonii) we Włoszech 

Międzynarodowe Targi POLAGRA FOOD w 

Poznaniu 
 
Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 
3. edycji międzynarodowych spotkań brokerskich, które 
odbędą się w terminie 24-25 września  2013 podczas 
Międzynarodowych Targów POLAGRA FOOD w Poznaniu, 
Polska. 

Udział w spotkaniach brokerskich, które odbędą 

się podczas Targów Spożywczych RIGA FOOD, 5 

września 2013r. w Rydze (Łotwa) 
 
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju, który bezpłatnie wspiera Małe i Średnie 
Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego w nawiązywaniu 
współpracy zagranicznej zaprasza do udziału w spotkaniach 
brokerskich, które odbędą się podczas Targów Spożywczych 
RIGA FOOD, 5 września 2013r. w Rydze (Łotwa). Ośrodek 
Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju 
jest współorganizatorem przedsięwzięcia. 

INFORMACJE  

Ogłoszenie kolejnych ratingów dla polskich 

Funduszy Poręczeniowych 

 
W dniu 30 lipca nastąpiło ogłoszenie ratingów kolejnych 7 
funduszy poręczeniowych. Ratingi nadawane są w ramach 
projektu realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

III edycja Europejskiego Kongresu Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw 

 
Organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 
Katowicach i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości III 
edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach  16 – 18 września 
2013 roku. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania 
będzie „Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w 
wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym”. 

Nabór na listę projektów indywidualnych do 

Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ogłasza nabór 
projektów na listę Projektów Indywidualnych Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW 
w Schemacie Wsparcia na Rozwój Ośrodków 
Innowacyjności 

UE i przemysł chcą wspólnie zainwestować 22 mld 

euro w badania i innowacje 

 
Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł UE 
zainwestują ponad 22 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu 
lat w innowacje w sektorach, które przynoszą wysokiej jakości 
miejsca pracy. Większość środków zostanie skierowana do 
pięciu partnerstw publiczno-prywatnych i obejmie dziedziny 
takie jak leki innowacyjne, aeronautyka, przemysł oparty na 
zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie 
wodorowe oraz elektronika. 

OFERTY/ZAPYTANIA 

http://www.bisnep.pl/aktualnosci/art833,spotkania-kooperacyjne-renexpo-poland-2013-16-17-10-2013r-warszawa.html
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Nr Profilu i abstrakt 

20130215010 Systemy elektroniczne 
  
Rosyjska firma specjalizująca się w instalacji kompleksowych systemów elektronicznych oraz systemach ochrony poszukuje 
partnerów. Firma oferuje swoje usługi jako dystrybutor wyszukanych systemów elektronicznych i systemów ochrony. Ponadto  
jest zainteresowana franczyzą oraz ustanowieniem współpracy typu joint venture. 

 

20130215018 Podwykonawcy dla firmy reklamowej  
 
Słoweńskie MŚP aktywne w produkcji i dystrybucji produktów reklamowych takich jak systemy banerowe, rollupy, podświetlane 
szyldy, ekspozytory poszukuje usług podwykonawstwa. Firma w szczególności poszukuje dostawców metalowych części 
wykonanych ze stali. 

 

20130215033 Zużyte sprężarki lodówkowe 
  
Słoweńska firma z sektora MŚP aktywna w obszarze recyklingu i sprzedaży surowców takich jak  stal i miedź poszukuje stałego 
dostawcy zużytych sprężarek lodówkowych. Firma ponadto oferuje podwykonawstwo w zakresie recyklingu sprężarek 
lodówkowych. 

 

20130318042 Usługi dystrybucji na rynku Wielkiej Brytanii 
  
Brytyjska firma specjalizująca się w marketingu, sourcingu i sprzedaży produktów dla firm na całym świecie oferuje usługi 
dystrybucyjne dla firm z branży rolniczej (produkcja zwierzęca i rolna, pasze dla zwierząt, uprawy, maszyny rolnicze) i drzewnej, 
które chcą rozwinąć sieć dystrybucyjną w Wielkiej Brytanii. Ponadto firma oferuje usługi transportowe i logistyczne.  

 

20130318016 Dostawca urządzeń mechanicznych, elektrycznych i pomp  
 
Francuska firma handlowa dostarczająca w pełni zintegrowane systemy i rozwiązania dla przemysłu na całym świecie 
w sektorze naftowym, gazowym, energetycznym i wodnym poszukuje dostawcy urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz 
pomp. Firma oferuje podpisanie umowy dystrybucyjnej potencjalnemu dostawcy. 

 

20130318007 Odnawialne źródła energii  
 
Indyjska firma prężnie działająca na rynku turbin wiatrowych od 2009 r. poszukuje partnera w celu implementacji technologii 
mikro turbin wiatrowych, fotowoltaicznych  oraz hybrydowych systemów wiatrowych i fotowoltaicznych. Firma chce wdrażać 
turbiny wiatrowe (5-10 kW), panele solarne, panele fotowoltaiczne, inwertory, kontrolery, baterie itp. na rynku indyjskim. Firma 
poszukuje także współpracy typu joint venture lub joint development w zakresie licencyjno-technicznym. 

 

20130314023 Pośrednictwo w handlu odzieżą, pościelą, zasłonami i tkaninami   
 
Armeńska firma specjalizująca się w produkcji odzieży, pościeli i zasłon poszukuje partnerów handlowych, a konkretnie agenta, 
który zajmie się sprzedażą produktów firmy za granicą. Firma oferuje także usługi pośrednictwa sprzedaży tkanin wysokiej 
jakości. 

 

20130313034 Materiały eksploatacyjne dla salonów piękności i zakładów opieki zdrowotnej 
  
Rosyjska firma, która sprzedaje materiały eksploatacyjne dla salonów piękności oraz zakładów opieki zdrowotnej oferuje usługi 
pośrednictwa w handlu (agent, przedstawiciel lub dystrybutor) 

 

20130313023 Turystyka w Hiszpanii  
 
Hiszpańska firma turystyczna zarządzająca sześcioma apartamentami, zlokalizowanymi w pięknej wiosce na północy Hiszpanii, 
poszukuje międzynarodowej współpracy. Celem współpracy jest zwiększenie liczby klientów przybywających z krajów 
zagranicznych, poszukujących wypoczynku w urokliwym miejscu z bogatym zapleczem aktywnego wypoczynku. Apartamenty są 
bardzo dobrze wyposażone i stanowią dobrą opcję dla rodzin lub grup przyjaciół. Przedsiębiorstwo poszukuje firm turystycznych 
w celu ustanowienia wzajemnej reprezentacji. 

 

20130307007 Pośrednictwo dla producentów odzieży, wyrobów dziewiarskich, nakryć głowy i bielizny  
 
Rosyjska firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży towarów konsumpcyjnych (ubrania, wyroby dziewiarskie, nakrycia głowy, 
bielizna itp.) oferuje usługi pośrednictwa (agent, przedstawiciel lub dystrybutor) dla zagranicznych producentów podobnych 
produktów. 

 

20130606039 Produkcja i handel azotem i chemią nieorganiczną  
 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji i handlu azotem i chemią nieorganiczną poszukuje zagranicznych partnerów 
handlowych (agentów, przedstawicieli, dystrybutorów). 

 

20130610030 Produkcja kutego żelaza, ulicznych i ogrodowych mebli  
 
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji kutego żelaza, ulicznych i ogrodowych mebli, kasetonów termicznych, 
termicznych obiektów przemysłowych zainteresowany jest podwykonawstwem oraz poszukuje partnerów z UE. 

 

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art809,systemy-elektroniczne.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art810,podwykonawcy-dla-firmy-reklamowej.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art811,zuzyte-sprezarki-lodowkowe.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art812,uslugi-dystrybucji-na-rynku-wielkiej-brytanii.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art813,dostawca-urzadzen-mechanicznych-elektrycznych-i-pomp.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art814,odnawialne-zrodla-energii.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art815,posrednictwo-w-handlu-odzieza-posciela-zaslonami-i-takaninami.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art816,materialy-eksploatacyjne-dla-salono-pieknosci-i-zakladow-opieki-zdrowotnej.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art817,turystyka-w-hiszpani.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art818,posrednictwo-dla-producentow-odziezy-wyrobow-dziewiarskich-nakryc-glowy-i-bielizny.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art793,produkcja-i-handel-azotem-i-chemia-nieorganiczna.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art794,produkcja-kutego-zelaza-ulicznych-i-ogrodowych-mebli.html


20130606017 Eksport produktów spożywczych  
 
Cypryjska firma zajmująca się eksportem produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych produktów poszukuje 
producentów/dostawców, rzeźnie wołowiny, wieprzowiny, drobiu w Europie. 

 

20130603021 Produkcja szkła  
 
Cypryjska firma zajmująca się przetwórstwem i produkcją szkła, która instaluje i sprzedaje artykuły szklane i szkło artystyczne 
szuka współpracy z firmami z branży, które mogłyby reprezentować i rozprowadzać produkty firmy. 

 

20130528026 Dystrybucja urządzeń do recyklingu  
 
Chorwacka filia firmy niemieckiej specjalizująca się w urządzeniach, liniach i systemach recyklingu oferuje dystrybucję i 
podwykonawstwo oraz joint venture. 

 

20130529022 Producent wyrobów z gumy  
 
Chorwacka firma, największy producent technicznych wyrobów z gumy, produkowanych na prasach wtryskowych, oferuje usługi 
transportowe/logistuczne, joint venture i podwykonawstwo. Możliwa jest również sprzedaż udziałów lub całej firmy. 

 

20130628001 Produkcja miodu  
 
Belgijska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości miodu poszukuje europejskich dostawców miodu. Miód 
powinien być bio-certyfikowanej jakości. 

 

20130606020 Projektowanie placów zabaw  
 
Turecka firma specjalizująca się w projektowaniu placów zabaw dla dzieci, zewnętrznego sprzętu do fitness, mebli miejskich oraz 
gumowych pokryć podłogowych poszukuje dystrybutorów. Firma jest także zainteresowana joint venture. 

 

20130603016 Handel produktami dla przemysłu spożywczego  
 
Turecka firma, zaangażowana w handel produktami dla przemysłu spożywczego, tekstylnego, detergentów i przemysłowych 
produktów czyszczących, farmaceutycznego, rolnego, kosmetycznego i budowlanego poszukuje i oferuje usługi pośrednictwa na 
rynku i dystrybucji. Możliwe jest także joint venture. 

 

20130603024  Producent wybielonych skrawków bawełny do płatków kosmetycznych 
  
Włoski producent wybielonych skrawków bawełny do płatków kosmetycznych i waty kosmetycznej  w kulkach poszukuje 
pośredników handlowych  w Europie. 

 

20130618035 Poszukiwania producenta szklanych fiolek 
  
Brytyjska firma poszukuje producenta/dostawcy szklanych fiolek gamma stabilnych (nie ulegających zżółknięciu w warunkach 
promieniowania gamma). 

 

12 LV 58AD 3R9H  Homogenizator do cieczy o wysokiej gęstości  
 
Litewski producent napojów bezalkoholowych poszukuje partnera do rozwoju i produkcji napojów o wysokiej gęstości. 
Poszukiwana technologia powinna być już przetestowana i gotowa do wdrożenia. Firma jest zainteresowana współpracą 
naukowo-techniczną.   

 

11 ES 23C6 3NE7 Wdrożenie systemu do wykrywania alergenów  
 
Hiszpańskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją przypraw (w tym papryki) poszukuje szybkiej i niezawodnej metody 
wykrywania alergenów. Obecnie firma rozwiązuje ten problem przez przesyłanie próbek produkowanej żywności (przypraw) do 
analizy do zewnętrznych laboratoriów. Poszukiwana metoda powinna wykrywać alergeny typowe dla przypraw, które firma 
produkuje. Firma jest zainteresowana współpracą naukowowo-techniczną.  

 

12 LV 58AD 3QOB   Sprzęt do spłaszczania płatków w procesie produkcji musli  
 
Litewskie MŚP zajmujące się produkcją płatków zbożowych poszukuje urządzeń/maszyn wykorzystywanych do spłaszczania 
płatków w procesie produkcji musli. Proponowana technologia powinna zapewnić spełnianie wszystkich wymogów dotyczących 
jakości żywności. Firma jest zainteresowana porozumieniem handlowym ze wsparciem technicznym.  

 

11 LT 57AB 3KDG Sprzęt laboratoryjny do testowania materiałów pod kątem hypoalergenności  
 
Litewskie MŚP poszukuje laboratoryjnego sprzętu do testowania hypoalergenności materiałów (tekstyliów), nici i włókien. Firma 
jest zainteresowana współpracą naukowo-techniczną. 

 

13 FR 34K2 3S4D Rozwiązanie określające poziom ładunku bakteryjnego w próbkach wodnych zawierających żywe 
  komórki 
 
MŚP z Francji poszukuje rozwiązania określającego poziom ładunku bakteryjnego w próbkach wodnych zawierających żywe 
komórki. Głównym celem poszukiwanej metody, powinno być szybkie określenie braku lub obecności zarazków oraz 

http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art795,eksport-produktow-spozywczych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art796,produkcja-szkla.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art797,dystrybucja-urzadzen-do-recycklingu.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art798,producent-wyrobow-z-gumy.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art821,dystrybucja-miodu.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art800,projektowanie-placow-zabaw.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art801,handel-produktami-dla-przemyslu-spozywczego.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art802,producentow-wybielonych-skrawkow-bawelny-do-platkow-kosmetycznych.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art803,poszukiwania-producenta-szklanych-fiolek.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art804,homogenizator-do-cieczy-o-wysokiej-gestosci.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art805,wdrozenie-systemu-do-wykrywania-alergenow.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art806,sprzet-do-splaszczania-platkow-w-procesie-produkcji-musli.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art807,sprzet-laboratoryjny-do-testowania-materialow-pod-katem-hypoalergennosci.html
http://www.bisnep.pl/baza-ofert/art808,rozwiaznie-okreslajace-poziom-ladunku-bakterynego-w-probkach-wodnych-zawierajacych-zywe-komorki.html


oszacowanie ich liczby. Rozwiązanie powinno umożliwiać rozróżnienie zanieczyszczenia bakteryjnego od żywych komórek. 
Rozwiązanie powinno również umożliwiać szybką analizę, prowadzoną na bieżąco. Firma jest zainteresowana porozumieniem 
handlowym ze wsparciem technicznym. 

 

07 ES 0HYM SERT  Rozpuszczalna w wodzie, ulegająca biodegradacji i nietoksyczna folia z tworzywa   
   sztucznego do pakowania   
 
Hiszpańskie MSP, główny producent tworzyw sztucznych rozpuszczalnych w wodzie i ulegających biodegradacji, oferuje 
rozpuszczalną w wodzie, biodegradowalną i nietoksyczną folię do pakowania o doskonałych właściwościach i dobrych 
właściwościach zadruku. Firma jest zainteresowana nawiązaniem współpracy technicznej w celu opracowania nowych 
zastosowań w dziedzinie opakowań do żywności. 

 

12 UA RE05 3PJE Vibro-rezonansowe myjki do buraków  
 
Ukraińska firma opracowała technologię przyspieszania mycia buraków cukrowych. Vibro-rezonansowe myjki zostały stworzone i 
przetestowane w warunkach przemysłowych. Proponowana technologia pozwala na skrócenie czasu mycia buraków oraz 
ograniczenie strat cukru w wyniku płukania w wodzie. Urządzenie jest dostępne do prezentacji. Firma poszukuje partnerów do 
wprowadzenia tej technologii w innych miejscach i regionach na zasadach licencji. 

 

09 HR 89GM 3E43 Czujnik wilgotności i pęknięć przewodów w przypadku mechanicznego uszkodzenia rury  
 
Chorwacka firma opracowała urządzenie do monitorowania preizolowanych rur stosowanych w systemach cieplnych rurociągów 
wodnych. System wykrywa wilgoć i pęknięcia przewodów w przypadku mechanicznego uszkodzenia rur i wysyła raporty na 
temat zmian za pomocą wiadomości tekstowych do wyznaczonego telefonu. Jedną z zalet tego urządzenia jest to, że 
raportowanie SMS zmniejsza liczbę prewencyjnych kontroli i wizyt w miejscach w celu identyfikacji ewentualnych błędów. 

 

09 HR 89GM 3E4Z Urządzenie do zdalnego odczytu liczników zużycia ciepła   
 
Chorwacka firma opracowała urządzenie do zdalnego odczytu liczników zużycia ciepła za pośrednictwem wiadomości SMS. 
Urządzenie odczytuje dane na temat zużycia ciepła i innych szczegółów technicznych istotnych dla technologii monitorowania 
ogrzewania. Rozwiązanie to umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie systemu ogrzewania, jak również regulacji poszczególnych 
aspektów zdalnego sterowania ogrzewaniem. 

 

13 CZ 0744 3S9F Koncentraty dla produkcji piwa  
 
Czeski instytut badawczy z doświadczeniem w produkcji piwa oferuje współpracę przy produkcji piwa wykonanego przy 
zastosowaniu procesów fizycznych parowania próżniowego, lub natryskowego suszenia dla mikro, małych i browarów 
przemysłowych, a także dla domowego piwowarstwa. Skoncentrowany piwny proszek, nazywany również "natychmiastowym 
piwem" jest substancją, korzystną dla zdrowia i wpływa na dobre samopoczucie. Poszukiwani są partnerzy do dalszych badań i 
wdrażania technologii. 

 

11 HU 50S0 3M91  Kompozyt drewna i plastiku jako recykling odpadów drewnianych  
 
Węgierska firma opracowała kompozyt drewna i plastiku otrzymywany z odpadów drewnianych. Zaletą produktu jest możliwość 
produkowania kompozytu o wcześniej zaplanowanej twardości z odpadów plastikowych oraz drewnianych. Technologia jest 
odpowiednia dla przemysłu drzewnego, meblarskiego, budowlanego oraz przetwórstwa odpadów. Firma poszukuje partnera 
przemysłowego lub z sektora usług. 

 

12 AT 0105 3RAS  Wysoce wydajny system ocieplana budynków o czasie schnięcia skróconym o 50-75%  
 
Austriacka firma oferuje technologię ocieplania budynków z zastosowaniem piankowego polistyrenu z recyklingu. Zaletą 
stosowania tego rozwiązania jest skrócony czas schnięcia o 50-75% w porównaniu z obecnymi materiałami ocieplającymi przy 
zachowaniu doskonałych własności ocieplających. Rozwiązanie to pozwala również na szybkie i łatwe poziomowania podłoży. 
Firma poszukuje partnerów zainteresowanych zakupem licencji oraz współpracą handlową ze wsparciem technicznym. 

 

TRSE20130701001  Firma Szwedzka poszukuje rozwiązań fotowoltaiki skupionej pozwalającej na konwersję 
   dużej ilości energii.  
 
Szwedzka firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań ogniw słonecznych. Poszukiwany jest producent paneli solarnych o dużej 
zdolności konwersji. W szczególności firma poszukuje rozwiązań z zakresu fotowoltaiki skupionej (CPV) 
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