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Giełda kooperacyjna podczas Konferencji Tradycyjnych Producentów Mleczarskich, 18-19 czerwca 2015, Poznań 
 

 
 

więcej 
 

Giełda kooperacyjna na targach gier komputerowych GAMESCOM 2015, 5-7 sierpnia 2015 r., Kolonia, Niemcy więcej  

Giełda kooperacyjna Food Matters Live, 18 listopada 2015 r., Londyn 
 

więcej 
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Cyfryzacja - trampoliną rozwoju więcej 

Jeśli nie dotacja, to co? więcej 

Konferencja „Wykorzystaj unijną szansę”, 22.06.2015r., Lublin więcej 
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      oferty zagraniczne biznesowe 

KRAJ OPIS NR REF. 

Francuska firma specjalizująca się w biologii molekularnej i biotechnologii stworzyła innwacyjny zestaw diagnostyczny pozwalający na szybkie i 
skuteczne wykrywanie toksycznych mikroalg w środowisku wodnym, aby pomóc zapobiegać szkodliwemu toksycznemu rozkwitowi. Firma poszukuje  
agentów i dystrybutorów swoich produktów. 

BOFR20141211001 

Angielska firma od 17 lat produkuje atrament na bazie wody do sitodruku i obecnie jest światowym liderem. Jej atrament używany jest na 
markowych ubraniach i wyrobach włókienniczych. Obecnie poszukują dystrybutorów atramentu do sitodruku w Europie. 

BOUK20150114006 
 

Włoska firma z umiejętnościami inżynierskimi i dysponująca najnowszymi technologiami, projektuje i produkuje cześci z włókna węglowego do 
samochodów, samochodów wyścigowych i motocykli, helikopterów, dronów, urządzeń militarnych, stołów operacyjnych, jest zainteresowana 
umowami produkcyjnymi i podwykonawstwem.  

BOIT20141209001  

Angielska firma dostarcza usługi badawcze i projektowe, aby pomóc stworzyć ukierunkowane na użytkownika, interaktywne produkty i usługi. Jej 
praca oparta jest na filozofii projektowania ukierunkowanego na użytkownika z naciskiem na badania oparte na dowodach naukowych z zakresu 
psychologii poznawczej i interakcji użytkownika z systemem komputerowym. Firma jest zainteresowana wspólnymi, długoterminowymi projektami z 
firmami ze wszystkich branż poprzez zaangażowanie w umowy na świadczenie usług, mające na celu poprawę doświadczenia klientów z daną firmą. 

BOUK20150515003 

Serbska instytucja specjalizująca się w transferze technologii, oferuje podwykonawstwo i usługi przedstawicielstwa handlowego w zakresie 
identyfikacji, ochrony i komercjalizacji wyników badań naukowyh. Instytucja jest również zainteresowana wzmacnianiem współpracy pomiędzy 
uniwersytetami, inkubatorami przedsębiorczości, klastrami wysokiej technologii i przedsiębiorstwami poprzez outsourcing i wyszukiwanie 
możliwości joint venture. 

BORS20130919002 

Niemiecka firma IT specjalizująca się w zarządzaniu jakością i w rozwiązaniach ubezpieczeniowych, poszukuje dystrybutorów na zasadach umowy 
handlowej, umowy agencyjnej dla ich systemów komputerowego wsparcia jakości (Computer Aided Quality), które są wykorzystywane do 
monitorowania jakości produkowanych wyrobów. Systemy CAQ są produkowane pod znakiem towarowym i używane w kilku krajach europejskich. 

BODE20150216001 

 
Hiszpańska odlewnia specjalizująca się w produkcji elementów z żeliwa szarego i sferoidalnego dla silników, maszyn rolniczych i maszyn 
przemysłowych, poszukuje partnerów europejskich z sektora rolniczego, inżynierii lub z dziedzin przemysłu, zainteresowanych outsourcingiem usług. 
 
 

BOES20130716004 
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Właściciel węgierskiej winnicy z regionu Eger poszukuje dystrybutorów win w Chinach, Polsce, Holandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach 

BOHU20141219002 

Szwedzka firma oferuje nowy produkt, zwiększający bezpieczeństwo. Opatentowany i wykorzystywany na przystankach autobusowych, przejściach 
dla pieszych i innych miejscach w szwedzkiej firmie przyrodniczej. Firma poszukuje partnerów handlowych w sektorze transportu, tj. agencje rządowe 
dla ruchu lub dużych wykonawców autobusowych oraz agentów w krajach: Portugalia, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Rumunia, 
Bułgaria i Irlandia. 

BOSE20140523001 

Francuska firma produkująca systemy analityczne i spektroskopowe oraz komponenty przeznaczone do badań naukowych i przemysłu 
półprzewodników, farmacji w ochronie środowiska, biotechnologii, jak również badania podstawowe i stosowane. Opracowała nowy wysokiej jakości 
instrument badań nauk przyrodniczych, która pozwala na analizę bimolekularnej interakcji. Poszukuje europejskich partnerów do sprzedaży nowego 
produktu w całej Europie w ramach umowy usług dystrybucji. 

BOFR20150107004 

Łotewska firma z dużym doświadczeniem w dziedzinie obróbki metali i handlu metalem jest gotowa działać jako podwykonawca i zainteresowana jest 
nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi. 

BOLV20141218001 

Serbska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju sprzętu budowlanego jest zainteresowana nawiązaniem  współpracy w charakterze 
podwykonawstwa i produkcji potencjalnym partnerów zagranicznym wszelkich urządzeń, spełniających normy techniczne firmy.  

20101125034 

Litewski, oficjalny przedstawiciel firm produkujących zabawki drewniane i włókiennicze, świece, ceramikę, wyroby z drewna i tekstyliów wykonanych 
na zamówienie oraz przedstawiciel producentów cegieł do renowacji zabytkowych budynków oferuje czynności podwykonawstwa / Outsourcing.  

20120220002 
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Bułgarska firma specjalizująca się w turystyce organizuje każdego lata obóz językowy dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18. W związku z tym poszukuje 
agentów i przedstawicieli, którzy mogą promować działalność i pomóc w znalezieniu nowych rynków 

BOBG20150311001 

Serbska firma specjalizująca się rozwojem różnorodnych narzędzi prac budowlanych, poszukuje unijnych firm zainteresowanych podwykonawstwem 
ich produkcji. 

20120626007 

Ośrodek Irlandzki specjalizujący się w produkcji, dystrybucji i sprzedaży farb i ekranów projekcyjnych stara się rozszerzyć swoją sieć sprzedaży na 
terenie całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).Planowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucji usług 

20130225025 

Turecka firma specjalizująca się w produkcji pieców do suszenia, w tym drewna, maszyn do suszenia owoców i warzyw, tytoniu i produkująca 
urządzenia pomiarowe wilgotności poszukuje dystrybutorów. 

20130222022 

Serbski producent pełnego asortymentu produktów dla domowych instalacji elektrycznych poszukuje dystrybutorów tych produktów za granicą. 

BORS20140320001 
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Szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu i tworzeniu wnętrza, głównie do sklepów spożywczych, jest zainteresowana pośrednictwem 
handlowym w Europie. Poszukuje detalisty / agenta zainteresowany sprzedażą nowego produktu, istniejącego już na rynku szwedzkim-elektryczny 
dozownik warzyw korzeniowych. 

BOSE20150416001 

Włoska firma skoncentrowana na obsłudze urządzeń z zakresu pomocy medycznej poszukuje umów akwizytorskich, handlowych i dystrybucyjnych 
dla jego nieinwazyjnego wyrobu elektromedycznego do diagnostyki patologii nowotworu stałego 

20130517031 BO 

Japoński producent plastikowych łożysk kulkowych poszukuje agentów, aby rozwinąć swój rynek dla UE. Jego produkty mogą być stosowane w wielu 
sektorach produkcyjnych i oferują wiele korzyści w stosunku do tradycyjnych łożysk. 

BOJP20150210001 

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji opracowanych przez siebie zmywalnych, szytych ręcznie zabawek, gier i akcesoriów wysokiej jakości 
poszukuje handlowych usług pośrednictwa przez agentów i dystrybutorów. Firma oferuje również swoje działania w zakresie podwykonawstwa. 
Głównymi produktami są pluszowe zabawki, lalki dla dzieci. 

BOHU20130904001 

 
 
Firma z Łotwy, działająca w branży budowlanej poszukuje wiertnicy do skandynawskich i nadbałtyckich klifów. Technologia zostanie wykorzystana do 
wiercenia podstawy klifu, do piaskowania dróg i przygotowanie terenów budowlanych. Technologia powinna być już na rynku i gotowa do testów i 
dostawy. 
 

TRLV20141127001 
 

Włoska firma opatentowała innowacyjny system który odzyskuje energię z rzeki i fal przypływowych, system ten posiada wysoką efektywność a 
zarazem generuje niskie koszty. System ten składa się z turbiny kinetycznej zanurzonej w prądach wodnych. Jest ona utrzymywana w równowadze 
poprzez centralny deflektor, i jest kablem zakotwiczona do brzegu. Firma poszukuje partnerów którzy mogliby zapewnić komponenty do systemu 
aby wspólnie rozwinąć technologię na zasadzie umowy o produkcji lub współpracy technologicznej. 

TRIT20150131001 
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Brytyjska firma która specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu dostępnych na rynku i nowych szczepionek dla bydła hodowlanego z całego 
świata do Chin ( najszybciej rozwijającego się rynku bydła hodowlanego na świecie) Firma poszukuje szczepionek, technologii do szczepionek i 
diagnostyki dla dalszego opracowania i rejestracji w Chinach. Rodzaje współpracy brane pod uwagę: umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym, umowa spółki, umowa licencyjna i badawcza. 
 

TRUK20150226001 

Baskijska niezależna organizacja badawcza specjalizująca się w wysokiej jakości usługach dla sektorów farmaceutycznego i biotechnologicznego 
oferuje pełną gamę innowacyjnych testów klinicznych w zakresie zdrowia zwierząt. Firma ta poszukuje przedsiębiorstw zajmujących się farmacją w 
zakresie zdrowia zwierząt lub zajmujących się biotechnologią które chciałyby współpracować w rozwijaniu produktów na rynkach dotyczących 
zdrowia zwierząt. Zainteresowanie podpisaniem umów o usługach badawczych lub współpracy technologicznej. 
 

TOES20141202004 

 
Holenderska firma specjalizująca się w sprzęcie o niskim zużyciu energii opracowała sprzęt bazujący na zanurzonym systemie diod LED. Ten system 
wspiera pół-kryte foto bioreaktory. Firma poszukuje partnerów w sektorze oczyszczania ścieków i może zaoferować odnawialne systemy utylizacji 
ścieków w branżach produktów żywieniowych oraz branży rolniczej. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym. 
 

TONL20150331001 

Włoska firma opracowała inteligentny system analityczny bazujący na NMR ( nuclear magnetic resonance – jądrowy rezonans magnetyczny) 
przewidujący najlepsze miejsce przeznaczenia mąki ( bagietki, kanapki, pizza, ciasta, makaron). Przewaga nad konwencjonalnymi metodami analiz 
bierze się z szybkości, solidności i niezawodności tej metody. Włoska firma poszukuje innych firm produkujących mąkę lub produkty mączne aby 
przetestować nowe zastosowania tej analizy i podpisać umowę o współpracy technologicznej. 
 

TOIT20130724001 

Mała firma z Łotwy, produkująca lekkie pojazdy elektryczne, poszukuje mobilnych i lekkich urządzeń do monitorowania akcji serca, przeznaczonych 
dla pacjentów po operacjach oraz z chorobami serca. Technologia musi być odpowiednia do zajęć na świeżym powietrzu i kompatybilna z pojazdem 
elektrycznym. Firma poszukuje dostawców zainteresowanych umową handlową z pomocą techniczną lub partnerów zainteresowanych wspólnym 
rozwojem nowego produktu. 
 

TRLV20141127002 
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Greckie MŚP poszukuje partnerów z doświadczeniem w rozwijaniu aplikacji webowych w celu stworzenia małej, demonstracyjnej platformy która 
pozwoli na mieszanie udokumentowanych i wolnych od praw lub opartych na otwartych licencjach treści z różnych źródeł. Zawartość będzie 
używana w celu tworzenia materiałów do nauki dostosowanych do programu nauczania w szkołach średnich i gimnazjach. Współpraca techniczna lub 
umowa komercyjna ze wsparciem technologicznym jest poszukiwana.  

TRGR20141216001 

MŚP z południowo zachodniej Francji specjalizujące się w ocieplanej odzieży i sprzęcie stworzyło produkty takie jak ocieplane rękawiczki i spodnie 
wierzchnie do używania na zewnątrz w celach medycznych. Firma poszukuje partnerów w branży nowych technologii takich jak elektronika, 
czujników, baterii, aplikacji mobilnych w celu wspólnego opracowania nowej generacji inteligentnych, ocieplanych i komunikujących się ze sprzętem 
technologicznym. Poszukiwana jest współpraca technologiczna. 

TRFR20141128002 

Duńska firma rozwijająca produkt poszukuje współdevelopera i dostawcy zegarków do aplikacji w nowo zaprojektowanym zegarku. Zakres części 
technicznych ( silnik/napęd/bieg/kontrolka) Aplikacja różni się od dostępnych na rynku dużą wagą (0,5-2kg). Firma poszukuje współpracy technicznej 
i produkcyjnej w przypadku części mechanicznych zegarka.  

TRNL20150331001 

Filia europejskiego producenta w Wielkiej Brytanii poszukuje innowacyjnej technologii do zapobiegania plastikowemu kurzowi osiadającego na 
komponentach optycznych. Alternatywnego rozwiązania do rezerwacji lub zabezpieczenia komponentów, w celu uodpornienia ich na kurz w długiej 
perspektywie czasowej. Współpraca zależna od stopnia rozwinięcia technologii i może obejmować licencje lub wspólne przedsięwzięcie w celu 
dalszego rozwoju. 

TRUK20140610002 

Niemiecka firma poszukuje wysokiej jakości produktów i rozwiązań w celu badań w przemyśle i nauce, chciałby rozszerzyć swoją działalność na sektor 
diagnostyki weterynaryjnej. Firma poszukuje partnerów z nauki i przemysłu z doświadczeniem w tym zakresie. Firma zainteresowana jest współpracą 
technologiczna.  

TRDE20140516002 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt! 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22333502-e143-4a64-a1bd-9ac9fd8d5f3b?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39b263a9-3ccb-4c22-9d42-4217095aed61?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f031e1eb-2dfe-4b65-ac11-d7d72ee00303?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da9678ec-75e4-48df-a150-046abd2192a2?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc9bb5d0-f958-45cf-bad3-8ce52865a7db?OrgaId=be00275
een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.pfrr.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
mailto:marta.puczyk@lfr.lublin.pl; m.petlak@wmarr.olsztyn.pl; t.kuras@pollub.pl; bielach@pfrr.pl; mariusz.szmidt@park.suwalki.pl; k.bartnik@wmarr.olsztyn.pl; een-olsztyn@uwm.edu.pl
http://een.pollub.pl/

