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KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO POLAND 2017, 25-26 października 2017, Warszawa 
 

więcej 

Giełda kooperacyjna na Smart City Expo World Congress, 14-16 listopada 2017, Barcelona 
 

więcej 

Forum Biznesowe Pogranicza FOOD-INDUSTRY-LIFE, 9-10 listopada 2017, Suwałki 
 

 
więcej 
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Nabór zgłoszeń w ramach projektu EEN SCALE UP rozpoczęty 
 

więcej 

Dotacje dla firm we wrześniu więcej 

      informacje  

http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
http://een-polskawschodnia.pl/targi-energii-odnawialnej-efektywnosci-energetycznej-renexpo-poland-2017/
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-smart-city-expo-world-congress-15-17-listopada-2016-r-barcelona-5825.html
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-22-24-lutego-2016-r-barcelona-5510.html
https://forumpogranicza.pl/Start
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een-polskawschodnia.pl/nabor-zgloszen-ramach-projektu-een-scale-up-rozpoczety/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dotacje-dla-firm-we-wrzesniu/
http://een.pollub.pl/
een.ec.europa.eu
http://www.pfrr.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/


KRAJ NR REF. 

Katarska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji oświetlenia LED i osprzętu oświetleniowego, kompaktowych lamp fluorescencyjnych, 
wysokociśnieniowych lamp sodowych, lamp rtęciowych, lamp wewnętrznych i zewnętrznych. Firma jest zainteresowana poszerzeniem swojego 
portfolio i jest szczególnie zainteresowana lampami LED. Firma chciałaby podpisać umowę o dystrybucji lub wspólnej produkcji pod marką partnera 
lub własną. 

  BRQA20170720001 

Niemiecka firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi poszukuje podwykonawców z Czech, Polski, Słowacji, Bułgarii lub Rumunii do wykonywania 
sieci o niskim i średnim napięciu elektrycznym we wschodnich Niemczech. 
 

BRDE20170724001 

Firma z Tajwanu zajmująca się hurtową sprzedażą artykułów medycznych poszukuje europejskich dostawców w 5 poniższych kategoriach: 
koncentratory tlenu, aspiratory plwociny, nebulizatory, suplementy pooperacyjnych oraz sprzętu ochronnego, aby poszerzyć swoją ofertę na 
zasadzie umowy o agencji handlowej. 

     BRTW20170822001 

Francuska, tradycyjna destylarnia szuka w Europie dostawców szklanych butelek aby zmodernizować ofertę wraz z nowymi butelkami. Partner 
poszukiwany może być producentem szkła lub dystrybutorem który będzie w stanie zaproponować personalizowane produkty do alkoholi premium. 
Umowa o outsourcingu z partnerami którzy są w stanie dostarczyć butelki zgodnie ze specyfikacjami w małych partiach. 

  BRFR20170818001 

 

Duński projektant poszukuje producenta drewnianych płyt oraz płyt z MDF. Projektant zamierza dostarczać luksusowe meble dla wymagających 
klientów a więc poszukiwana jest firma która będzie w stanie dopasować produkcję do wymagań duńskiej firmy. Duńska firma dostarczy wymagania 
wschodnio-europejskiemu producentowi i podpisze umowę o wspólnej produkcji. 

    BRDK20170823001 

Chińska firma specjalizuje się w produkcji i montażu części do samolotów. Firma potrzebuje obecnie większej ilości sprzętu żeby sprostać 
zamówieniom. Poszukiwany sprzęt to: maszyny do obróbki metalu, urządzenie do obróbki cieplnej i trzy współrzędnościowe maszyny pomiarowe. 
Chińska firma jest zainteresowana współpracą z potencjalnym partnerem, w oparciu o umowę nabycia. 

 
     BRCN20170705001 

Belgijski certyfikowany producent elastycznych pre-izolacyjnych rur i przeznaczonych do nich łączników oraz akcesoriów do podziemnych sieci 
ogrzewania i chłodzenia poszukuje  niezależnych lokalnych dystrybutorów, którzy przygotowani są do współpracy na wcześniej ustalonych zasadach 
w zamian za wyłączność.  Oferowana jest umowa dystrybucyjna. 

       
     BOBE20170526001 
 

Grecki producent farb dekoracyjnych i lakierów z siedzibą w Attyce szuka zagranicznych partnerów do nawiązania umowy produkcyjnej. 
     BOGR20160407001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/48ef0eb7-a799-40cc-a86a-cbb0e6404092?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b85f5d6-f64f-4085-b320-a29cda87cdf1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a23e1f81-e7ff-4615-b745-47c19c3a7cb5?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d09dd05-f146-45ef-bdbe-39bab1d41cb7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33b50b90-0580-4f4c-b131-47c5b760d993?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bc613bf-bad0-4827-9e73-ee4e73961e09?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cdf1f86-b672-4057-b83f-e64f12f0ad12?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0cdf1f86-b672-4057-b83f-e64f12f0ad12?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Firma ze Słowacji handlująca odżywkami sportowymi i sprzętem fitness poprzez sklep internetowy bezpośrednio do końcowych użytkowników jest 
zainteresowana poszerzeniem swojej oferty produktowej o suplementy diety w formie tabletek musujących - "vitamine shot" i "energy shot". Firma 
poszukuje producenta lub dostawcy, z którym będzie współpracować w oparciu o umowę dystrybucyjną. 

   BRSK20170627001 

Chińska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży produktów z tłuszczami funkcjonalnymi szuka dostawcy podobnych produktów w Europie. 
Szukane produkty powinny zawierać: kwasy DHA, ARA, olej z tuńczyka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, luteinę i inne produkty w proszku 
zapakowane w mikrokapsułki. Firma oferuje umowę dystrybucji. 

BRCN20170719001 

Armeńska firma zajmująca się produkcją na małą skalę odzieży wysokiej jakości przeznaczonej przede wszystkim dla dzieci, poszukuje usług 
pośrednictwa w handlu (agent, dystrybutor), a także chce zawrzeć umowę o świadczenie usług. 

BOAM20170627001 

    

Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w zarządzaniu energią poszukuje możliwości rozwoju swojego sprzętu. Firma poszukuje 
producentów/dostawców wałów napędowych, ogniw zewnętrznych i wewnętrznych, podwozia oraz wewnętrznych i zewnętrznych laminatów z 
określonymi właściwościami. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa produkcyjna.  Partner zagraniczny musi posiadać stosowne certyfikaty w 
celu zapewnienia, że produkowane przez niego komponenty mogą być używane w Europie. 

BRUK20170804003 

Węgierskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji dermokosmetyków farmaceutycznych opracowało specjalną linie produktów do skóry z 
łuszczycą,  łojotokiem oraz linię produktów do skóry wrażliwej, z wypryskami, atopowej i ze skłonnością do łuszczenia w dzieciństwie. Produkt 
sprawdzony klinicznie. Produkty zawierają ponad 20 naturalnych składników. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie i poza. 

    BOHU20170802001 

Izraelska firma dostarcza innowacyjne sprawdzone niechemiczne rozwiązania oczyszczania wody w procesach chłodzenia w zastosowaniach 
przemysłowych i komercyjnych. Technologia pozwala na powtórne zastosowanie wody tylko przez użycie procesu elektrycznego, nie używając 
chemikaliów, tym samym oszczędzając zasoby, fundusze i przyczyniając się do jakości środowiska. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa 
agencyjna, dystrybucyjna lub licencyjna. 

BOIL20170713002 

Niemiecki dostawca wysokiej jakości spersonalizowanej odzieży roboczej dla mężczyzn i kobiet szuka firmy, która wyprodukuje bluzki i koszulki polo 
na miarę. Z uwagi na to, że klienci firmy szukają odzieży z własnym logo, partner powinien być w stanie wyhaftować lub nadrukować logo na szytej 
odzieży. 

BRDE20170619001 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/811c6b5c-c632-4f04-9f0d-51327ca86783?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Litewski Park Naukowo-Technologiczny poszukuje technologii która umożliwiałaby wykrywanie rozładowań liczników elektrycznych wykonywanych 
przez człowieka w odróżnieniu od tych występujących naturalnie. Poszukiwane są już istniejące rozwiązania lub partner który opracowałby taką 
technologię. Umowa handlowa ze wsparciem technologicznym lub umowa o współpracy technologicznej. 

TRLT20170807001 

 
Firma transportowa z centrum logistycznym w Szkocji poszukuje nowych technologii do utrzymywania wysokiej jakości oleju smarowego. 
Technologia powinna monitorować i utrzymywać charakterystykę oleju. Szkocka firma podpisze umowę handlową ze wsparciem technologicznym 
lub umowę technologiczną. Firma jest zainteresowana technologiami bliskimi wprowadzeniu na rynek. 

   TRUK20170810001 

 
Innowacyjne urządzenie IT które używa 'jednorazowego przycisku' aby zarządzać ryzykiem komputerowym zostało opatentowane przez włoskiego 
wynalazcę. Urządzenie przywraca stan operacyjny i ochrania dane w momencie w którym nastąpił atak na komputer. W obecnej chwili rozwój 
wynalazku jest ukończony w 50%, ale istnieje potrzeba dalszego rozwijania oprogramowania i integracji systemu. Wynalazca chciałby podpisać 
umowę spółki lub umowę o usługach serwisowych z partnerami aby zakończyć rozwijanie tej technologii.  

  TRIT20170720001 

Firma z Singapuru która specjalizuje się w towarzyskich robotach poszukuje technologii automatycznie rozpoznających mowę ludzką. Poszukują 
technologii w branży: Przetwarzanie Naturalnego Języka, które mogą być wykorzystane w branży robotów towarzyskich oraz innych, podobnych 
aplikacji. Firma poszukuje firm, ośrodków badawczych, uniwersytetów aby podpisać umowę o współpracy naukowo-badawczej. 

TRSG20170818001 

Koreańska firma oferuje technologię w obszarze technologii odnawialnych energii. Firma specjalizuje się z generatorach energii wiatrowej ze 
zdolnością 300W. Dodatkowo, został opracowany hybrydowy system posiadający rozwiązania do składowania energii wykorzystujący ją w lampach 
ulicznych. Firma poszukuje partnerów europejskich którzy byliby zainteresowani tą technologią na tyle aby podpisać umowy licencyjne ze wsparciem 
technologicznym. 

TOKR20170727001 

Czeska instytucja akademicka opracowała nową generację cytokinin, które mają bardzo duże możliwości anty-oksydacyjne oraz przedłużoną 
żywotność nicienic, organizmów często używanych w biogerentologicznych badaniach. Proponowane typy umów: licencja oraz umowa o wspólnych 
badaniach. 

TOCZ20170724002 

      oferty technologiczne 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 9/2017 

www.een-polskawschodnia.pl  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06598a58-9c55-46a6-a193-7c3e28f9f4ae?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca5d1a0d-8f96-423b-96e5-e81cbef3d23f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca5d1a0d-8f96-423b-96e5-e81cbef3d23f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f187698-735a-47a1-abf4-229a04d408f3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2b8be05-242d-403a-9765-8cde2afc6028?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cef7c98c-6639-4070-9558-2aebfa443ae9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/126c9858-e61d-4e38-9b65-4c103fc640f6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.pfrr.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://www.park.suwalki.pl/ProcEnt.CMS.Engine/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/
een.ec.europa.eu

