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Niemieckie MŚP opracowało system monitorowania poziomu wydychanego CO2. Urządzenie działa jak sygnalizacja świetlna i wskazuje, kiedy stężenie CO2  
w zamkniętym pomieszczeniu osiągnęło określony limit i należy podjąć działania wentylacyjne. Im wyższe jest stężenie CO2, tym większa jest liczba aerozoli,  
a tym samym ryzyko zakażenia przez te aerozole (np. SARS-CoV-2). Urządzenie do monitorowania CO2 nadaje się do budynków biurowych, szpitali, 
gastronomii itp. Firma poszukuje partnerów dystrybucyjnych. 

BODE20201007001 

Apteka z południowo-zachodnich Niemiec z wieloletnim doświadczeniem wytwarza produkty z roślin leczniczych. W ofercie znajduje się 6 różnych wyrobów, 
wśród nich produkty dla mężczyzn, na alergię, redukujące stres, ból oraz kontrolujące sen. Firma poszukuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych lub 
umowy produkcyjnej (dystrybucja pod marką własną). 

BODE20201013001 

Serbska firma testująca i certyfikująca świadczy usługi związane ze znakami certyfikacji, które są uznawane na całym świecie, w szczególności w zgodzie  
z wymogami europejskiego systemu normalizacyjnego (Dyrektywy Nowego Podejścia). Firma oferuje testy, inspekcje, certyfikację i szkolenia zgodnie  
z technicznymi przepisami UE dotyczącymi oznakowania CE (zgodności). Firma proponuje współpracę jako podwykonawca. Potencjalnymi partnerami są 
importerzy lub przemysł elektromaszynowy. 

BORS20201001001 

    Włoskie gospodarstwo zlokalizowane w Apulii i specjalizujące się w produkcji różnego rodzaju serów poszukuje partnerów dystrybucyjnych. BOIT20200925001 

Włoskie MŚP, działające w sektorze kosmetyków i pielęgnacji skóry, wytwarza produkty do pielęgnacji twarzy i ciała. W ofercie znajdują się m.in kosmetyki do 
demakijażu, toniki, podkłady, olejki, peelingi oraz wody perfumowane. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane sprzedażą swoich produktów za pośrednictwem 
usług dystrybucyjnych lub umów agencyjnych, a także pracą w ramach umów produkcyjnych pod markami własnymi. 

BOIT20200925003 

Kosowska firma specjalizująca się w produkcji zdrowej i pożywnej żywności oraz napojów z owoców i warzyw klasy premium poszukuje partnerów w ramach 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BOXK20201007001 

Hiszpańska firma specjalizująca się w dostępności i użyteczności sieci poszukuje licencjobiorców, aby rozszerzyć swoją działalność. Platforma dodaje warstwę 
semantycznych informacji do sieci, aby zagwarantować zgodność z przepisami i zaleceniami dotyczącymi dostępności sieci. Udostępnia również narzędzia, 
takie jak odczytywanie stron internetowych i nawigacja za pomocą poleceń głosowych lub klawiatury. 

BOES20200721001 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma kompletuje konsorcjum, które ubiegać się o dofinansowanie w ramach H2020 LC-GD-5-1-2020 Green Airports & Ports, w celu 
opracowania unikalnych pojazdów w strefie operacyjnej lotniska (np. holowników i innych), zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Firma 
poszukuje partnerów do projektowania, prototypowania, opracowywania pojazdów, ekspertów w dziedzinie wodorowych ogniw paliwowych, energii, 
specjalistycznych autonomicznych systemów oprogramowania i ograniczania jakości powietrza, w ramach umowy o współpracy badawczej. 

RDUK20201104001 

Niemiecka firma budowlana poszukuje partnerów do budowy kurników i chlewni w Niemczech i Europie Wschodniej. Niemieckie MŚP poszukuje firm 
budowlanych z Polski i Rumunii specjalizujących się w robotach murarskich i betoniarskich, zainteresowanych pracą w charakterze podwykonawcy przy 
budowie kurników i chlewni w różnych lokalizacjach w Niemczech.  

BRDE20201027001 

Niemiecka agencja sprzedaży poszukuje producentów części do odlewów ciśnieniowych, części tłoczonych, giętych rur i profili, filtrów i silników, a także 
integratorów systemów automatyki, producentów komponentów automatyki, producentów sprzętu i oprogramowania dla robotów. Agencja poszukuje 
międzynarodowych dostawców, którzy są chętni do pracy na podstawie umowy pośrednictwa handlowego. 

BRDE20200731001 

Niemieckie MŚP, dostawca elementów filtrujących do różnych gałęzi przemysłu, poszukuje małe, średnie firmy z Europy Wschodniej lub krajów 
nadbałtyckich do produkcji dostosowanych do potrzeb klientów elementów filtrujących. Gięcie i spawanie oraz obróbka CNC (komputerowe sterowanie 
numeryczne) wykonywane zgodnie ze specyfikacją niemieckiego przedsiębiorstwa. Oferowana jest długoterminowa umowa o podwykonawstwo. 

BRDE20201005001 

Słoweński innowator, pochodzący z regionu Primorska, opracował innowacyjne urządzenie do ostrzenia pił łańcuchowych. Firma była nagradzana na 
różnych targach i wystawach innowacyjności w całej Europie. Produkt przeszedł fazę modernizacji i udoskonalania i został już przetestowany. Innowator 
poszukuje firm produkujących narzędzia do formowania wtryskowego z tworzyw sztucznych/aluminium do produkcji ulepszonej wersji urządzenia na 
podstawie umowy produkcyjnej. 

BRSI20200804001 

Rumuńska firma informatyczna, specjalizująca się w obrazowaniu medycznym, poszukuje partnera do projektu związanego z pomiarami ciała ludzkiego. 
Firma rozpoczęła badania i potrzebuje partnera do opracowania proof of concept i wspólnego ubiegania się o fundusze w celu sfinalizowania aplikacji 
komputerowej. Firma dąży do zawarcia umowy outsourcingowej. 

BRRO20200930001 

Ukraińska spółka zainteresowana jest poszerzeniem oferty gier planszowych. Firma poszukuje nowych, innowacyjnych i interesujących gier planszowych, 
które mogłyby być produkowane przez firmę na podstawie umowy licencyjnej. 

BRUA20200928001 

Duża grecka firma, zintegrowana jednostka przemysłowa produkująca profile aluminiowe, poszukuje certyfikowanych laboratoriów badawczych systemu 
profili aluminiowych w ramach normy BS EN 1634+A1- 2018. Umowa o usługach. 

BRGR20201023001 
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KRAJ NR REF. 

Ukraińska firma jest zainteresowana poszerzeniem oferty gier planszowych dla klienta. Firma poszukuje nowych, innowacyjnych i ciekawych gier 
planszowych, które mogłaby wyprodukować na podstawie umowy licencyjnej. 

BRUA20200928001 

Niemieckie MŚP poszukuje w Europie producenta, który wyprodukuje maskotkę na Federalną Wystawę Ogrodniczą, która będzie dekorowaną konewką. 
Konewki mają być produkowane w dwóch wersjach: wysokiej jakości puszki wykonane z aluminium lub porównywalnie wytrzymałego metalu  
oraz masowo produkowanej wersji z tworzywa sztucznego. Umowa produkcyjna. 

BRDE20200922001 
 

Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w systemach odbioru i przetwarzania odpadów na zamówienie, oferuje swoje usługi firmom 
zainteresowanym pośrednictwem handlowym, dystrybucją oraz umowami licencyjnymi na różnego rodzaju systemy zbierania i przetwarzania odpadów 
(otwieracze worków, przenośniki taśmowe, sortowniki, przesiewacze) MŚP oferuje wsparcie w zakresie konserwacji i pełną obsługę posprzedażową,  
w tym instalację i naprawy na miejscu. 

BRES20200512001 
 

Francuska hurtownia AGD obsługująca klientów spoza Unii Europejskiej, głównie z Korei Południowej, poszukuje hurtownika domowych płyt 
indukcyjnych z Niemiec, Polski, Belgii czy Holandii. Poszukiwany partner powinien być w stanie dostarczać 1000/2000 płyt indukcyjnych rocznie 
bezpośrednio do lokalnego przedstawiciela francuskiej firmy w Korei Południowej lub do jej klientów. Współpraca będzie się odbywać na podstawie 
umowy z dostawcą. 

BRFR20200901002 

Brytyjska firma z Północnej Irlandii poszukuje producentów plastikowych zszywek do zszywaczy wiązek kablowych. 
BRUK20201009001 

Turecka firma, posiadająca doświadczenie we współpracy międzynarodowej, specjalizuje się w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej - arkuszy, 
zwojów, rur, kątowników oraz wyrobów dekoracyjnych. Firma poszukuje dostawców wysokiej jakości arkuszy i zwojów ze stali. 

BRTR20200907001 

Hiszpańskie laboratorium, założone przez farmaceutów, lekarzy oraz biologów, produkuje ponad 900 rodzajów suplementów diety w różnych formach 
(kapsułkach, płynach, syropach), odpowiadających na różne problemy zdrowotne. Firma poszukuje dystrybutorów w Polsce. 

BOES20200928001 

Duńska firma szuka partnera produkcyjnego, który może drukować na pokrętłach obrotowych o specjalnym kształcie, stosowanych w elektronicznym 
aparacie oddechowym. Produkcja musi być skalowalna na żądanie. Końcowy produkt jest sprzedawany sportowcom, którzy chcą poprawić wydajność 
oddychania poprzez trening mięśni oddechowych. Firma chce przejść z drukowania laserowego na niektórych częściach plastikowych na drukowanie 
tamponowe / gwintowane, które jest odpowiednie dla produktu wysokiej jakości. 

BRDK20201013001 

      oferty biznesowe 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, listopad/2020 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e1ec872-0502-4ce3-9d32-3fbf04850c80
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5e30422-e65f-45ed-b45b-b9c6a7070e57
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb67d800-7188-413a-9e8c-98aa8408386e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8c5688c-b129-41c2-8352-ce1ee5b130bd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8d57b63-13fb-44d4-ae8d-f41d4f26be67
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8fa069a-c6c4-45ee-aeb2-fb1f9357dc17
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b33bf38-7ec5-4cb6-b9db-1fc088f6a6a6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/abb455a7-f8e1-4260-9d1b-86d74250d4c5
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.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php
http://een.pollub.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/


 
 

Przedsiębiorstwo wodociągowe z Bilbao (Kraj Basków, północna Hiszpania) podjęło wyzwanie poprzez otwartą platformę innowacyjną. Zajmuje się ona 
określeniem wielkości strat niezarejestrowanej wody w sieciach wodociągowych dopuszczonych do zużycia w celu lepszego zarządzania finansowego  
i środowiskowego. Potencjalne rozwiązanie będzie musiało zostać opracowane w ramach współpracy technologicznej i/lub badawczej. 

TRES20201029001 

Holenderska firma to duża firma handlująca owocami, która sprzedaje głównie (nie) pakowane jabłka i gruszki do dużych sieci supermarketów w Holandii  
i za granicą. Obecna plastikowa etykieta na owoce jest szkodliwa dla środowiska i nie jest już akceptowana przez klientów. MŚP poszukuje alternatyw. MŚP 
jest skłonne zaoferować umowę techniczną z korporacją lub umowę handlową z pomocą techniczną. Ten profil odnosi się do wyzwania na otwartej 
platformie innowacji.  

TRNL20200928001 

Turecka firma specjalizująca się w projektach elewacji zintegrowanych z HVAC posiada opatentowany produkt o nazwie 'Smart Facade'. Smart Facade to 
innowacyjna ściana osłonowa zintegrowana z systemem centralnego ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy  
o współpracy badawczej lub technologicznej. 

TRTR20200923001 

Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w rozwiązaniach fotonicznych dla przemysłu opracowało szybki czujnik optyczny do wykrywania jonów metali w wodzie. 
Firma poszukuje partnera chętnego do przetestowania technologii na miejscu i wdrożenia prototypu w swoich zakładach przemysłowych w ramach umowy 
o współpracy technologicznej. 

TRES20201001001 

Hiszpańskie centrum technologiczne oferuje technologię opracowania naturalnych powłok konserwujących do serów. Oferta skierowana jest do firm które 
chcą opracowywać nowe produkty oraz chronić i polepszać jakość swoich serów. Umowy o współpracy technologicznej z firmami z branży serowarskiej 
(producenci oraz badacze). 

TODE20201016009 

Hiszpańskie MŚP opracowało we współpracy z centrum badawczo-rozwojowym system, który może pomóc ludziom kontrolować chorobę suchego oka  
w walce z pierwszymi objawami dyskomfortu ocznego. System ten integruje urządzenie do badania zdrowia oczu połączone z określoną aplikacją  
i platformą dużych zbiorów danych która umożliwia okulistom udzielanie informacji w celu uzyskania dalszych porad . Firmy z sektorów zdrowia i okulistyki 
są poszukiwane do negocjowania umów produkcyjnych lub handlowych. 

TOES20200925002 
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