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Niemiecka firma od dwóch lat prowadzi działalność w handlu internetowym akcesoriami do notebooków i poszukuje producenta wysokiej jakości wyściółki 
lub pianki do futerałów na laptopa. Wyściółka ma na celu ochronę laptopa. Preferowane rodzaje materiałów to pianka EPDM (Ethylen Propylen Dien 
Monomer) i PE (Polyethylen). Start-up chciałby współpracować z producentami z Europy Wschodniej, Bałkanów lub Azji w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDE20210917001 

Młoda czeska firma importowo-eksportowa, działająca w handlu innowacyjnymi produktami do wnętrz, na zewnątrz i mebli, chce poszerzyć swój katalog 
produktów dla domów, szkół, biur lub budynków technicznych. Firma jest zainteresowana współpracą z producentami takich produktów w ramach usług 
dystrybucyjnych i umowy agencyjnej. 

BRCZ20211001001 

Firma została założona w 2014 roku w gminie Kalinovik w Bośni i Hercegowinie, jako spółdzielnia rolnicza. Specjalizuje się w hodowli bydła w systemie krowa-
cielę, a także ma doświadczenie we wprowadzaniu technologii cyfrowej do tego obszaru. Firma poszukuje dostawców sprzętu do śledzenia bydła, aby 
dystrybuować swoje produkty w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Głównymi krajami będącymi przedmiotem zainteresowania dla 
partnerstw są Austria, Niemcy, Hiszpania i Czechy. 

BRBA20211001001 

    
Firma z UK specjalizuje się w rozwoju modelowania 3D oraz środowiska wirtualnego, drogowych i kolejowych symulatorów, wizualizacji 3D, symulacji  
oraz wirtualnej rzeczywistości i oferuje swoje zasoby na podstawie umowy podwykonawstwa i zlecenia. 

BOUK20211004001 

Firma handlowa z północnych Niemiec planuje zawrzeć umowę dostawczą z nowymi partnerami z Europy i krajów sąsiednich. Poszukują sprzętu AGD  
i elektronicznych towarów konsumpcyjnych. Firma zaopatruje głównych graczy na europejskim rynku detalicznym w elektroniczne towary konsumpcyjne. 

BRDE20211018001 

Francuska przedsiębiorczyni z doświadczeniem w pracy w dużym luksusowym domu mody jako producent wyrobów skórzanych w 2019 roku rozpoczęła 
własną działalność w oparciu o ekoodpowiedzialność, jako projektantka i producentka galanterii skórzanej i biżuterii dla kobiet i mężczyzn. W celu 
urozmaicenia swoich kreacji poszukuje obecnie nowych dostawców skóry roślinnej, korka lub celulozy w rolkach w kilku kolorach. Poszukiwani są 
długoterminowi partnerzy oferujący produkty wysokiej jakości i przyjazne dla środowiska. 

BRFR20210916001 

Litewski producent poszukuje surowców do produkcji ekologicznej karmy dla zwierząt. Poszukiwani są producenci suszonego powietrzem mięsa: królika, 
dziko złowionych ryb (dorsz, makrela, szprot, łosoś), ptaków łownych (bażanty, kaczki), a także dostawcy różnych suszonych powietrzem warzyw i owoców. 
Firma oferuje współpracę w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRLT20211015001  
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KRAJ NR REF. 

Niemiecka firma z branży cukierniczej, oferująca produkty na zrównoważonym i perspektywicznym rynku, poszukuje dostawców surowców w ramach 
umowy z dostawcą. 

BRDE20211029001  

Holenderskie MŚP oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska drewnianych zabawek dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Firma poszukuje producenta 
drewna, posiadającego certyfikaty Conformité Européenne (CE) i Forest Stewardship Council (FSC), który może wyprodukować - w niewielkich ilościach - 
elementy zabawkowej kuchni dla dzieci. Potencjalni partnerzy mogą liczyć na długoterminową współpracę w ramach umowy produkcyjnej.  

BOMD20211111001 

Niewielka ukraińska firma oferuje odzież ochronną i medyczną (fartuchy laboratoryjne, spodnie, T-shirty) wykonaną z ekologicznych włókien i tkanin. 
Przejrzysty łańcuch wartości gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo. Partnerzy dystrybucyjni są poszukiwani na podstawie umowy o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

BOUA20211004008 

Start-up z Niemiec, produkujący materiały z surowców naturalnych, poszukuje nowego podwykonawcy. Obszarem zainteresowania MŚP jest rozwój 
zrównoważonej kory brzozowej. Nowy partner musi zwłaszcza usunąć białą stronę plastrów kory brzozowej za pomocą procesu szczotkowania i pokroić 
plastry na prostokątne kawałki. Materiał zostanie wykorzystany na wysokiej jakości komponenty. Partner z Niemiec przewiduje podwykonawstwo  
z firmami z Polski lub Czech. 

BRDE20211019001 

Ukraińska firma specjalizująca się w produkcji artykułów tekstylnych dla dzieci, takich jak kocyki, poduszki, materace i piżamy kombinezonowe, 
poszukuje partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, aby wejść na nowe rynki i zwiększyć swój udział w rynku.  

BOUA20211022002 

Włoska firma opracowała kompleksowy, zaawansowany technologicznie uniwersalny system zintegrowany z siłownią (sprzęt, czujniki i metodologia) 
oparty na wykorzystaniu innowacyjnej, opatentowanej technologii, która jest w stanie zagwarantować znakomite i mierzalne wyniki fizyczne w krótkim 
czasie. Firma poszukuje obecnie partnerów zainteresowanych zawarciem umów franczyzowych. 

BOIT20211020001 

Bułgarskie MŚP zajmuje się importem i dystrybucją szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych (FMCG), takich jak słodycze, czekolady i przekąski. Firma 
poszukuje producentów wyrobów cukierniczych do długoterminowej współpracy. Współpraca na podstawie umowy dystrybucyjnej i/lub umowy agencji 
handlowej.  

BRBG20211115001 

Francuska firma specjalizująca się w tworzeniu dyfuzorów do olejków eterycznych, w tym linii produktów wykonanych z drewna, poszukuje partnerów, 
którzy mogą produkować małe artykuły drewniane w ramach umowy produkcyjnej.  

BRFR20211202001 
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KRAJ NR REF. 

Rosyjski producent sprzętu medycznego poszukuje partnerów zagranicznych, którzy będą dostarczać torby medyczne z rezerwą oddechową. Te worki 
oddechowe są używane w sztucznej wentylacji płuc lub anestezjologii jako część układu oddechowego. Firma jest gotowa do współpracy z producentami 
surowców medycznych na podstawie umowy dostawcy. 

BRRU20211111002 

Brytyjskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane akcesoria lifestylowe, głównie etui na telefony i tablety, paski, portfele, torby 
i kompaktowe akcesoria podróżne. Produkując towary luksusowe wysokiej jakości po przystępnych cenach, ugruntowała silną pozycję rynkową i szybki 
wzrost na arenie międzynarodowej. Firma poszukuje obecnie partnerów do produkcji wyrobów skórzanych, którzy mogą produkować spójne, luksusowe 
akcesoria wysokiej jakości w przystępnych cenach w formie umowy produkcyjnej. 

BRUK20211123001 

Włoska firma specjalizująca się w zapobieganiu zagrożeniom poszukuje producenta innowacyjnych sejfów certyfikowanych zgodnie z europejskimi 
normami bezpieczeństwa w celu włączenia nowej marki na rynek włoski z umową na wyłączność dystrybucyjną. 

BRIT20211115001 

Globalny dostawca odczynników i usług z siedzibą w Wielkiej Brytanii dla rynków badań w dziedzinie nauk przyrodniczych poszukuje nowych partnerów 
w ramach umów produkcyjnych i licencyjnych na dostawę nowych odczynników, takich jak białka, przeciwciała i małe cząsteczki w celu uzupełnienia 
istniejącego katalogu i opracowywania nowych produktów oraz usługi. Poszukiwane są odczynniki i usługi do analizy proteomicznej w następujących 
obszarach: nowotwory, komórki macierzyste, neuronauka, immunologia i choroby układu krążenia. 

BRUK20211021001 

Firma o ugruntowanej pozycji w północno-wschodniej Wielkiej Brytanii, która sprzedaje odzież do podnoszenia ciężarów, poszukuje doświadczonych 
producentów, którzy pomogą wyprodukować niektóre z ich istniejących produktów i dodać do swojej oferty dodatkowe produkty do crossfitu. Obecnie 
firma sprzedaje głównie w Wielkiej Brytanii i Europie, a w 2022 roku zamierza rozszerzyć działalność na Stany Zjednoczone. Poszukiwane nowe umowy 
dotyczące produkcji i dostawców. 

BRUK20211018001 

Założona w 2014 roku rumuńska firma zajmująca się marketingiem cyfrowym z Transylwanii, specjalizująca się w marketingu internetowym, wsparciu 
sprzedaży, materiałach brandingowych i public relations, poszukuje europejskich, pozaeuropejskich i/lub światowych partnerów zainteresowanych 
usługami marketingowymi w ramach umów outsourcingowych. 

BRRO20210927001 

Firma zlokalizowana w Erzurum produkuje torby foliowe dla drogerii i sklepów spożywczych. Ta turecka firma poszukuje producentów do zakupu 
granulatu tworzyw sztucznych w ramach umowy produkcyjnej. 

BRTR20211104002 
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Holenderski klub piłkarski poszukuje sprawdzonych rozwiązań w zakresie rozwoju i produkcji zrównoważonych kubków. Przewidywane rozwiązanie zastąpi 
obecne plastikowe kubki używane do picia piwa i napojów bezalkoholowych. Ponieważ rozwiązanie powinno również prowadzić do mniejszej ilości 
odpadów, można rozważyć nowe sposoby logistyczne i inne nieszablonowe pomysły. Współpraca z firmami i pracownikami naukowymi do współpracy na 
podstawie umowy o współpracy technicznej. Wyzwanie opublikowane jest na platformie internetowej. 

TRNL20211203001 

Duża holenderska firma specjalizująca się w nieruchomościach ma problem z pająkami i ich sieciami w swoich budynkach. Firma poszukuje obecnie 
zrównoważonego i przyjaznego zwierzętom rozwiązania (technologii, metod lub pomysłów) aby pająki szukały innego miejsca do zrobienia sieci. Firmy, 
naukowcy lub wynalazcy są poszukiwani aby dostarczyć własne rozwiązanie. Umowa licencyjna , umowa o współpracy technologicznej. To zapytanie jest 
częścią wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20211108002 

Włoska firma jest głównym graczem w produkcji maszyn dla sektora ogrodniczego i rolniczego; szukają nowych rozwiązań technologicznych, najlepiej  
w TRL 6, aby ulepszyć swoje autonomiczne maszyny do koszenia trawy i czyszczenia podłóg poprzez zmniejszenie nadmiarowości systemów i zwiększenie 
autonomii energetycznej maszyn. Partnerzy będą współpracować w ramach weryfikacji koncepcji lub projektów pilotażowych w ramach umowy  
o współpracy technicznej. Ta prośba jest częścią otwartego wyzwania w zakresie innowacji. 

TRIT20211026001 

Holenderska stolarnia poszukuje alternatyw dla drewna do budowy swoich tzw: "Tiny houses", takich jak alternatywne biomateriały, technologie lub inne 
cyrkularne, zrównoważone pomysły. Powodem jest brak drewna. Firmy, naukowcy lub wynalazcy są poszukiwani w celu zapewnienia alternatywnych 
materiałów, rozwiązań lub technologii na podstawie umowy o współpracy technicznej lub umowy licencyjnej. To zapytanie jest częścią wyzwania 
innowacyjnego. 

TRNL20211115001 

Niemieckie MŚP opracowało system kamer do niezawodnego wykrywania ciał obcych w wagach wielogłowicowych, który wykrywa ciała niezależnie od 
materiału. Ponieważ system może być używany w temperaturach poniżej zera, nadaje się również do produkcji mrożonej żywności. Poszukiwane są umowy 
licencyjne lub handlowe z pomocą techniczną. 

TODE20211020001 

Holenderska biblioteka publiczna poszukuje technologii cyfrowych i specjalistycznej wiedzy na temat nawigacji w pomieszczeniach, z których klienci mogą 
korzystać w swoich bibliotekach. Używają innego niż tradycyjny układu co nastręcza problemów odwiedzającym. Firmy, naukowcy lub wynalazcy są 
poszukiwani aby zapewnić swoją istniejącą technologię lub rozwiązania w ramach umowy o współpracy handlowej z pomocą techniczną. 

TRNL20211105001 

Włoska firma jest wykonawcą zakładów produkcji energii odnawialnej we Włoszech i za granicą. Poszukuje innowacyjnych technologii i metodologii 
agroenergetycznych, najlepiej na poziomie TRL 5, aby połączyć produkcję rolną i energetyczną (systemy agro-fotowoltaiczne) w swoich zakładach. 
Partnerzy będą współpracować przy wspólnym opracowywaniu dowodów koncepcji lub projektów pilotażowych, w ramach umowy o współpracy 
technicznej. Ta oferta jest częścią otwartego wyzwania w zakresie innowacji. 

TRIT20211028001  

      oferty technologiczne 
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https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-football-club-looking-sustainable-alternative-plastic-cups-which-should-also-lead
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-real-estate-company-looking-new-ways-or-technologies-remove-andor-prevent-spiders-and
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-looking-gardening-and-agriculture-autonomous-navigation-systems-outdoor
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-looking-biobased-alternatives-wood-construction-their-so-called-%E2%80%9Ctiny-houses%E2%80%9D
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-camera-system-foreign-object-detection-food-and-frozen-packaging
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-library-looking-digital-technologies-improve-visitor-routing-their-public-libraries
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-renewable-energy-sector-seeks-new-solutions-agro-photovoltaic-systems
een.ec.europa.eu
http://www.pfrr.pl/
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/
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
 składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowia, spokojnego czasu wśród Najbliższych, 

odpoczynku w atmosferze radości i miłości. 
 

W nadchodzącym zaś 2023 roku życzymy 
spełnienia marzeń, realizacji wszelkich zamierzeń  

i planów, pomyślności i nowych wyzwań 
umożliwiających dalszy rozwój zarówno 

zawodowy jak i osobisty. 
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