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Riga Food, 05.09.2019r., Ryga (Łotwa) 
 

więcej 
 

SPACE 2019 – rolno spożywcza giełda spotkań,  10.09.2019r., Bruz (Francja) 
 

więcej  

Polskie stoisko na DLD Tel Awiw 2019, 18-19.09.2019r., Tel Awiw (Izrael) 
 

więcej  
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Cyfryzacja MŚP więcej 

 
Zostań swoim szefem! 

więcej 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców więcej 

      informacje  

https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
http://een-polskawschodnia.pl/polska-targach-gamescom-2019-20-22-08-2019r-kolonia-niemcy/
https://een.ec.europa.eu/events/space-2019-livestock-and-agriculture-brokerage-event
https://een.ec.europa.eu/events/space-2019-livestock-and-agriculture-brokerage-event
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
https://www.een.org.pl/component/content/article/57118:polskie-stoisko-na-dld-tel-aviv-2019
https://www.een.org.pl/component/content/article/57118:polskie-stoisko-na-dld-tel-aviv-2019
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een-polskawschodnia.pl/cyfryzacja-msp-nabor-projektu/
http://www.lfr.lublin.pl/rozpoczecie-naboru-wnioskow-w-programie-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/
http://een-polskawschodnia.pl/klopoty-biznesie-early-warning-europe/
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/


Fiński projektant wielofunkcyjnych mebli poszukuje producentów w Estonii, Łotwie, Litwie lub Polsce. 
 

BRFI20190312001 

Brytyjski dostawca dla służby zdrowia poszukuje nowoczesnych rozwiązań do zapobiegania infekcjom. BRUK20190523003 

Francuski dystrybutor szklanych produktów używanych jako pojemniki na żywność poszukuje nowych dostawców słoików i butelek. Firma także oferuje swoje 
usługi jako dystrybutor. 

BRFR20190613001 

    
Rumuńska firma chce zostać dystrybutorem fotowoltaicznych i termicznych paneli słonecznych. Obecnie firma oferuje usługi projektowania i instalowania 
systemów solarnych i innych typów instalacji elektrycznych. Potencjalni partnerzy to producenci i hurtownicy paneli słonecznych. Współpraca będzie oparta 
na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRRO20190122001 

Rumuński producent kosmetyków poszukuje dostawców lub producentów produktów do pakowania kremów do twarzy w ramach umowy dotyczącej usług 
lub produkcji. 

BRRO20190207001 

Szwedzka firma poszukuje dostawcy / producenta w Europie, który oferuje trwałe, wysokiej jakości ramy aluminiowe i detale ze stali, które mogą wykorzystać 
w produkcji swojego sprzętu Pilates. Dostawca powinien również być w stanie wykonywać spawanie i wiercenie oraz oferować niskie minimalne ilości 
zamówień. Dzięki właściwemu partnerowi szwedzka firma chciałaby zawrzeć umowę produkcyjną. 

BRSE20190130002 

Szwedzka firma produkująca zaawansowane technologie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego poszukuje opłacalnego dostawcy ciężkich spawanych, 
obrabianych konstrukcji stalowych i giętych cienkościennych konstrukcji stalowych. Partia produkcyjna o wielkości od 10 do 100 sztuk jest poszukiwana w 
ramach umowy o podwykonawstwo, zwłaszcza w krajach bałtyckich i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

BRSE20190410001 

Wyspecjalizowana firma tekstylna z Irlandii Północnej (Wielka Brytania) poszukuje umów produkcyjnych z fabrykami w całej Europie, które mogą produkować 
drukowane tkaniny w 100% z lnu i / lub 100% z bawełny. Szukają również innowacyjnych produktów tekstylnych do kuchni, aby dodać ich do swojego 
asortymentu. 

BRUK20171106001 

      oferty biznesowe 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 8/2019 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-designer-multifunctional-furniture-seeks-manufacturers-estonia-latvia-lithuania-or
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-supplier-healthcare-providers-seeks-innovative-infection-prevention-solutions
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialized-trade-glass-containers-looking-suppliers
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-distribution-solar-panels-under-distribution-services-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-producer-cosmetics-seeks-suppliers-or-manufacturers-face-cream-packaging-products
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-pilates-equipment-manufacturer-looking-european-supplierproducer-could-provide-them
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-looking-manufacturers-heavy-welded-steel-and-thin-plate-constructions
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-kitchen-textile-business-seeks-printed-linen-and-cotton-fabric-supplies-and-completed
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/


KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma działająca od 2010 r. Opracowała grę planszową, która ma pomóc uczniom rozwijać umiejętności zarządzania pieniędzmi i liczenia  
w zabawny i innowacyjny sposób. Brytyjska firma poszukuje firmy produkcyjnej, aby zawrzeć umowę produkcyjną, aby zaspokoić popyt na gry 
planszowe. Gra jest obecnie sprzedawana za pośrednictwem strony internetowej firmy i innych witryn e-commerce. 

BRUK20190222002 

Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych towarów, poszukuje 
producentów / dostawców / rzeźni celem zakupu wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i indyka w Europie, dla których może świadczyć usługi komercyjne 
lub usługi dystrybucji na innych rynkach. 

BRCY20190404001 

Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych elementów budowlanych i urządzeń infrastruktury zniszczonych przez pęknięcia lub korozję dzięki 
nowoczesnym procesom naprawczym, takim jak wstrzykiwanie zawiesin i żywic na bazie cementu. MŚP poszukuje firm budowlanych z Europy 
Wschodniej, które są zainteresowane pracą na niemieckich budowach jako podwykonawca pod kierownictwem brygadzistów niemieckich MŚP. 

BRDE20180927001 
 

Niemieckie MŚP oferuje naprawę betonowych elementów budowlanych i urządzeń infrastruktury zniszczonych przez pęknięcia lub korozję dzięki 
nowoczesnym procesom naprawczym, takim jak wstrzykiwanie zawiesin i żywic na bazie cementu. MŚP poszukuje firm budowlanych z Europy 
Wschodniej, które są zainteresowane pracą na niemieckich budowach jako podwykonawca pod kierownictwem brygadzistów niemieckich MŚP. 

BRDE20180927001 
 

Niemieckie MŚP, działające w specjalistycznych usługach budowlanych (sprzęt budowlany i automatyzacja), a także oferujące specjalistyczne usługi 
budowlane dla obiektów przemysłowych, poszukuje podwykonawców. Firma poszukuje partnerów z Europy Wschodniej z niemieckimi brygadzistami, 
którzy są zainteresowani świadczeniem usług w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i instalacji systemów grzewczych na niemieckich 
budowach jako podwykonawca. 

BRDE20190320001 

Średniej wielkości niemiecka korporacja z długą tradycją poszukuje partnerów ze wszystkich dziedzin związanych z branżą wyposażenia wnętrz. Wsparcie 
w postaci podwykonawstwa na najwyższym poziomie jest potrzebne w przypadku projektów w całej Europie. Korporacja zatrudnia 320 pracowników. 

BRDE20190621001 

Firma znajduje się w regionie Vani w Gruzji. Jest to jedyna firma z certyfikatem ISO 22000, która produkuje liście laurowe w Gruzji i oferuje najwyższą 
jakość liści laurowych. Główną zaletą firmy jest nowoczesna technologia, ISO 22000 i doświadczenie w eksporcie na całym świecie. Firma oferuje liście 
laurowe o różnych specyfikacjach. Firma poszukuje umów na usługi dystrybucyjne. 

BOGE20180801001 

Firma znajduje się w regionie Vani w Gruzji. Jest to jedyna firma z certyfikatem ISO 22000, która produkuje liście laurowe w Gruzji i oferuje najwyższą 
jakość liści laurowych. Główną zaletą firmy jest nowoczesna technologia, ISO 22000 i doświadczenie w eksporcie na całym świecie. Firma oferuje liście 
laurowe o różnych specyfikacjach. Firma poszukuje umów na usługi dystrybucyjne. 

BOGE20180801001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-manufacturer-produce-board-games-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/cypriot-exporter-frozen-meat-seeks-suppliers-under-distribution-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-active-concrete-repair-looking-subcontractors-eastern-europe-experiences
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-active-concrete-repair-looking-subcontractors-eastern-europe-experiences
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-searching-subcontractors-able-develop-electrical-sanitary-and-heating-systems
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-subcontractors-high-end-interior-finishing-eg-flooring-tiling
https://een.ec.europa.eu/partners/georgian-company-looking-export-georgian-bay-leaves-through-distribution-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/georgian-company-looking-export-georgian-bay-leaves-through-distribution-services-agreement
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/


 
 

Niemiecki uniwersytet opracował nowy proces oczyszczania aminokwasu L-tryptofanu, dodatku w przemyśle paszowym i suplementach diety lub surowca 
dla przemysłu farmaceutycznego. W procesie tym unika się stosowania kwasów i zasad, a zamiast tego stosuje się specyficzne alkohole w procesie 
chłodzenia. Uczelnia oferuje licencję i / lub umowę o współpracy technicznej. 

TODE20180910001 

Francuska firma farmaceutyczna specjalizująca się w dziedzinie onkologii odkryła i opracowuje nowe leki przeciwnowotworowe. Czynniki te działają według 
oryginalnego mechanizmu działania, prowadzącego do śmierci komórek rakowych. Dzięki temu nowatorskiemu mechanizmowi działania rozwijają leki  
w nowotworach wątroby i mają potencjał do opracowywania leków przeciwko wielu rodzajom nowotworów. Firma aktywnie poszukuje umów 
finansowych, joint venture i licencji, aby wejść na rynek ochrony zdrowia. 

TOFR20180810001 

Włoski start-up opracował dwufazowy, zaawansowany system zarządzania temperaturą dla elektroniki wysokiej mocy. Innowacyjną cechą tego systemu 
jest zastosowanie wrzenia przepływu ciepła do chłodzenia elektroniki. W porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodzenia (chłodzenie cieczą, rury 
cieplne) można uzyskać znacznie wyższe współczynniki przenikania ciepła przy niższych natężeniach przepływu i mocy pompowania. Zakłada się wspólne 
przedsięwzięcie, usługę, umowę handlową z pomocą techniczną i współpracę techniczną. 

TOIT20181009001 

Włoski start-up opracował dwufazowy, zaawansowany system zarządzania temperaturą dla elektroniki wysokiej mocy. Innowacyjną cechą tego systemu 
jest zastosowanie wrzenia przepływu ciepła do chłodzenia elektroniki. W porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodzenia (chłodzenie cieczą, rury 
cieplne) można uzyskać znacznie wyższe współczynniki przenikania ciepła przy niższych natężeniach przepływu i mocy pompowania. Zakłada się wspólne 
przedsięwzięcie, usługę, umowę handlową z pomocą techniczną i współpracę techniczną. 

TOIT20181009001 

Katalońska firma opracowująca nowoczesne medyczne rozwiązania medyczne i terapie do leczenia chorób naczyniowych poszukuje nowych rozwiązań dla 
terapii naczyniowych. Umowa o współpracy technologicznej. To zapytanie jest częścią Otwartego Wyzwania Innowacyjnego. 

TRES20190617001 

Hiszpańska firma która zajmuje się produkcją ciastek, ciasteczek, nugatu i specjałów Bożonarodzeniowych poszukuje technologii która pozwoli zredukować 
ilość cukru i tłuszczu w finalnym produkcie bez zmiany cech organoleptycznych produktu. Technologia powinna mieć zastosowanie na poziomie 
przemysłowym. Umowa o współpracy technologicznej. 

TRES20190624001 

Niemiecka drukarnia specjalizująca się w banerach reklamowych na wystawy oraz projektach wnętrzarskich poszukuje producenta elastycznych 
wyświetlaczy video (folii wystawienniczych) aby razem zgłębiać technologię i opracowywać scenariusze wdrożeń. Umowa handlowa ze wsparciem 
technologicznym. 

TRDE20181115001 

Czujniki do mierzenia poziomu śmieci w koszach są poszukiwani przez Niemiecki Urząd Miasta 
TRDE20190618001 

      oferty technologiczne 
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https://een.ec.europa.eu/partners/efficient-preparation-and-purification-amino-acid-l-tryptophan
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-clinical-stage-small-molecule-liver-cancer
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-high-efficiency-two-phase-cooling-system-thermal-management-high-power
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-high-efficiency-two-phase-cooling-system-thermal-management-high-power
https://een.ec.europa.eu/partners/catalan-sme-looking-new-solutions-vascular-therapies
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-technology-reduce-sugar-and-fat-bakery-and-pastry-making
https://een.ec.europa.eu/partners/flexible-display-technology-sought-interior-design-and-exhibition-advertising
https://een.ec.europa.eu/partners/sensors-measure-filling-level-waste-bins-are-sought-german-city-council
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/
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