
      spotkania brokerskie/misje handlowe 

KRAJ OPIS SZCZEGÓŁY 

International Matchmaking Event - Successful in Slovenia 2019, 12.09.2019r., Celje (Słowenia) 
 

więcej 
 

B2B meetings at EMO Hanover 2019, 16.09 -20.09.2019r., Hanower (Niemcy) 
 

więcej  

International Business Days @ TRAKO 2019, 24.09 – 25.09.2019r., Gdańsk (Polska) 
 

więcej  
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Cyfryzacja MŚP więcej 

 
Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check 

więcej 

Pożyczka na rozwój więcej 

      informacje  

https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/297096,polska-na-targach-gamescom-2019.html
https://een.ec.europa.eu/events/international-matchmaking-event-successful-slovenia-2019
https://een.ec.europa.eu/events/b2b-meetings-emo-hanover-2019
https://een.ec.europa.eu/events/b2b-meetings-emo-hanover-2019
http://een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-mobile-world-congress-2-4-marca-2015-r-barcelona.html
https://een.ec.europa.eu/events/international-business-days-trako-2019
https://een.ec.europa.eu/events/international-business-days-trako-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://een-polskawschodnia.pl/audyt-innowacyjnosci-metoda-imp3rove-oraz-innovation-health-check/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/pozyczka-na-rozwoj
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/


Firma jest centrum rehabilitacji i odnowy biologicznej, jednej z najnowocześniejszych klinik w Europie, położonej w mieście Kawala w północnej Grecji. 
Zapewnia opiekę zdrowotną - hospitalizację - rehabilitację - usługi rehabilitacyjne dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Firma jest 
zainteresowana podpisaniem długoterminowych umów outsourcingowych z firmami z krajów bałkańskich, Cypru i Rosji. 

BOGR20190524001 

Francuska firma specjalizująca się w wtrysku i kompresji termoutwardzalnej i kompozytowej oraz wtryskowych termoplastach oferuje swoje usługi jako 
podwykonawca firmom europejskim. Francuska firma jest uznanym, niezależnym i średniej wielkości producentem dla branży kolejowej, lotniczej, 
energetycznej, oświetleniowej, budowlanej, medycznej i sportowej lub branży elektrycznej. 

BOFR20180928002 

Francuska firma specjalizuje się w produkcji syropów poszukuje dystrybutorów za granicą. 
BOFR20181231001 

    
Francuskie MŚP z siedzibą w południowo-zachodniej Francji opracowuje i produkuje elementy techniczne i podzespoły w procesie wtrysku 
termoplastycznego. Poszukuje partnerów europejskich do współpracy w ramach umowy o podwykonawstwo lub umowy produkcyjnej. 

BOFR20190318001 

Hiszpańska firma z ponad 100-letnim doświadczeniem i specjalizująca się w produkcji farb, emalii i lakierów poszukuje dystrybutorów i agentów specjalnie we 
Francji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Firma oferuje szeroką gamę specjalistycznych produktów w kilku kategoriach: dekoracja, fasady, hydroizolacja, linia 
przemysłowa ze specjalistycznymi certyfikatami w zakresie korozji i specjalistycznych linii podłogowych, a także rozwiązania tintometryczne. 

BOES20190208001 

Hiszpańska klinika specjalizująca się w pomaganiu pacjentom po udarze w odzyskaniu mobilności i codziennych zdolności życiowych opracowała innowacyjną 
siłownię, w której pacjenci z udarem mogą pracować nad poprawą swojej mobilności. Firma dysponuje sprzętem, specjalistami i metodami wypróbowania 
dowolnej technologii (oprogramowania lub sprzętu) z prawdziwymi pacjentami i pomiaru wyników. Firma oferuje usługi badań klinicznych twórcom 
innowacyjnych technologii rehabilitacji neurologicznej poprzez umowy podwykonawstwa. 

BOES20190506002 

Hiszpański producent rzemieślniczy wyrobów metalowych i mebli opracował luksusową mosiężną lampę, którą można włączyć dotykając jej dowolnej części  
(z wyjątkiem żarówki). Firma poszukuje umów produkcyjnych. 

BOES20190522001 

Uznana niemiecka firma specjalizuje się w opracowywaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu szerokiej gamy napojów typu private-label, takich jak napoje mleczne, 
mrożona kawa, kawa na zimno, a także koktajle proteinowe i kawy. Firma jest już eksportowana na niektóre rynki zagraniczne, takie jak Irak, Chiny i kraje UE, 
ale chce rozszerzyć swoją międzynarodową sieć. Dlatego poszukuje partnerów w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie iw Afryce w ramach umów 
produkcyjnych. 

BODE20190123001 

      oferty biznesowe 
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https://een.ec.europa.eu/partners/greek-rehabilitation-and-recovery-center-seeks-partners-balkan-countries-cyprus-and-russia
https://een.ec.europa.eu/partners/subcontracting-injection-moulding-and-compression-moulding-offered-0
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialized-production-syrups-looking-distributors-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-developing-and-manufacturing-plastic-components-offers-its-expertise-under
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-manufacturer-paints-enamels-and-varnishes-looking-distributors-or-agents-its-broad
https://een.ec.europa.eu/partners/clinical-trial-services-under-subcontracting-agreements-technologies-and-solutions
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-company-offers-its-handcrafted-luxury-brass-lamp-under-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/established-german-manufacturer-ultra-heat-treated-milk-based-drinks-offering-private-label
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. 

Oferowane rozwiązanie Software as a Service (SaaS) to system oceny pracy nowej generacji, który został opracowany w oparciu o podejście oparte na 
dowodach i ma wiele inspirowanych praktykami funkcji, takich jak zintegrowana biblioteka kompetencji. Niemiecka firma poszukuje niezależnych firm 
konsultingowych ds. Zasobów ludzkich (HR), które będą współpracować w ramach agencji handlowej lub umowy licencyjnej w celu monitorowania 
potencjalnych klientów i wspierania wdrażania produktu. 

BODE20190424003 

Producent małych turbin wiatrowych z Estonii oferuje turbiny wiatrowe o mocy 2, 10 i 50 kW dla klientów indywidualnych i biznesowych. Firma jest 
zainteresowana znalezieniem przedstawicieli dla swoich produktów poza Estonią, którzy zajmowaliby się sprzedażą lub instalacjami (w tym konserwacją) 
lub obydwoma. Firma jest zainteresowana usługami dystrybucyjnymi. 

BOEE20181210001 

Firma specjalizująca się w cyfrowym edytowaniu i druku operująca na rumuńskim rynku. Firma chce oferować swoje usługi na rynki międzynarodowe 
poprzez agencję handlową. 

BORO20190625001 
 

Firma z Rumunii działająca w branży handlowej spożywczej chce zdyfersyfikowac aktywność i chciałaby zostać franczyzobiorcą w branży produktów 
słodkich, ciast, lodów, kawy. Umowa o dystrybucji. 

BRRO20190603001 
 

Francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie spersonalizowanej stolarki wewnętrznej poszukuje nowych dostawców drewna 
bukowego i sosnowego. Długofalowa współpraca. Drewno musi być dostosowane do potrzeb francuskiego producenta. 

BRFR20190718001 

Duńska firma rodzinna zaprojektowała kolekcję obroży dla psów i innych akcesoriów zrobionych z nylonu/bawełny i poszukuje producenta we 
wschodniej Europie który mógłby również dostarczać dokumenty. 

BRDK20190708001 

Słoweńska firma opracowała pochylnię oraz wciągarkę do wózków inwalidzkich, a także aktywny hamulec do wózków inwalidzkich. Sprzęty te ułatwią 
codzienne aktywności niepełnosprawnym ludziom np. wchodzenie po schodach bez pomocy. Firma szuka producentów. 

BRSI20190724001 

Hiszpański dystrybutor innowacyjnych materiałów medycznych dla sektora stomatologicznego poszukuje dostawców produktów do dystrybucji na rynek 
krajowy. 

BRES20190110001 

      oferty biznesowe 
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https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-web-application-job-evaluation-compensation-analytics-under
https://een.ec.europa.eu/partners/estonian-manufacturer-small-wind-turbines-interested-finding-local-representatives-their
https://een.ec.europa.eu/partners/digital-printing-services-company-romania-looking-agents
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=BRRO20190603001
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-seeks-beechwood-and-pine-supplier-custom-made-interior-woodwork
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-seeks-manufacturer-nylon-and-cotton-dog-collars
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-slopes-and-stairs-climbing-helpers-wheelchairs-looking-manufacturers
https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-company-seeks-odontology-products-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 Urząd Miasta poszukuje partnera przemysłowego który mógłby dostarczyć inteligentne czujniki do miejskich koszy na śmieci. Poziom 
zapełnienia koszy powinien być mierzony na zasadzie sieci ( LoRaWan). Partnerzy są poszukiwani na zasadzie umowy handlowej ze wsparciem 
technologicznym. 

TRDE20190618001 

Austriacki start-up opracował niezależne od systemu rozwiązanie do wymiany danych peer-to-peer dla danych IoT z możliwością weryfikacji danych między 
systemami. Rozwiązanie umożliwia firmie odbierającej weryfikację integralności danych, nawet jeśli poufne dane zestawu danych nie zostaną wysłane. 
Dzięki tej zaufanej współpracy między firmami i ustanowieniu nowych modeli biznesowych. Firma poszukuje umów handlowych, licencyjnych, 
technicznych i badawczych. 

TOAT20190529001 

Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji mebli z drewna oferuje nową technologię produkcji mebli z ekologicznych materiałów. Cała technologia jest 
w pełni zautomatyzowana, dzięki specjalnie opracowanej platformie oprogramowania. Firma nawiąże współpracę badawczą z organizacjami naukowymi 
zajmującymi się pogłębionymi badaniami i finalizacją oferowanej technologii w celu wspólnej realizacji projektów unijnych. 

TOBG20180210001 

Brytyjska firma opracowała mobilny spektrometr masy opierający się na systemach wykrywania używanych przez służby ochrony, służby pogranicza, służby 
celne w celu ochrony miejsc publicznych, transportu, etc. Oferują technologię na zasadzie umowy handlowej ze wsparciem technologicznym. 

TOUK20190606001 

Włoska firma specjalizująca się w produkcji produktów biologicznych, naturalnych, wegańskich i organicznych ( głównie sosy, majonezy, ketchupy, 
musztardy, etc) opracowała i opatentowała rewolucyjny, automatyczny dyspenser do sosów który nie wymaga konserwacji ani mycia i jest zgodny  
z regułami HACCP. Firma chciałaby podpisać umowę handlową ze wsparciem technologicznym z partnerami: restauracje, fast foody, hotele, dystrybutorzy 
sprzętu do gastronomii. 

TOIT20190718001 

Hiszpański instytut badawczy opracował pochodne chemiczne które selektywnie działają na bakterię Helicobacter pylori, redukując jej liczbę oraz likwidują 
zapalenia spowodowane tym zakażeniem. 

TOES20190624001 

Baskijska firma biotechnologiczna opracowała innowacyjne, zminiaturyzowane bioczujniki działające na zasadzie kompaktowej trnsdukcji oraz technologii 
sitodruku. Firma poszukuje technologicznej oraz komercyjnej współpracy z firmami z branży biotechnologicznej oraz spożywczej które byłyby 
zainteresowane walidacją bioczynników w ich procesach przemysłowych. 

TOES20190619001 

      oferty technologiczne 

newsletter Konsorcjum Enterprise Europe 
Network East Poland, Nr 9/2019 

www.een-polskawschodnia.pl  

https://een.ec.europa.eu/partners/sensors-measure-filling-level-waste-bins-are-sought-german-city-council
https://een.ec.europa.eu/partners/trusted-system-independent-iot-data-sharing-solution
https://een.ec.europa.eu/partners/automatic-production-new-generation-furniture-using-wooden-eco-materials
https://een.ec.europa.eu/partners/mobile-forensic-device-instant-detection-drugs-and-explosives-offered-under-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/revolutionary-automatic-sauces-dispenser
https://een.ec.europa.eu/partners/antibiotics-treat-diseases-caused-helicobacter
https://een.ec.europa.eu/partners/biosensors-food-safety-and-quality-control
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/


 
 

Portugalska firma opracowuje produkty i projekty (sprzęt medyczny, do rehabilitacji, psychoterapii, robotyki, telemedycyny, etc) Firma oferuje know-how  
i technologię pro-zdrowotne partnerom biznesowym ( umowa o współpracy ze wsparciem technologicznym) Firma jest zainteresowana współpracą 
badawczą przy projektach Horizon 2020 i Eurostars'. 

TOPT20190715001 

Hiszpańskie centrum sieci badań biomedycznych opracowało innowacyjną elastyczną i wszechstronną macierz tranzystorów grafenowych do pomiaru 
sygnałów elektrofizjologicznych w układach biologicznych, takich jak mózg, serce, nerki, żołądek, nerwy czaszkowe i inne regiony, poszukując licencji, 
współpracy badawczej umowy o współpracy technicznej. 

TOES20190321003 

Fińska firma opracowała mobilną usługę informacji dla pacjentów do gromadzenia, analizy i wymiany informacji między pracownikami służby zdrowia  
a pacjentami z cukrzycą lub innymi chorobami przewlekłymi. Firma obecnie szuka umów licencyjnych z dostawcami usług zdrowotnych w krajach 
nordyckich i innych krajach europejskich. 

TOFI20180419001 

Chorwackie MŚP specjalizujące się w elektronicznym projektowaniu produktów zapewnia sprzęt i oprogramowanie w jednym miejscu. Poszukują 
partnerów, którym mogą zaoferować swoją wiedzę w zakresie opracowywania i produkcji produktów elektronicznych i aplikacji w formie umowy  
o współpracy technicznej i umowy o świadczenie usług. 

TOHR20180924001 

Portugalska organizacja badawcza i technologiczna opracowała wiele rozwiązań technologicznych, które można łączyć, aby objąć różne i indywidualnie 
dopasowane scenariusze ukierunkowane na zapobieganie upadkom. Komponenty składają się ze sprzętu do komunikacji z czujnikami, oceny ruchu, 
gamifikowanych ćwiczeń zapobiegających upadkom, recept i zarządzania profilem użytkownika. Partnerzy przemysłowi są poszukiwani do komercyjnej 
eksploatacji i / lub licencjonowania. Współpraca badawczo-rozwojowa w celu usprawnienia systemu. 

TOPT20180911001 

Firma powstała w 2017 r. W Turcji, aby prowadzić badania i opracowywać urządzenia weterynaryjne: zwężenie strzyków jest poważnym problemem  
w hodowli zwierząt, co powoduje znaczne straty ekonomiczne. Opracowano urządzenie do koagulacji plazmą argonową weterynaryjną (VAPCD), które 
stosuje się na żywych zwierzętach do leczenia zwężenia strzyków. Urządzenie znajduje się na poziomie TRL6, co oznacza, że testy terenowe są w toku. 
Obecny wskaźnik sukcesu u żywych zwierząt wynosi ponad 80%. 

TOTR20190105001 

Organizacja non-profit na Ukrainie opracowała urządzenie do pomiaru cząstek stałych w powietrzu do 0,1 mikrometra. Główne zalety urządzenia to: 
dokładność urządzenia, cena, opcje, w jaki sposób można z niego korzystać (farmacja / fabryki elektroniczne, porty morskie, laboratoria, budynki). 
Poszukują twórców i sprzedawców instrumentów związanych z zanieczyszczeniem, licencjonowaniem, współpracą techniczną i umowami handlowymi  
(z pomocą techniczną). 

TOUA20190513001 
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https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-technologies-medical-devices
https://een.ec.europa.eu/partners/graphene-transistor-system-measuring-electrophysiological-signals
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-company-looking-licensees-mobile-health-platform
https://een.ec.europa.eu/partners/electronic-product-design-and-development-new-applications
https://een.ec.europa.eu/partners/fall-prevention-technological-framework-enable-active-ageing-and-rehabilitation-elderly
https://een.ec.europa.eu/partners/treatment-teat-stenosis-veterinary-argon-plasma-coagulation-device-cows
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-university-invented-device-able-calculate-level-air-pollution-show-air-content-02
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