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Czeska firma zajmująca się rozwojem, produkcją i dostarczaniem technologii w zakresie oczyszczania ścieków, wody i powietrza poszukuje partnerów do 
współpracy z ciekawymi pomysłami w projektach badawczych dotyczących oczyszczania wody. Partner powinien być dostawcą rozwiązań przesyłowych, które 
mogą być przeniesione do innych dziedzin. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy z dostawcą. Firma współpracuje z wieloma instytucjami 
akademickimi. 

BRCZ20191211001 

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji odzieży, druku i znakowaniu pamiątek szuka partnerów zajmujących się sprzedażą tkanin do podpisania umowy 
produkcyjnej. 

BRRU20171221029 

Rosyjska firma z Obwodu Twerskiego zajmuje się produkcją wyrobów drukowanych i reklamy zewnętrznej, a także działa w sektorze marketingu, imprez  
i mediów. Firma poszukuje partnerów produkujących tkaniny banerowe i papier na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRRU20191210003 

    

Dostarczając rozwiązania izolacyjne od ponad 20 lat, francuska firma wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie, aby znaleźć optymalne opcje termiczne dla 
projektu budowlanego lub remontowego. MŚP pracuje głównie nad izolacją akustyczną i termiczną strychów, ścian i garaży.  W celu dostarczenia swoich 
rozwiązań na rynek, firma kupuje szkło i wełnę mineralną. Ponieważ produkty te nie zawsze są dostępne, MŚP poszukuje certyfikowanego dostawcy z UE  na 
podstawie umowy z dostawcą. 

BRFR20191125001 

Francuski edytor oprogramowania działający w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego (bezpieczeństwo aplikacji) poszukuje partnerów z sektora 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Partnerzy ci będą pomagać swoim klientom, którzy potrzebują wsparcia w opanowaniu ryzyka 
cybernetycznego związanego z tworzonymi przez nich lub zlecanymi na zewnątrz aplikacjami. Partnerstwo będzie miało formę umowy  
o świadczenie usług. 

BRFR20191031001 

Macedoński producent wysokiej jakości części do maszyn, narzędzi i usług poszukuje zagranicznych dostawców surowców do produkcji metali, prętów  
i profili. Firma szuka partnerów na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRMK20191204001 

Rodzinna niemiecka firma produkująca i dystrybuująca specjalistyczne przedmioty ogrodowe z litego drewna chce rozwijać nowe rynki zbytu za granicą  
i dlatego poszukuje dostawców części drewnianych z drewna modrzewiowego z Rumunii i Polski do umowy podwykonawczej. 

BRDE20191202001 
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KRAJ NR REF. 

Czeska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów i materiałów potrzebnych w przemyśle konsumenckim poszukuje producentów wyrobów  
z tworzyw sztucznych. Ponieważ czeska firma ma dobre powiązania z wieloma czeskimi przedsiębiorstwami przemysłowymi, może ona je wykorzystać  do 
sprzedaży produktów słoweńskich, słowackich lub polskich. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRCZ20191210001 

Rosyjska firma specjalizująca się w świadczeniu usług fryzjerskich i kosmetologicznych poszukuje partnerów wśród firm produkujących kosmetyki do 
współpracy w ramach umowy o usługach dystrybucyjnych. 

BRRU20191209001 

Rumuńska firma jest zainteresowana dystrybuowaniem systemów fotowoltaicznych, (zestawów instalacyjnych do systemów fotowoltaicznych), paneli 
fotowoltaicznych, słupów oświetleniowych fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Obecnie firma oferuje doradztwo i projektowanie w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i innych rodzajów instalacji elektrycznych. Potencjalnymi partnerami są producenci i hurtownicy takich systemów. 
Współpraca odbywać się będzie na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BRRO20191204001 

Rumuńska firma produkuje w 100% naturalne wykonane ręcznie kosmetyki  dla kobiet i mężczyzn, w tym kremy, eliksiry, masło do ciała, peelingi  
i eksfolianty, balsamy do ust itp., wszystkie produkty są produkowane w oparciu  
o własne, oryginalne receptury. W procesie produkcji firma rumuńska używa wyłącznie naturalnych maseł i olejków. W związku z tym firma poszukuje 
dostawców naturalnych olejów i maseł do zastosowań kosmetycznych, na podstawie umów z dostawcami. 

BRRO20191125001 

Rosyjska firma zajmująca się przetwórstwem drewna poszukuje partnerów do transportu swoich towarów w ramach umowy serwisowej. 
BRRU20191209003 

Macedoński producent wysokiej jakości części do maszyn, narzędzi i usług poszukuje zagranicznych dostawców surowców do produkcji metali, prętów  
i profili. Firma szuka partnerów na podstawie umowy produkcyjnej. 
 

BRMK20191204001 

Japoński producent innowacyjnych urządzeń ogrodniczych poszukuje partnera w UE. Firma jest jednym z wiodących producentów urządzeń 
ogrodniczych, takich jak sekatory i sekatory sekcyjne. Poszukują partnerów, którzy mogą im pomóc zwiększyć swoją obecność na rynku UE. Preferowana 
forma współpracy to umowa dystrybucyjna lub umowa agencyjna. 

BOJP20191017001 

Słoweńska firma jest producentem gier i zabawek służących do zachowania i wzmocnienia zdolności poznawczych, sensorycznych i motorycznych osób 
starszych, osób z demencją i dzieci. Firma nawiąże współpracę na podstawie umowy produkcyjnej z doświadczonymi producentami. Przedmiotem 
umowy będzie produkcja opracowanych ostatnio produktów (gra planszowa, drewniana gra stołowa i drewniane puzzle). 

BRSI20191108001 
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KRAJ NR REF. 

Armeńska firma importująca produkty spożywcze jest dobrze znana na rynku ormiańskim. Firma nawiąże współpracę w zakresie usług dystrybucyjnych  
z producentami i dystrybutorami mrożonego mięsa (wołowina, wieprzowina, drób), makaronu i zbóż. 

BRAM20180504001 

Rosyjska firma z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji poduszek z pierza, koców i pościeli do użytku domowego, szuka partnerów za 
granicą i oferuje partnerstwo w formie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20180301002 
 

Firma prowadzi działalność w zakresie internetowych usług tworzenia oprogramowania - tworzy i konfiguruje strony internetowe i sklepy internetowe, 
znajdujące się w Rumunii. Koncentruje się głównie na projektowaniu i konfigurowaniu witryn prezentacyjnych i sklepów internetowych e-commerce. 
Firma jest zainteresowana oferowaniem swoich usług za pośrednictwem umowy agencyjnej i / lub umowy outsourcingowej w celu wykonania usługi i / 
lub zostania podwykonawcą. 

BORO20190506001 
 

Rumuńska firma opracowuje profesjonalne produkty do podpisu elektronicznego i oprogramowanie do cyfrowego znakowania czasem. MŚP jest 
zainteresowane podpisaniem umów outsourcingowych z partnerami z zagranicy, niezależnie od kraju pochodzenia. 

BORO20190514003 

Serbska firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania oferuje niestandardowe oprogramowanie i aplikację mobilną dla hoteli w ramach umowy 
licencyjnej. 

BORS20181128003 

Serbska drukarnia ma ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji szerokiej gamy produktów: etykiet, pudełek, miękkich i twardych okładek, notatników, 
zszywanych broszur, kalendarzy, worków do nasion. Jest obecny na rynkach krajowych i zagranicznych. Firma jest zainteresowana znalezieniem 
partnerów poprzez umowę serwisową i agencję handlową na trzy swoje produkty: etykiety na puszki, książki na miękką okładkę i torby na nasiona. 

BORS20190411001 

Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji okien z tworzyw sztucznych (okna dowolnego formatu dla dowolnych obiektów, od apartamentów i domów 
prywatnych po fabryki i fabryki) i poszukuje partnerów zagranicznych do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20190110002 

Rosyjska firma z regionu Nowosybirska zajmuje się produkcją i rozwojem kosmetyków i innych produktów wellness, do detoksykacji podczas kąpieli  
i zabiegów SPA. Skład produktów zawierających składniki ziołowe odpowiada składowi wewnętrznego środowiska ciała (limfy). Firma poszukuje 
partnerów w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

BORU20190307002 
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Zawodowe liceum ogrodnicze z Łotwy opracowuje prototyp autonomicznej platformy robotycznej ze zintegrowanymi modułami kamer i czujników 
sprzętem i oprogramowaniem do monitorowania wzrostu roślin. Liceum poszukuje partnerów posiadających know-how w zakresie wykrywania  
i diagnozowania chorób roślin za pomocą kamer hiperspektralnych. Szkoła jest zainteresowana zawarciem umowy o współpracy technologicznej. 

TRLV20191022001 

Mała austriacka firma inżynierska szuka rozwiązania które może wyodrębnić elementy danego dokumentu o złożonej strukturze (PDF i inne formaty)  
i przekonwertować je na formę do odczytu maszynowego. Elementy obejmują tekst, grafikę, rysunki, tabele, nagłówki i pola informacyjne. Potrzebna jest 
bardzo wysoka dokładność (90-99% poprawnych odczytów). Firma poszukuje partnerów do umowy licencyjnej, umowy handlowej ze współpracą 
technologiczną lub umowy o współpracy badawczej. 

TRAT20190926002 

Holenderska firma spedytorska poszukuje inteligentnego autopilota pozwalającego nawigatorowi nadzorować zamiast nawigować. Technologia powinna 
integrować dane czujnika, dane trasy i reguły ruchu morskiego. Partnerami mogą być firmy komercyjne oraz instytuty badawcze, Współpraca na zasadzie 
umowy o współpracy technologicznej. To zapytanie jest opublikowane jako otwarte wyzwanie innowacyjne. 

TRNL20191017001 

Holenderska firma sprzątająca poszukuje innowacyjnych rozwiązań które rozwiązałyby problem piasku na podłogach w szkołach. Firma chciałaby znaleźć 
technologie które rozwiążą problem sprzątania ale także prewencji dla nanoszenia piasku. Umowa licencyjna lub wsparcie technologiczne. Zapytanie jest 
częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20191022001 

Holenderski piwowar szuka nowych sposobów zużycia energii przez swoją globalną flotę lodówek ( a następnie ślad węglowy). Szukają doświadczenia  
w projektowaniu produktu, modelowaniu procesów biznesowych, kreatywnym myśleniu, rozwoju oprogramowania, inteligencji konsumenckiej  
i doświadczeniu klienta w celu opracowania nowych rozwiązań. Umowa o współpracy technologicznej. To zapytanie odnosi się do wyzwania 
innowacyjnego opublikowanego na otwartej platformie. 

TRNL20191023001 

Instytut z Singapuru opracował nowoczesny larwicyd na komary który zapobiega chorobom takim jak: denga, malaria, czy zika. Jest to larwicyd ekologiczny 
oraz tańszy od produktów konkurencji. Współpraca handlowa/technologiczna z firmami. 

TOSG20190904001 
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