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Portugalskie MŚP z branży lotniczej i kosmicznej opracowało i prowadzi globalną, opartą na sztucznej inteligencji (AI) aplikację internetową do monitorowania 
upraw, która wykorzystuje dane satelitarne i z dronów do generowania spostrzeżeń dla rolników, którzy mogą podejmować działania bez wiedzy eksperckiej. 
Poszukują operatorów dronów już funkcjonujących na rynku do współpracy w ramach umowy serwisowej z rolnikami, którzy chcą monitorować swoje plony. 
MŚP jest otwarte na dyskusję na temat innych rodzajów współpracy. 

BRPT20210609001 

Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla kobiet poszukuje partnera produkcyjnego, który będzie w stanie wyprodukować małe partie. 
Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Bułgarii. Może zostać 
dostarczona umowa produkcyjna. 

BRNL20210701001 

Rosyjska firma z Petersburga sprzedaje koncentraty przecierów i soków z owoców tropikalnych, a także z jagód ogrodowych i leśnych. Firma poszukuje 
wiarygodnych dostawców soków i przecierów z mango, marakui, malin, wiśni, czarnej porzeczki i innych jagód w ramach umowy dostawcy. 

BRRU20210707001 

    
Ta włoska firma ma siedzibę na Sycylii i produkuje ekologiczną oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, pasztet z zielonych oliwek, pesto i suszone pomidory. 
Firma posiada doświadczenie w relacjach z USA i poszukuje nowych dystrybutorów lub nowych klientów do umów produkcyjnych pod markami własnymi.  

BOIT20210708002 

Singapurska firma świadcząca usługi gastronomiczne poszukuje nowych dystrybutorów, dostawców lub hurtowników żywności i napojów we wszystkich 
krajach europejskich po Singapur i Azję. Firma jest zainteresowana poszerzeniem swojej zróżnicowanej oferty produktów i globalnej sieci zaopatrzenia dla 
swoich klientów z europejskimi dystrybutorami, dostawcami, producentami lub hurtowniami poprzez usługi dystrybucyjne lub umowy z dostawcami. 

BRSG20210506001 

Czeska firma zajmująca się separacją regranulatów plastikowych i rozdrobnionych tworzyw sztucznych poszukuje dostawców płatków PET, rozdrobnionych 
preform PET lub granulatów PET. Firma zapewnia niezawodne i szybkie usługi sortowania trudnych do sortowania materiałów w oparciu o zaawansowane 
technologie. Współpraca opierałaby się na umowie o świadczenie usług. 

BRCZ20210805001 

Włoska firma produkuje i realizuje narzędzia (specjalistyczne maszyny rolnicze do uprawy ziemi i utrzymania naturalnej murawy) pod własną marką. Firma 
poszukuje partnera produkcyjnego i/lub finansowego, aby zawrzeć umowę o przejęciu, mającą na celu rozwój pod względem obrotów i objętych rynków: 
konkretnie fuzję firmy i/lub pełne/częściowe przejęcie udziałów firmy (firma musi się przenieść z obecnego miejsca produkcji). 

BRIT20210803001 
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KRAJ NR REF. 

Brytyjska firma poszukuje piekarni, która w ramach umowy outsourcingowej będzie produkować ekologiczny chleb bezglutenowy o długiej żywotności 
według ich receptur. Piekarnia posiada wiele nagród i jest certyfikowana jako organiczna przez Biodynamic Association. Potencjalni partnerzy muszą 
dysponować zapleczem umożliwiającym produkcję chleba w czystym środowisku, aby zapewnić, że do procesu nie dostaną się żadne bakterie, co 
przedłuży żywotność produktu i będzie kluczem do umożliwienia firmie sprzedaż zagraniczną. 

BRUK20210713002 

Armeńska firma zajmuje się produkcją szerokiej gamy dekoracyjnych poszewek na poduszki, obrusów i serwetek, a także różnego rodzaju upominków. 
Produkcja firmy ma tradycyjny ormiański design z ręcznie robionymi haftami ze starymi ormiańskimi wzorami dywanów i ornamentami. Firma stale 
powiększa swoje moce produkcyjne i poszukuje nowych rynków zbytu w ramach usług dystrybucyjnych lub umów produkcyjnych. 

BOAM20210622002 

Ukraińska firma produkująca żywność ekologiczną produkuje wysokiej jakości mąkę kokosową, która posiada Europejski Certyfikat Ekologiczny i jest 
oznaczona oficjalnym ekologicznym logo UE – „Euroleaf”. MSP stara się rozszerzać swoją działalność i pozyskiwać nowych klientów za granicą, dlatego 
poszukuje dystrybutorów. Przedmiotem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych będzie dystrybucja ekologicznej mąki kokosowej. 

BOUA20210706001 

Portugalskie MŚP z branży lotniczej opracowało i prowadzi globalną, opartą na sztucznej inteligencji (AI) aplikację internetową do monitorowania upraw, 
która wykorzystuje dane satelitarne i z dronów do generowania wskazówek dla rolników, którzy mogą podejmować działania bez wiedzy eksperckiej. 
Poszukują operatorów dronów już istniejących na rynku do współpracy w ramach umowy serwisowej z rolnikami chcącymi monitorować swoje uprawy. 
MŚP jest otwarte na dyskusję na temat innych rodzajów współpracy. 

BRPT20210609001 

Holenderska marka modowa z nowo opracowaną kolekcją dla kobiet poszukuje partnera produkcyjnego, który będzie w stanie wyprodukować małe 
partie. Holenderska firma rozwija się i chce współpracować z odpowiednimi partnerami produkcyjnymi z Polski. Firma zainteresowana jest nawiązaniem 
współpracy na podstawie umowy produkcyjnej. 

BRNL20210701001 

Słowacka firma od 2016 roku dystrybuuje na rynku produkty do upraw rolniczych i ogrodniczych. Firma oferuje szeroką gamę produktów: stymulatory  
i preparaty pomocnicze, preparaty bakteryjne, nawozy, specjalistyczne preparaty ogrodnicze i odżywki. Firma poszukuje partnera biznesowego do 
zawarcia umowy dystrybucyjnej. 

BOSK20210614001 

Firma z siedzibą w Singapurze dostarcza firmom sprzęt zautomatyzowany i zrobotyzowany, aby pomóc im zarządzać i optymalizować wszystkie aspekty 
operacji związanych z produkcją i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Singapurski dostawca poszukuje potencjalnych partnerów, którzy byliby w stanie 
dystrybuować dostarczony sprzęt firmom różnej wielkości, które musza korzystać z technologii automatyzacji w celu podnoszenia i umieszczania 
produktów, obsługi maszyn, montażu. 

BOSG20210427006 

Hiszpański dostawca hurtowy unikalnych produktów naturalnych poszukuje dystrybutorów i agentów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. 
Światowej klasy produkty uwzględniają: naturalny, surowy miód; ekologiczna oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, wina wysokogórskie. Umowa 
dystrybucyjna lub umowa agencyjna. 

BOES20210623001 
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KRAJ NR REF. 

Niemiecka firma, będąca jedną z wiodących na rynku, realizuje pod własnymi markami różne produkty ogrodowe i gospodarstwa domowego. Firma 
chciałaby poszerzyć marki o wiele innowacji również na rynku europejskim, dlatego poszukuje producentów i hurtowników, którzy będą w stanie 
wyprodukować i przechować towar dla swoich klientów. Umowa produkcyjna lub dystrybucyjna. 

BRDE20210803001 

Portugalska firma turystyki morskiej z Madery, zajmująca się żeglarstwem, obserwacją ptaków i wielorybów, poszukuje agentów, biur podróży aby 
promować i sprzedawać swoje usługi wśród turystów którzy planują odwiedzić Maderę. Dzięki umowom handlowym potencjalni partnerzy mają 
możliwość zwiększenia różnorodności swoich ofert w bardzo znanym miejscu turystycznym, jakim jest Madera. 

BOPT20210816001 
 

Młode niemieckie MŚP zajmuje się sprzedażą i dystrybucją konopii indyjskich do zastosowań medycznych. Ponieważ szybko się rozwija, poszukuje 
partnerów którzy wniosą swój wkład doświadczeniem i kapitałem do zainicjowania dalszych kroków rozwojowych. Poszukuje się wspólnych 
przedsięwzięć lub umów finansowych, najlepiej z partnerami posiadającymi doświadczenie w branży farmaceutycznej 

BODE20210706001 

Brytyjska firma, ekspert w naukach o żywieniu pragnie rozszerzyć ofertę produktów zdrowotnych i suplementów. Brytyjska firma chce poszerzyć swoją 
ofertę produktów i poszukuje zagranicznych partnerów, którzy byliby zainteresowani wprowadzeniem swoich produktów do Wielkiej Brytanii w ramach 
umowy z dostawcą.  

BRUK20210903002 

Brytyjska firma opracowała nowatorskie urządzenie do łączności i zabezpieczenia przed kradzieżą dla rowerów, które obejmuje sprzęt Internetu rzeczy 
(IoT), oprogramowanie aplikacyjne i system zarządzania oparty na chmurze. Firma poszukuje producentów rowerów lub akcesoriów rowerowych,  
z doświadczeniem w sprzęcie (obwodach drukowanych) i urządzeniach elektronicznych, aby wyprodukować urządzenie pod białą etykietą w celu 
rozszerzenia ich asortymentu, poprzez umowę produkcyjną. 

BRUK20210809002 

Największy niezależny hurtownik w Szwecji zaopatruje sklepy ze zdrową żywnością w produkty, które są lepsze zarówno dla ludzi, jak i dla planety. 
Obecnie firma poszerza swoją ofertę i poszukuje nowych unijnych producentów odżywek w żelu. Firma jest zainteresowana znalezieniem dostawcy, 
który może zaoferować własną markę w ramach umowy produkcyjnej. 

BRSE20210511001 

Brytyjska (szkocka) firma biotechnologiczna poszukuje producenta kontraktowego lub partnera współpracującego (najlepiej zlokalizowanego w Irlandii 
lub innych krajach UE) do produkcji innowacyjnych folii na bazie wody do dostarczania domowych opakowań kompostowalnych na rynki żywności, 
wyrobów medycznych i farmaceutycznych. 

BRUK20210820002 
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Holenderski producent odciągów do transportu ciężkich ładunków, będący dostawcą na skalę światową, chce umożliwić swoim klientom bardziej wydajną 
i bezpieczną pracę. Oprócz dostaw lekkich syntetycznych łańcuchów mocujących chce oferować lekkie napinacze odciągów. W związku z tym firma 
poszukuje partnerów technologicznych i/lub inżynieryjnych do opracowania takiego urządzenia napinającego w ramach umowy o współpracy technicznej. 
Zapytanie to jest częścią otwartego wyzwania innowacyjnego. 

TRNL20210804002 

Austriacka firma opracowuje system do automatycznego wyszukiwania informacji z dokumentów, umów i powiązania ich z odpowiednimi procesami 
biznesowymi. Poszukuje firm, które mają do czynienia z dużą ilością podobnych umów (dostawca, konserwacja, serwis...) w języku niemieckim lub 
angielskim. Umowy te będą wykorzystywane wraz z know-how w powiązanych procesach biznesowych w trakcie rozwoju. Przewidywana jest współpraca 
techniczna. 

TRAT20210804001 

Austriacka firma chce opracować zautomatyzowany system spawania rurociągów na nierównych placach budowy . Dlatego poszukuje odpowiedniego 
gotowego lub bliskiego rynkowego rozwiązania do wykrywania, które jest w stanie wykryć niewielkie odchylenia odsunięć krawędzi i szczelin 
spawalniczych na obwodzie rur stalowych o średnicach powyżej 600 mm. System powinien być solidny i łatwy w obsłudze. Poszukiwany jest partner do 
współpracy technologicznej. 

TRAT20210806001 

Niemiecki instytut badań stosowanych, działający w dziedzinie inżynierii biomedycznej, opracował nowatorską platformę inhalacyjną z systemem 
uwalniania leku wyzwalanego oddechem dla (wcześniaków) noworodków, umożliwiającą wysoce skuteczne wziewne podanie leku. Oferta technologiczna 
obejmuje również odpowiednie stanowisko testowe do charakteryzowania nowej platformy inhalatora. Instytut badawczy poszukuje partnerów na 
podstawie umowy badawczej, licencyjnej lub handlowej z pomocą techniczną. 

TODE20210603001 

Niemiecki instytut uniwersytecki opracował nowatorskie urządzenie i metodę diagnozowania i leczenia zaburzeń słuchu. Technologia jest 
zminiaturyzowanym urządzeniem, które określa aktywność półkomórkowego kanału koneksyny 26. Metoda umożliwia wizualizację mutacji wpływających 
na aktywność półkomórki . Licencja lub umowa handlowa ze współpracę techniczną. 

TODE20210802002 

Rosyjska firma zajmuje się rozwojem zaawansowanych technologii w dziedzinie medycyny. Organizacja opracowuje nową technologię systemu doustnego 
podawania leków do krwi. System jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z lekami, które poza tym mają niską biodostępność po podaniu 
doustnym. Firma poszukuje nowych partnerów z branży medycznej do zawarcia umowy handlowej z pomocą techniczną, lub umów o współpracy 
badawczej. 

TORU20210730001 

Hiszpański podmiot publiczny z sektorem zdrowia publicznego oferuje małe, lekkie i kompaktowe urządzenie do ratownictwa wodnego, które może być 
noszone przez ratownika jako wygodna torba biodrowa, które zawiera mechanizm samopompowania, nie generuje oporu podczas pływania i pozostawia 
ręce ratownika wolne i mogące swobodnie wykonywać zadania ratujące życie. Produkt jest już opracowany i swobodnie dostępny dla każdego podmiotu 
zainteresowanego jego produkcją i/lub ulepszeniem na podstawie umowy o współpracy produkcyjnej lub technicznej. 

TOES20210727001 
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