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ERBSN - Centrul Enterprise Europe IPA SA Galati
Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care
sprijină întreprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de centre găzduite în organizații de
sprijinire a mediului de afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de
dezvoltare etc, din peste 60 de țări, inclusiv cele 28 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de
Sud (BRICS) (Detalii: http://een.ec.europa.eu/)
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și
Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support
Network) format din 6 parteneri. Partenerii consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie,
Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Camera
de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic,
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europeerbsn.ro).
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul IPA SA Galati oferă următoarele servicii specializate
gratuite pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a inovării
(transfer de know-how și tehnologie):
• Internaționalizare
Prin completarea unei expresii de interes, vă putem facilita accesul la baza de date Enterprise
Europe Network, care conține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de produse/tehnologii și
servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei EEN.
De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui
formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
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Avantajul utilizării acestei platforme de internaționalizare a parteneriatelor de afaceri și piețelor de
desfacere este acela că elaborarea și înscrierea unui profil, precum și gestionarea expresiilor de
interes sunt activități facilitate în totalitate de membrii EEN, asigurând confidențialitatea și relevanța
contactelor stabilite.
• Organizare misiuni economice și de brokeraj
Companiile interesate pot participa la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate
periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate. De asemenea, în situația în care ați
identificat o oportunitate majoră de afaceri, puteți propune organizarea unei misiuni economice
personalizate.
• Accesare fonduri europene
Experții din cadrul Centrelor Enterprise Europe Network vă oferă, în regim help-desk, informații
despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, criterii de eligibilitate și
activități eligibile în cadrul unui apel specific de proiecte, clarificări pentru completarea cererii de
finanțare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-cercetare-dezvoltare.
• Informații legislație și politici europene
Centrele Enterprise Europe Network oferă informații privind legislația și politicile europene relevante
pentru diferite categorii de societăți comerciale sau sectoare economice de activitate, condițiile
specifice de comercializare a produselor/serviciilor sau condițiile de participare la licitații publice
internaționale.
Opiniile dumneavoastră de îmbunătățire a legislației europene pentru mediul de afaceri sunt
colectate periodic, prin consultări publice și transmise către factorii decizionali europeni.
• Servicii în sprijinul inovării
Centrul Enterprise Europe Network IPA SA Galati oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr
limitat de IMM-uri inovative din județele Galati, Braila, Tulcea, Vrancea, Constanta, Buzau:
o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de inovare
(Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și
diagnoză a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru
elaborarea și implementarea unui plan de măsuri care să vizeze creșterea performanțelor economice
imediate ale companiei.
o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului
pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii
specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și recomandarea unui
„coach” (specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora
documentația și veți implementa cu succes proiectul inovator care a primit finanțare în etapele
primare de dezvoltare ale proiectului(Etapa 1 – nota conceptuala sau Etapa 2 – studiu de
fezabilitate).
Detalii suplimentare: www.ipagl.ro și www.enterprise-europe-erbsn.ro
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Informatii europene
Românii care au rămas șomeri într-un stat membru UE, protejați de Curtea
Europeană de Justiție
Românii, fie salariați, fie lucrători independenți, care și-au pierdut locul de muncă într-un stat
membru al Uniunii Europene nu mai sunt în pericol de a-și pierde și dreptul de rezidență în
țara respectivă, a decis Curtea de Justiție Uniunii Europene, într-un caz legat de un cetățean
român din Irlanda.
Acesta a ajuns în Irlanda în octombrie 2007, iar în primul an al șederii subzistența i-a fost
asigurată de copiii săi majori, care aveau de asemenea reședința în acest stat. Din octombrie
2008 până în octombrie 2012, românul a lucrat pe cont propriu în construcții și, astfel, și-a
achitat impozitele, asigurarea socială corespunzătoare veniturilor și celelalte taxe pe venit,
conform legislației irlandeze.
El și-a încetat activitatea în octombrie a anului 2012, invocând lipsa de muncă din cauza
recesiunii economice, și s-a înregistrat ca persoană care caută de lucru la autoritățile
irlandeze. La acel moment nu mai avea atunci niciun venit, întrucât copiii săi părăsiseră
Irlanda și nu îi mai ofereau ajutor financiar.
În noiembrie 2012, i-a fost refuzată cererea de acordare a unei indemnizații pentru
persoanele care caută de lucru, pentru motivul că nu demonstrase că avea în continuare, la
acea dată, dreptul de ședere în Irlanda și că indemnizația ar fi acordată doar pesoanelor cu
statut de angajați. Astfel, de la încetarea activității sale independente, românul nu ar mai fi
îndeplinit condițiile pentru acordarea unui astfel de drept.
După ce mai multe instanțe irlandeze au respins solicitarea sa, cazul românului a ajuns la
Curtea Supremă a Irlandei, care s-a adresat pentru lămuriri Curții de Justiție a Uniunii
Europene. iar judecătorii CJUE au arătat acum că dreptul de ședere pe teritoriul statului
membru gazdă pentru o perioadă mai mare de 3 luni revine tuturor cetățenilor Uniunii care
sunt salariați sau desfășoară activități independente în acest stat membru.
www.stiripesurse.ro

Inegalitatea veniturilor în România este superioară mediei pe ansamblul UE
"În România, inegalitatea veniturilor este superioară mediei pe ansamblul Uniunii Europene.
În anul 2015, cei mai bogaţi 20% dintre cetăţenii Uniunii Europene au realizat venituri de 5 ori
mai mari decât cei mai săraci 20%”, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).
De asemenea, “cele mai mici ecarturi între veniturile persoanelor bogate şi cele sărace s-au
înregistrat în Cehia şi Slovacia (3,5 fiecare), Slovenia şi Finlanda (3,6 fiecare), Belgia şi
Olanda (3,8 fiecare), iar cele mai mari în România (8,3), Lituania (7,5), Bulgaria (7,1), Spania
(6,9), Grecia şi Letonia (6,5 fiecare)", mai informează INS.
România înregistra, în 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeană
(UE), fiind urmată de Lituania şi Bulgaria, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de
Statistică (INS) transmisă la solicitarea Agerpres.
Statele care au valori reduse ale indicelui inegalităţii veniturilor prezintă şi rate de sărăcie
mult inferioare mediei europene. Potrivit publicaţiei INS, anul trecut, persoanele din
gospodăriile considerate bogate au obţinut venituri de 7,2 ori mai mari decât cele din
gospodăriile sărace.
Conform sursei citate, în anul 2016, deficitul median relativ a fost de 36,2%, adică se poate
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spune că persoanele sărace au avut în medie un venit bănesc disponibil care a reprezentat
63,8% din valoarea pragului de sărăcie stabilit pentru acest an.
"Pe ansamblu, deficitul median relativ este mai crescut la bărbaţi decât la femei, ceea ce
înseamnă că persoanele sărace de sex feminin se situează la o distanţă relativ mai mică faţă
de pragul de sărăcie. În anul 2016, această diferenţă s-a accentuat cu 2,6 puncte procentuale
(37,6% la masculin faţă de 34,8% la feminin). Deficitul median relativ de venituri cu care se
confruntă populaţia săracă a avut un trend crescător din 2013 până în 2015 (de la 33,6%
până la 38,2%), în 2016 scăzând uşor la 36,2%", precizează INS.
Deficitul median relativ este un indicator de profunzime a sărăciei, care semnifică 'distanţa' la
care se află venitul unei persoane sărace până la nivelul pragului, de la care persoana ar
înceta să mai fie considerată săracă, calculat ca procent din pragul de sărăcie.
Sursa: www.cariereonline.ro

Industria IT si-a dublat veniturile in 6 ani, ajungand sa fie o piata care valoreaza
aproximativ 5 miliarde de euro in Romania
Se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000. Practic, in cei 6
ani de zile, s-au inregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodata,
cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, in contextul in care
segmentul IT detine o pondere din ce in ce mai crescuta in economia nationala, depasind,
impreuna cu domeniul tehnologiilor comunicarii, 6% din PIB.
Evolutia industriei de IT la nivel national este una semnificativa: in cele 14.339 firme
inregistrate in anul 2016 lucrau peste 100.000 de angajati, numarul acestora crescand cu
75% in ultimii 6 ani. Mai mult decat atat, in perioada analizata se remarca dublarea numarului
de startup-uri, ceea ce indica aparitia pe piata si a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei,
noi solutii si o noua atitudine in business, completand astfel companiile cu experienta care au
crescut in ritm sustinut in ultimii ani. Capacitatea acestor startup-uri de a rezista unei
concurente puternice constituie una din mizele pietei de IT, miza care suscita interesul tuturor
specialistilor, fiind una din premisele continuitatii cu succes a acestui domeniu.
Capacitatea de business dezvoltata de companiile de IT este reliefata si de dublarea cifrei
totale de afaceri in 6 ani. O piata de aproape 5 miliarde de euro reprezinta un segment
important in orice calcul previzionist.
La nivel national, se observa un trend de scadere a numarului de companii mici cu 1-4
angajati si o crestere a numarului de companii fara nici un angajat. Daca in 2011 ponderea
companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, in 2016, acest procentaj a
crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. Acest trend este unul ingrijorator din perspectiva
faptului ca, rata de crestere a angajarii de personal nou este in scadere relativa si numarul
companiilor de IT fara nici un angajat reprezinta o treime din totalul companiilor de IT.
Sursa: www.wall-street.ro

7 start-up-uri sociale de luat ca model pentru antreprenorii romani
Un start-up social nu este un instrument de ajutor doar pentru partenerii implicati in initiativa,
ci ofera suport, in functie de profilul afacerii, si unui segment al societatii care intampina
dificultati. Am adunat 7 exemple de start-up-uri, majoritatea internationale, ce-ti pot servi ca
model, daca iti doresti sa-ti aduci contributia intr-un mod umanitar, fara a ignora si profitul:
1. Neurotrack
Amintirile sunt tot ce avem, iar cand si amintirile incep sa se piarda, incepe adevarata lupta.
Boala Alzheimer, despre care poti afla detalii pe doc.ro, afecteaza multe persoane, iar
stigmatul din jurul bolii agraveaza situatia, nu doar pentru cei afectati, ci si pentru cei
apropiati. Pentru ca este un subiect delicat, boala a ajuns chiar si in atentia antreprenorilor,
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care cauta solutii inovatoare impotriva acesteia.
Unul dintre cei mai importanti pasi in tratarea Alzheimer si mentinerea bolii sub control este
detectarea precoce. Start up-ul Neurotrack, din California, lucreaza la depistarea precoce a
bolii Alzheimer printr-un test simplu de cinci minute. Acest test care poate fi facut de oricine
online. Cu ajutorul fondurilor recente, ei lucreaza la extinderea disponibilitatii testului online.
2. Blind Square
Blind Square este o aplicatie GPS de realitate augmentata pentru persoanele cu deficiente
de vedere. Obtine informatii despre mediul inconjurator de la Foursquare si OpenStreetMap.
De asemenea, utilizeaza voci de inalta calitate in diferite limbi pentru a anunta informatii
despre imprejurimile utilizatorului.
3. Compreneurship
Compreneurship face legatura intre studenti si persoanele dezavantajate, pentru a dezvolta si
a executa proiecte antreprenoriale. Intr-un proiect recent, studentii care studiaza designul,
jurnalismul si managementul s-au alaturat oamenilor fara adapost pentru a realiza si a
distribui un ziar original. Persoanele fara adapost care au distribuit documentele au castigat
150.000 de euro. Practic, Compreneurship ofera prin proiectele studentilor o posibilitate de
munca pentru persoanele aflate in dificultate.
4. ZubaBox
Zuba Box este un hub de internet care functioneaza pe baza de energie solara si aduce Wi-Fi
in salbaticia africana. Ofera dezvoltare durabila pe termen lung celor mai sarace tari din lume.
Pana in prezent, a furnizat mai mult de 114.000 de calculatoare celor mai izolate comunitati
din Africa.
5. Voidstarter
Voidstarter este o afacere care transforma casele nelocuite din Dublin in centre de invatare
pe termen scurt si laboratoare antreprenoriale. In loc sa se risipeasca oportunitatea de a le
valorifica, aceste unitati neocupate sunt folosite pentru a oferi adapost persoanelor care
locuiesc pe strazi, pentru a oferi noilor antreprenori un loc unde sa inceapa si pentru a preda
oamenilor someri noi abilitati. Voidstarter utilizeaza, in esenta, spatiul pierdut pentru a-i ajuta
pe cei care au nevoie sa isi dezvolte activitatile.
6. Circularia
Si la noi se dezvolta astfel de start-up-uri care-si propun sa se dedice unei cauze sociale.
Spre exemplu, Circularia este o platforma care ii conecteaza pe generatorii de viitoare
deseuri sau de materii prime secundare (companii, institutii, organizatii, persoane fizice) cu
cei care le pot valorifica in mod creativ - upcyclers (mici antreprenori, mesteri, artizani,
persoane fizice, institutii, organizatii, companii).
7. Atelierul de panza
Produce sacose din bumbac 100%, care pot fi imprimate si personalizate ca materiale
promotionale pentru companii. Acestea sunt lucrate intr-un atelier social in care 30% din
angajati sunt persoane cu dizabilitati, respectand principiile dezvoltarii durabile.
Sursa: www.wall-street.ro

Invenţie românească prezentată la un eveniment extrem de important din Las
Vegas
Bitdefender, cel mai mare producător autohton de software, prezintă la târgul de tehnologie
Consumer Electronics Show din Las Vegas noile funcționalități ale celei de-a doua generații a
Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare, care protejează toate
gadgeturile inteligente conectate la internet.
A doua generație Bitdefender BOX este capabilă să se interconecteze cu asistenții din
locuințe inteligente, precum Google Home și Amazon Echo, și le va permite utilizatorilor,
printre altele, să folosească inclusiv comenzi vocale ca să scaneze de amenințări informatice
anumite dispozitive sau să întrerupă conexiunea la internet când aceasta nu este necesară.
BOX va încorpora și soluțiile de asistență parentală, care le permit părinților să asigure
siguranța online a copiilor.
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„Bitdefender a creat piața soluțiilor de securitate pentru locuințe conectate și, odată cu
lansarea noii versiuni a BOX, compania reușește să consolideze distanța față de concurența
apărută în ultimele luni. CES 2018 este scena principală pentru noi în acest an, locul ideal
unde să arătăm noua abordare a securității informatice pentru dispozitive inteligente”, spune
Florin Talpeș, CEO și cofondator al Bitdefender, care va prezenta în cadrul evenimentului
cele mai recente inovații în materie de smart homes, pe 10 ianuarie.
Bitdefender BOX oferă un sistem avansat de protecție a datelor, bazat pe analiza în timp real
a traficului de internet, și pe mecanisme de corelare a incidentelor de securitate cibernetică,
care avertizează asupra amenințărilor periculoase și blochează încercările atacatorilor de a
invada viața personală.
Într-un interviu acordat de curând Revistei CARIERE, şeful Bitdefender a spus că producția
BOX a fost mutată din China în ţara noastră pentru a doua generaţia a produsului, chiar dacă
costurile totale de producție sunt cu 7% mai mari.
Talpeş a spus că a fost un vis personal ca produsul să fie made in Romania, dar la lansarea
primei generații nu erau întrunite condițiile necesare. Compania a găsit însă acum un
partener în grupul ZES Zollner Eletronik, companie germană din Satu Mare, cu 1.900 de
angajati.
BOX, primul produs hardware al companiei, a fost proiectat de echipa de la Bucuresti.
Produsul înglobează 21 de brevete de invenţie ale cercetătorilor din București, Cluj și
Timișoara.
Sursa: www.cariereonline.ro

Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network
Rețeaua de centre Enterprise Europe Network organizează o mare varietate
de manifestări la nivel regional, național sau european, printre care
evenimente de parteneriat (brokeraj) pentru firme din toată Europa. Acestea
ajută firmele să-și identifice parteneri de afaceri, prin organizarea de întâlniri
bilaterale pre-programate, pe baza de înscriere.
Calendarul prezintă evenimentele care vor urma – secțiunea este în
permanență schimbare, pe măsură ce sunt adăugate noi manifestări.
Dacă doriți să vă înscrieți la unul din evenimentele de parteneriat sau dacă doriți informații
suplimentare, vă rugam să ne contactați.
Start Date

Title

1 December 2017

Company mission from Greece to Warsaw-Poland.
Company Mission - Warsaw (Poland)
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2 December 2017
4 December 2017
5 December 2017
5 December 2017
7 December 2017
8 December 2017
12 December 2017
13 December 2017

13 December 2017
13 December 2017
14 December 2017
16 January 2018
24 January 2018
29 January 2018
30 January 2018

Bursa Metal 2017 Brokerage Event
Brokerage Event - Bursa (Turkey)
Walloon Circular Economy Company Mission in Rheinland-Pfalz
Company Mission - Mainz (Germany)
FOCUS 2017 - Business Meetings B2B under the theme of
audiovisual production in London
Company Mission - London (United Kingdom)
Partnering process & Client journey Training
Training - Brussels (Belgium)
Brokerage event at Moldova Eco-Energetica
Brokerage Event - CHISINAU (Moldova)
Incoming Company mission during Greek Tourism Expo 2017
Company Mission - Athens (Greece)
Matchmaking @ Shift2Rail JU Info Day
Brokerage Event - Brussels (Belgium)
Business Meet & Match during AgriFoodTech 13-14 December
(NL)
Brokerage Event - 's Hertogenbosch (Netherlands)
Information Day on the Horizon 2020 "Smart, Green and
Integrated Transport": ETNA 2020
Brokerage Event - Brussels (Belgium)
Paris Business Meetings Meet-the-buyers Brokerage Event
Brokerage Event - Paris (France)
A company misson of Dutch fashion labels to İstanbul, Turkey
Company Mission - İstanbul (Turkey)
Plant and crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys
International Business Event - SIVAL
Brokerage Event - Angers (France)
SG Retail Meeting in Milano
Sector Group Meeting - Milano (Italy)
Food & Beverage Trade Mission to Vietnam 2018
Company Mission - Ho Chi Minh City and Ha Noi (Vietnam)
Lithuanian ICT company mission to BUDMA 2018
Company Mission - Poznan (Poland)

Oportunitati de Afaceri si de Inovare
Selecție de OFERTE, CERERI, CĂUTARE PARTENERI în domeniul afacerilor sau inovării/
tehnologiilor inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities
Database) a Enterprise Europe Nerwork.
Societățile comerciale, institutele de cercetări, universitățile, organizațiile profesionale și de afaceri
care activează în județele Galati, Braila, Tulcea, Buzau, Constanta, Vrancea interesate de aceste
informații sau de promovarea propriilor oferte/cereri de inovare sau de afaceri, pot obține informații
suplimentare adresându-se Centrului Enterprise Europe Network IPA SA Galati (tel: 0236
433467 / e-mail: bazilapostol@ipa.ro).
Pentru obținerea informațiilor suplimentare privind oportunitățile publicate în acest buletin, vă rugăm
să precizați codul oportunității care vă interesează și să ne transmiteți câteva date despre compania
dumneavoastră pentru a le comunica colegilor noștri din rețea.
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Organizațiile interesate să-și promoveze propriile oportunități de inovare sau afaceri pot obține
formularele specializate de la Centrul Enterprise Europe IPA SA Galati.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Compania lituaniana activează de peste 8 ani in domeniul producției de materiale pentru ambalaje,
precum polietilenă cu densitate scăzută, folii de plastic din polietilenă, cuve de apă, saci de gunoi și
benzi adezive personalizate cu logo. De asemenea, compania vinde și alte materiale destinate
ambalării, precum colțare de carton, carton dublu stratificat ondulat etc. Firma este interesată in
incheierea unor acorduri de distribuție cu parteneri externi. Produsele din portofoliul firmei sunt
ecologice, bune izolatoare termale și rezistente la schimbările de mediu: polipropilena (PP) se
utilizează in industria lemnoasă, textilă, alimentară, iar invelișul de polietilenă (LPDE) se utilizează la
presele flexografice și rotative, laminare, ambalarea alimentelor, mercerie, textile.
BOLT20171130001
Compania din Cipru produce consumabile din hartie și este intersată de parteneri din Europa și din
lume pentru a colabora sub forma acordurilor de servicii de distribuție. Compania, fondată in 2003, a
devenit in scurt timp una dintre cele mai de succes companii din sectorul produselor de papetărie, iar
in 2009 a mai deschis o unitate de producție specializată in fabricarea de role de hartie pentru casa
de marcat (singur sau dublu strat), role pentru plotter și folii. Portofoliul de produse al companiei mai
cuprinde: role pentru fax, role termale pentru case de marcat, hartie pentru fotocopiat, etichete, hartie
continuă. Cu peste 2000 de clienți in Cipru șu Europa și reprezentanțe in țara de origine și in Grecia,
compania oferă soluții complete de papetărie pentru bănci, hoteluri, insitutuții publice și
guvernamentale, restaurante, supermarketuri, societăți de asigurare, companii comerciale ori din
industria construcțiilor. Compania are o cotă de piață de 70-75 % și poate fabrica 2 000 000 de
produse de hartie pe an.
BOCY20170530001
Compania activează in domeniul fabricării elementelor din oțel pentru construcții precum uzine,
hoteluri, hangare și stadioane. Aceasta a luat naștere in urma fuziunii dintre două companii existente,
una specializată in industria oțelului, cealaltă in domeniul ingineriei, iar entitatea care a rezultat este
capabilă să ofere servicii de proiectare pentru construcții din oțel, producand structuri industriale,
comerciale, hale ori stadioane, chiar și clădiri prefabricate din oțel cu diverse scopuri. Compania
oferă servicii de management de proiect, design, proiectare, producție și asamblarea tuturor
elementelor construcției, de la cadrele de oțel la uși și ferestre. Printre activele companiei se numără
mașinării de găurit și decupat, burghie plate și radiale, prese, mașini de imbinat, de șlefuit și aparate
de sudură.
BOTR20170127001
Producători de substanțe chimice brute din Lituania, Polonia, Republica Cehă, Ungaria sau România
sunt solicitati de o companie finlandeză. Compania finlandeză activează în sectorul de tratare a apei,
in ceea ce priveste producerea, transferul și utilizarea energiei. Aceasta oferă soluții de tratare a
apei, care economisesc energie și prelungesc fiabilitatea echipamentelor și a sistemelor de încălzire
/ răcire. Compania este pe piață de 25 de ani și are o reputație bună în rândul clienților săi. Are
experiență internațională, atât în achiziții, cât și în vânzări. Compania implementează cele mai
recente tehnologii și rezultate ale cercetării și ia în considerare aspectele de mediu în toate
activitățile lor. Este interesata de substanțe chimice brute pentru prelucrare proprie din Lituania,
Polonia, Republica Cehă, Ungaria și România. Cooperarea avuta in vedere va fi sub forma unui
acord de fabricație sau subcontractare. BRFI20170703002
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Companie daneza, specializata in fabricarea de becuri LED portabile, rezistente la explozie, cauta
parteneri in Europa. Potentialii parteneri trebuie sa detina o buna retea de vanzare sau inchiriere de
unelte grele in industriile conexe. Tipurile de colaborare propuse sunt: acordul de distributie exclusiva
sau acordul cu agentiile comerciale. BONL20170608001

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Un IMM francez a dezvoltat o soluție inovatoare de codare unică, vizibilă sau invizibilă dedicată
trasabilității pe sticlă. Această soluție este depozitată prin jet de cerneală și gravata în sticlă grație
componentelor optic active.
Ei caută două tipuri de parteneri în Europa sau SUA pentru cooperare tehnică sau de cercetare:
companii ICT, institute de cercetare sau universități specializate în managementul bazelor de date
logistice și producătorii de imprimante InkJet / Drop-On-Demand. TOFR20161125001

O fundație spaniolă non-profit de cercetare biomedicală a dezvoltat un nou dispozitiv ,
aplicabil sticlelor standard pentru copii, pentru administrarea de medicamente la sugari.
Acest dispozitiv permite administrarea într-o manieră controlată, știind exact cantitatea pe
care copilul a înghițit-o și controlând rata de livrare a medicamentului. Fundația caută
companii de hrană pentru sugari, interesate de acordul de licență și / sau de acordul de
colaborare tehnică pentru exploatarea sa. TOES20160707001
Un spital universitar german a dezvoltat o abordare noua pentru producerea proteinelor
recombinante, care pot fi utilizate pentru producerea de reactivi pentru diagnosticare si terapie.
Aceste proteine au o structura plianta naturala si aceeasi activitate biologica ca o proteina naturala.
Se cauta detinatori de licente din sectorul biotehnologiei. TODE20160617001
O companie ICT din Macedonia oferă o tehnologie de recunoaștere a imaginilor care îmbunătățește
aplicațiile mobile și web. Compania caută investiții în schimbul unor acorduri de capital, acord de
licență sau acord de cooperare tehnică cu IMM-urile care doresc să integreze această tehnologie și
să dezvolte noi caracteristici. TOMK20170111001
Un IMM francez specializat in fabricarea cazanelor, structuri metalice si functii de integrare, a
dezvoltat un echipament securizat pentru golirea silozurilor de cereale cu fund plat (metal / beton)
sau a cladirilor de depozitare. Aceasta este o masina industriala cu sistem de avansare, conceputa
pentru a trage materiale solide (cereale, seminte, pelete) si astfel evita suportul uman in silozuri
atunci cand efectueaza o operatiune de descarcare. IMM-ul cauta producatori de silozuri sau
companii de inginerie sa integreze acest echipament in solutia completa. TOFR20160921002
O companie din Marea Britanie a dezvoltat un produs inovator, realizat în întregime din bacterii care
se formeaza în mod natural, ce regenereaza solurile agricole, stimulează randamentele și reduc
costurile totale pentru tratarea solului, datorită efectului lor combinat asupra productivității solului de
până la 40%. Compania caută centre de cercetare în domeniul agriculturii și fermieri care ar dori să
participe la testarea produselor până la validare și să construiască o bază de date de evaluare a
produselor pe baza cooperării în domeniul cercetării sau a acordului de joint venture.
TRUK20170605002
O companie florala olandeza cauta un nou concept floral. Prin urmare, compania caută furnizori să
creeze acest nou concept pentru lanțul de flori, de la florar / distribuitor la consumator.
Cooperarea bazată pe un acord de cooperare tehnică. TRNL20170920001
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Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru
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