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Despre Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network este cea mai extinsă rețea de sprijin a
intreprinderilor mici și mijlocii din Europa oferind:
• Acces spre noi piețe și internaționalizare
• Oportunități de cooperare în afaceri
• Servicii de informare și consultanță
Înființată în anul 2008 la inițiativa Comisiei Europene, Enterprise
Europe Network s-a extins treptat dincolo de limitele Uniunii
Europene acoperind cu organizații partenere, teritorii din Asia,
Africa sau Statele Unite.

Cifrele ne descriu cel mai bine:
• aproape 600 de organizații in peste 50 de țari
• peste 3000 de experți care au asistat peste 2 milioane de IMM-uri
Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale sa-si internationalizeze afacerile prin
facilitarea de contacte cu potentiali parteneri pentru a dezvolta impreuna noi afaceri sau tehnologii, sau finantatori
pentru idei de afaceri, inventii, inovatii.
Detalii: www.enterprise-europe-erbsn.ro sau http://een.ec.europa.eu/
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Informatii europene
Peste 862 milioane de euro pentru proiecte românești
Șapte proiecte propuse de autorități și companii
din România fac parte dintre cele selectate ca
urmare a primului apel de propuneri din cadrul
Mecanismului pentru Interconectarea Europei
(MIE). Volumul total de finanțare furnizat de UE
este de aproape 862.5 milioane de euro, gradul de
co-finanțare din fonduri europene fiind de 85%.
Proiecteleau în vedere studii de fezabilitate și lucrări
de reabilitare în domeniul infrastructurii de căi
ferate, precum și a celei portuare pe apele de
interior.
Pe ansamblu, Comisia Europeană a propus alocarea
unor fonduri UE în valoare de 13,1 miliarde de euro
unui număr total de 276 de proiecte din domeniul
transporturilor. Se estimează că aceste investiții vor
debloca cofinanțări suplimentare publice și private
în valoare totală de 28,8 miliarde de euro.
Violeta Bulc, comisarul european pentru
transporturi, a declarat: „Am deosebita plăcere de a propune cel mai vast plan de investiții realizat vreodată de UE în
domeniul transporturilor. Proiectele pe care le-am selectat vor aduce beneficii atât cetățenilor, cât și întreprinderilor,
prin modernizarea infrastructurii și prin eliminarea blocajelor existente. De asemenea, proiectele vor promova soluții
inovatoare și durabile în materie de mobilitate. Aceste investiții fără precedent reprezintă o contribuție majoră la agenda
Comisiei privind creșterea și crearea de locuri de muncă. Implementarea rețelei transeuropene de transport ar putea crea
până la 10 milioane de locuri de muncă și ar putea determina majorarea PIB-ului european cu 1,8 % până în 2030”.
Context:
Lansate în septembrie 2014, apelurile de propuneri din cadrul MIE au atras peste 700 de propuneri, care au totalizat
nevoi de finanțare de trei ori superioare fondurilor prevăzute. Acest lucru a permis Comisiei Europene să selecteze
proiectele cu cea mai mare valoare adăugată la nivel european și care să garanteze, în același timp, o distribuție
echilibrată din punct de vedere geografic și între diferitele modalități de transport.
Aproape 4,8 miliarde de euro au fost alocate statelor membre eligibile pentru Fondul de coeziune. Un alt criteriu de
evaluare a fost contribuția la alte acțiuni prioritare ale Comisiei, cum ar fi Uniunea energetică sau piața unică digitală.

Programul Operațional Competitivitate – linia de finanțare care susține activitățile de
Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România
Programul Operațional Competitivitate finanțat prin FEDR susține creșterea inteligentă, promovarea economiei
bazate pe cunoaștere și inovare prin investiții în:
•
•

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării ( Axei Prioritară nr. 1);
Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor (A.P. nr. 2).

În această perioadă, măsurile din cadrul Axei Prioritare 1 POC sunt active, solicitanții având posibilitatea să depună
proiecte prin care pot primi finanțare pentru activități de CDI.
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Conform unui raport realizat de Deloitte în anul 2014, investițiile în cercetare-dezvoltare reprezintă doar 0,49% din PIBul României, aceasta fiind cea mai mică rată din cele 10 țări din Europa Centrală care au fost incluse în raport. Studiul
realizat de Deloitte, parte al aceluiași raport, arată însă intenția companiilor din România de a crește cheltuielile de CD
în următorii ani. România și-a propus ca până la finalul actualului cadru financiar CDI să atingă 2% din produsul intern
brut al țării, un obiectiv ambițios, însă realist conform Documentului Cadru de Implementare POC.
Apeluri lansate pe Axa Prioritară 1 – Programul Operațional Competitivitate
A: Investiții pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor - Apelul vizează încurajarea
creșterii capacității de CDI în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității pe piață a întreprinderilor și
creșterea investițiilor private în CDI. Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD,
fiind finanțate investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora.
Procentul finanțării nerambursabile este cuprins între 10% și 70% din cheltuielile eligibile, în funcție de tipul
întreprinderii și de regiunea în care se va face investiția.
Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect este cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 18 august 2015.
B: Clustere de inovare - Apelul va sprijini investițiile pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de
inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente; activitățile de inovare în clustere și activitățile de
exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor. Propunerile de proiect pot fi depuse de entitatea juridică ce
reprezintă, administrează și exploatează clusterul de inovare sau de un membru oficial al clusterului desemnat prin
Decizie a organizației clusterului.
Procentul finanțării nerambursabile este cuprins între 50% și 65% din
cheltuielile eligibile, în funcție de tipul activității propuse prin proiect și de
regiunea în care se va face investiția.
Valoarea finanțării publice nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă
între 4.500.000 lei și 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul conține
activități de inovare pentru cluster).
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 18 august 2015.
C: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off - Apelul vizează
realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în
scopul producției și comercializării și este destinat start-up-uilor și spin-offurilor.
Procentul finanțării nerambursabile va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile.
Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect este de maxim 840.000 lei și nu poate depăși echivalentul în
lei a 200.000 Euro.
Perioada de depunere a proiectelor: depunere continuă începând cu 27 iunie 2015.
D: Întreprinderi nou-înființate inovatoare - Apelul urmărește stimularea inovării în întreprinderi nou‐înființate
inovatoare care dezvoltă produse și/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției și comercializării.
Specificul acestui tip de proiect constă în valorificarea unor rezultate de CD sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru
dezvoltarea acelor produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind cerute de piață pe
bază de pre-contracte ferme deținute de aplicant.
Procentul finanțării nerambursabile este de 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplinește
condițiile de întreprindere nou‐înființată inovatoare.
Asistența financiară nerambursabilă pe proiect este de maxim 4.500.000 lei pentru regiunea București‐Ilfov și maxim
6.750.000 lei pentru celelalte regiuni ale României.
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 11 august 2015.
E: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate - Această acțiune urmărește crearea de nuclee de
competenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituţii CD, al unei
universităţi sau al unei întreprinderi gazdă cu activitate CD, prin atragerea de specialişti din străinătate, de orice
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naţionalitate, cu competenţă recunoscută. Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat
ca cercetător ştiinţific pe o perioada egală cel puţin cu durata proiectului, în instituţia gazdă. Propunerea de proiect poate
fi depusă de organizații de cercetare sau de întreprinderi cu obiect de activitate de CD.
Procentul finanțării nerambursabile este cuprins între 50% și 100% în funcție de tipul solicitantului și activitatea
propusă prin proiect.
Asistenţa financiară nerambursabilă este de maximum 9.000.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 01 septembrie 2015.
F: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități – Prin acest tip de proiect se urmărește
sprijinirea instituțiilor publice de cercetare în vederea creșterii capacităților de CD și de transfer de cunoștințe prin
crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/instalații de cercetare, care pot deservi cerințele de inovare ale unor
structuri cu potențial de cluster, existente sau emergente, din sectoare economice competitive sau cu potențial de
creștere la nivel național sau al comunităților unde se dezvoltă aceste investiții de cercetare.
Procentul finanțării nerambursabile este de 100% din totalul costurilor eligibile.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 90.000.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 25 august 2015.
G: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe - Acest tip de proiect urmărește să încurajeze interacțiunea instituțiilor
de învățământ superior și instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză
extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile
care își dezvoltă afaceri cerute de piață.
Procentul finanțării nerambursabile: organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
pentru activitățile prestate.
Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect va fi cuprinsă între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor: 27 iunie 2015 – 11 august 2015.
Toate propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în Domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă și
sănătate iar evaluarea acestora se va face pe bază de punctaj. Documentația completă POC este disponibilă pe site-ul
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare www.research.ro. Fișele de prezentare ale apelurilor
pot fi vizualizate accesând http://accesarefonduri.ro/inovare-cercetare-dezvoltare/
În perioada 2015 – 2020 alocarea financiară pe Programul Operațional Competitivitate este de 1,33 miliarde de
euro, dintre care 60% se acordă prin intermediul Axei Prioritare 1 pentru activități de cercetare-dezvoltareinovare.
Articol publicat cu sprijinul Acces Project Investments:
Tel: +4 0371.170.780 / Fax: +4 0372 892 823
Adresa: Iasi, Sos. Voinesti , nr.17, 700615
E-mail: office@acces-investments.eu
Web: www.accesarefonduri.ro sau www.acces-investments.eu
Like us on Facebook: www.facebook.com/AccesProjectInvestments
Follow us on LinkedIn: www.linkedin.com/company/Acces-Project-Investments

Platforma S3P ENERGY
Comisia Europeana a lansat un nou proiect, Smart Specialisation Platform on Energy cu scopul de a ajuta regiunile si
tarile europene sa profite pe deplin de fondurile europene allocate energiilor sustenabile in cadrul politicilor de coesiune
ale UE. Fondurile pentru politica de coesiune sunt destinate pentru proiecte de eficienta energetica, retele inteligente si
infrastructura energetica.
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Platforma S3P Energy este o initiative comuna a
Directoratului General pentru Politici Regionale
si Urbane si Centrul de Cercetare Joint (JRC).
Platforma se doreste a fi utila pentru coordonarea
rationalizarea
si
planificarea
strategiilor
energetice, precum si dezvoltarea unei visiuni
commune pentru o dezvolare a politicilor
energetice bazata pe informatii de specialitate.
Obiectivul principal al platformei S3P Energy
este de a oferi suport in vederea optimizarii si
eficientizarii utilizarii fondurilor Politicilor de
Coesiune pentru energie si de a coordona mai
bine activitatile de inovare in domeniul energiei,
la nivel national, regional sau local. Un alt
obiectiv este Acela de a contribui la reducerea
emisiilor de carbon si de a raspunde la unele
provocari ale Strategiei UE2020.
Platforma va fi un serviciu oferit statelor membre si regiunilor de catre o retea de experti, prin intermediul mai multor
aplicatii si facilitati on-line. Va fi dezvoltata de asemenea o sectiune de 'match-making' pentru statele membre care
planuiesc investitii in inovare in domeniul energetic. De asemenea vor fi organizate evenimente tematice si vor fi
realizte ghiduri care sa imbunatateasca capacitatile locale/regionale.
Pe parcursul programului 2014-2020, Fondurile Structurale si de Investitii joaca un rol esential in promovarea inovarii
in domeniul energiei, dezvoltand aplicatii ICT in acest domeniu, contribuind la reducerea emisiilor de carbon.
Aproximativ 40 miliarde de euro vor fi alocate pentru aceste obiective in domeniul energetic. Sunt incluse interventii in
eficienta energetica, energiile regenerabile, retele inteligente de distributie dar si in inovare si cercetare in acord cu
Horizon 2020.

Fonduri europene nerambursabile de 75 de milioane de euro pentru pomicultura
Ministerul Agriculturii a deschis, la începutul lunii iulie, sase noi masuri de finantare prin PNDR 2014-2020, prin
intermediul carora fermierii pot accesa fonduri europene nerambursabile. Una dintre aceste masuri este dedicata
investitiilor in pomicultura, unde tara noastra are alocate fonduri in valoare totala de 75 de milioane de euro.
Una dintre măsuri se refera la reconversie/replantare pe zona de
pomicultura. Aici, finantarea poate ajunge pana la 70%
nerambursabil. Există fonduri disponibile la nivel national
pentru 35.000 de hectare. Este vorba de livezi noi sau
reconversia livezilor care exista acum.
Totodata, oficialul MADR a precizat ca s-au deschis masuri de
finantare dedicate exclusiv procesarii.: “Pentru a lega lucrurile,
deoarece va vorbeam mai devreme de nevoia de a procesa si de
a nu exporta materia prima pe care o obtinem, deschidem
saptamana aceasta si masura de procesare a produselor obtinute
pe zona de pomicultura. Daca sunt proiecte integrate, punctajul
este suplimentar. Daca fac parte din cooperative, vor obtine o
finantare ceva mai mare.”
De asemenea, Ministerul Agriculturii a deschis tot in luna iulie
si masura de finanatre pentru dezvoltarea fermelor: „Sprijinul
aici este de 100% nerambursabil, un ajutor de 15.000 de euro
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care se acorda, pentru 15.000 de exploatatii la nivel national. Nu necesita un proiect complex, sunt doar cateva date care
trebuie completate. Ii asteptam pe toti cei care vor sa faca pasul de la agricultura mica, de subzistenta, agricultura in care
se produce mai mult pentru familie si la cei apropiati, la cei care vor sa iasa pe piata si care vor sa isi dezvolte
exploatatia zootehnica, legumicola, de productie vegetala si asa mai departe”, a spus Daniel Constantin.
Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de
euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

Roamingul eliminat începând cu iunie 2017
Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord, marți 30 iunie, asupra propunerii Comisiei Europene de
a crea o piață unică în domeniul telecomunicațiilor. Se prevede eliminarea tarifelor de roaming începând cu luna iunie
2017 și reguli puternice de garantare a neutralității internetului în scopul protejării dreptului fiecărui cetățean european
de a avea acces la conținut on-line, fără discriminare.
Măsurile vor fi completate de o revizuire ambițioasă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, planificată pentru
anul viitor.

Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene
responsabil pentru piața unică digitală, a declarat:
"Cetățenii europeni au cerut și așteaptă eliminarea
tarifelor de roaming, precum și o serie de reguli
privind neutralitatea internetului. Vocea lor a fost
auzită. Mai avem însă multe de făcut pentru a avea o
piață unică digitală. Planurile noastre au fost agreate
de șefii de stat și de guvern săptămâna trecută și ar
trebui să înregistrăm progrese cât mai rapide pe
subiect."

Etape următoare:
După acest acord politic, textul actului normativ va fi aprobat în mod oficial de către Parlamentul European și de
Consiliul UE. El va fi apoi tradus în toate limbile oficiale și publicat în Jurnalul Oficial, intrând astfel în vigoare.
Revizuirea normelor din domeniul telecomunicațiilor din 2016 va avea în vedere 5 mari provocări:
realizarea unei adevărate piețe unice, prin eliminarea fragmentării din punct de vedere reglementativ;
gestionarea spectrului de unde radio la nivel european;
investițiile în rețele, cum ar fi cele de tip broadband;
reguli echitabile pentru toți operatorii; și
mai buna guvernanță și consecvență în reglementare între statele membre.

Cumpararea de medicamente on-line mai sigură
Începând cu data de 1 iulie, toate farmaciile online și distribuitorii de medicamente care operează legal pe teritoriul
Uniunii Europene sunt obligați să afișeze o nouă siglă, introdusă prin regulamentul de punere în aplicare a "Directivei
medicamentelor falsificate (2011/62/EU)" . Sigla are ca scop garantarea legalității achizițiilor on-line de medicamente
și, astfel, creșterea gradului de protecție a consumatorilor contra cumpărării de produse falsificate.
Europenii care decid să cumpere medicamente din mediul virtual trebuie să se asigure că pagina de internet pe care o
folosesc pentru achiziție afișează noua siglă. Procesul de verificare presupune parcurgerea a doi pași și are menirea de a
asigura cumpărătorul că este protejat împotriva comerțului cu medicamente falsificate, de cele mai multe ori ineficiente
și/sau periculoase.
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Apăsând pe sigla respectivă, cumpărătorii virtuali sunt redirecționați către pagina de internet a autorității naționale de
reglementare a medicamentelor, care este obligată să publice o listă cu toate farmaciile virtuale și comercianții acreditați
din propria țară.

Alianţa europeană pentru ucenicii: numeroase întreprinderi și organizaţii se angajează
să pună la dispoziţia tinerilor 140 000 de ucenicii
Combaterea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf pentru Comisia Europeană. Programele de ucenicie de
bună calitate îi ajută pe tineri să dobândească abilităţile și competenţele cheie necesare pentru a avea succes pe piaţa
forţei de muncă. În prezent, peste patruzeci de întreprinderi și alte organizaţii au aderat la Alianţa europeană pentru
ucenicii, coordonată de Comisia Europeană, și s-au angajat săofere ucenicii mai numeroase și de mai bună calitate
pentru tineri. În total, întreprinderile vor pune la dispoziţia tinerilor 140 000 de ucenicii și oportunităţi de formare.
Comisia Europeană s-a angajat să consolideze oferta de ucenicii, precum și calitatea și imaginea acestora.
Noile angajamente au fost semnate la Riga, în cadrul unei reuniuni organizate de președinţia letona, la care au participat
miniștrii responsabili pentru educaţie și formare profesională, partenerii sociali europeni și reprezentanţi ai Comisiei
Europene. Iată câteva dintre principalele angajamente asumate de întreprinderi:
•

Până în 2017, Adecco va oferi formare
la locul de muncă unui număr de 5 000
de tineri, fie în cadrul întreprinderii
principale, fie la una dintre societăţile
partenere.
• Până în 2018, Axa va oferi oportunităţi
de muncă unui număr de 20 000 de
tineri, inclusiv 10 000 contracte de
muncă pe perioadă nedeterminată și
determinată și 10 000 de ucenicii sau
stagii remunerate.
• BMW va extinde formarea profesională
la nivel internaţional, inclusiv prin
intermediul unui dublu program
personalizat de educaţie, care oferă
formare practică în Germania și
calificare în Spania. BMW primește în
fiecare an 1 500 de ucenici noi.
• Safran va dezvolta programe de
ucenicie în cadrul filialelor sale
europene și va promova sisteme de
mobilitate internaţională. Safran va primi între 2 000 și 3 000 de ucenici pe an.
• Capita va oferi anul acesta peste 500 de ucenicii pentru tineri și va colabora cu alţi angajatori importanţi în acest
scop, printre altele, prin recrutarea și pregătirea a 400 de ucenici pentru administraţia publică și a peste 600
pentru sectorul bancar.
• CSR Europe va sprijini întreprinderile din cadrul reţelei sale în ceea ce privește calitatea programelor lor de
ucenicii și stagii, oferind astfel unui număr de 50 000 de tineri posibilitatea de a beneficia de formare de calitate
până la sfârșitul anului 2017.
Alte întreprinderi care au aderat la alianţă sunt Bertelsmann, Saica și Verallia Saint-Gobain.
Partenerii sociali europeni au prezentat noi angajamente în sectorul construcţiilor, în industria chimică, în sectorul
comercial și al educaţiei. Cinci noi angajamente provin din partea sindicatelor naţionale ale cadrelor didactice și unul
din partea unui sindicat francez din sectorul energetic. Alte angajamente cheie au fost asumate de guvernul scoţian, de
Asociaţia Europeană a Autorităţilor Locale și Regionale pentru Învăţarea pe tot Parcursul Vieţii, precum și de grupul de
reflecţie al Fundaţiei Bertelsmann. Acești noi membri se alătură membrilor și guvernelor care fac deja parte din Alianţa
europeană pentru ucenicii.
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Evenimente din reteaua Enterprise Europe
Calendar evenimente internaționale
Reteaua de centre Enterprise Europe organizeaza o mare varietate de manifestari care
au ca scop principal sa ajute firmele sa-si identifice parteneri de afaceri sau parteneri
pentru diverse proiecte de cercetare-inovare, dezvoltare de tehnologii sau realizare de
transfer tehnologic trans-national.
Daca doriti sa va inscrieti la unul din evenimentele de mai jos sau daca doriti informatii
suplimentare, va rugam sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe
Network (http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO ).
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
Start
Date
22-iul.
4-aug.
2-sep.
3-sep.
3-sep.
7-sep.
7-sep.

10-sep.
10-sep.
16-sep.
16-sep.
16-sep.
17-sep.
18-sep.
20-sep.
21-sep.
22-sep.
22-sep.
22-sep.
22-sep.
23-sep.
24-sep.
24-sep.
24-sep.

Title

Country

City

Company mission for cooperation in wood industry
B2B "Agriculture and Everything for it 2015"
European Food Venture Forum 2015
New Nordic Manufacturers of Sweets and Alcoholic
Riga Food Brokerage Event 2015
Company Mission to Paris Design Week - Maison&Objet
Brokerage Event: IFA(Internationale Funkausstellung)
Innovation Match 2015 for home appliances, smart home,
media & audio
International Furniture Fair brokerage event
International Matchmaking Event - Slovenia 2015
Matchmaking FOR ARCH 2015
International Brokerage Event at Predict Conference
Dublin 2015
Horizon 2020 Energy Brokerage Event - Calls for Work
Programme 2016-17
3rd Cluster-to-Cluster Conference: Innovation by
Combination
EU Third Countries Events at EXPO2015 - Sub-Saharan
Africa Event
SICILY4EXPO - Multisectoral Incoming mission to Sicily
Inward Company Mission and b2b at Yecla Furniture Fair
TECHINNOVATION 2015
Software development Slovakia 2015
International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair
Brokerage event "RENEXPO 2015", Warsaw (Poland)
AgroFood Sector Group Meeting
B2B Women Entrepreneurs in Progress 2015
IFIB (Italian forum on Industrial Biotechnology and
Bioeconomy) matchmaking event 2015

Romania
Bulgaria
Denmark
Denmark
Latvia
France
Germany

Sfantu Gheorghe
Dobrich
Aarhus
Aarhus
Riga
Paris
Berlin

Poland
Slovenia
Czech Republic
Ireland

Ostroda
Celje
Prague
Dublin

Belgium

Brussels

Denmark

Copenhagen

Italy

Milano

Italy
Spain
Singapore
Slovakia
Poland
Poland
Poland
Serbia
Italy

Catania
Yecla, Murcia
Singapore
Bratislava
Poznan
Warsaw
Wroclaw
Belgrade
Lodi

Round table on innovation management und resource

Germany

Kempen
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27-sep.
28-sep.
29-sep.
29-sep.
30-sep.
1-oct.
5-oct.

efficiency in SMEs
Company mission - Estonia - Schleswig-Holstein
Trade Mission Barcelona 2015
SG Biochemtech meeting
Brokerage Event at EXPO 2015 : EU - ASEAN Days
Meet in Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS
Brokerage Event on KETs* in Horizon 2020 (* Key
Enabling Technologies)
Brokerage Event at EXPO 2015 : Eco-Efficient
Management of Resources in Agro-Food Sector

17-nov.
18-nov.

ITS World congress - International B2B Meetings
Food Market Place 2015
International Matchmaking Event within SEMICON
International B2B meetings at Greencities and
Sustainability
Meet2Match 2015 Brokerage event
Cycling and cycle tourism international B2B matchmaking
sessions
Anuga Company Mission - Brazilian Delegation
Brazilian company mission to Milan
Bio Japan Cluster and SME Mission 2015
IAC2015 - Brokerage event at the 66th International
Astronautical Congress
Fakuma 2015 - Brokerage Event
CULTURALLIA : B2B event in the framework of MONS
2015
ICT-NANO-BIO Brokerage Event 2015
IT Tag Saarland
Match4Industry Business Matching Event
International Brokerage Event at Okoindustria 2015
SICILY4EXPO - Incoming mission to Milano and Catania
The Official WHINN Matchmaking
SPACE week in Rome
SICILY4EXPO - Incoming mission to Milano and Palermo
ICT Cluster and SME mission to Japan
Brokerage Event: Dual-use technologies
Building Green Connections
EU-China Business & Technology Cooperation Fair X
(Qingdao)
EU-China Business & Technology Cooperation Fair X
（Chengdu）
Healthcare Brokerage Event MEDICA 2015
Food Matters Live Matchmaking event 2015

18-nov.
23-nov.

Smart Industry - Economic Forum Benelux-Germany
MANUFUTURE

6-oct.
6-oct.
6-oct.
7-oct.
7-oct.
8-oct.
10-oct.
11-oct.
12-oct.
13-oct.
14-oct.
14-oct.
15-oct.
15-oct.
15-oct.
15-oct.
18-oct.
20-oct.
21-oct.
25-oct.
26-oct.
27-oct.
28-oct.
5-nov.
9-nov.
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Germany
Peru
Italy
Italy
Italy
France

Kiel
Lima
Milano
Milan
Milano
Strasbourg

Italy

Milan

France
Austria
Germany
Spain

Bordeaux
Vienna
Dresden
Malaga

Hungary
Spain

Győr
Palma de Mallorca

Brazil
Italy
Japan
Israel

Porto Alegre
Milan
Tokyo
Jerusalem

Germany
Belgium

Friedrichshafen
Mons

Czech Republic
Germany
Turkey
Hungary
Italy
Denmark
Italy
Italy
Japan
Spain
Denmark
China

Ostrava
Saarbrücken
Kocaeli
Budapest
Catania
Odense
Rome
Milano and Palermo
Tokyo
Seville
Copenhagen
Qingdao

China

Chengdu

Germany
United
Kingdom
Germany
Luxembourg

Düsseldorf
London
Offenbach am Main
LUXEMBOURG

Oportunitati de Afaceri si de Inovare
Selectie de OFERTE / CERERI de CAUTARE PARTENERI in domeniul afacerilor sau inovarii / tehnologiilor
inovatoare / profilelor de cercetare din baza de date POD (Partnering Opportunities Database) a Enterprise Europe
Nerwork.
Pentru obtinerea informatiilor suplimentare privind oportunitatile publicate in acest bulletin, va rugam sa selectati codul
profilului care va intereseaza
si sa contactati cel mai apropiat Centrul Enterprise Europe Network
(http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=RO) . Ne puteti contacta si pentru promovarea ofertei/cererii
dumneavoastra de parteneriat, acest serviciu fiind GRATUIT.

OPORTUNITATI DE AFACERI

BOES20140506003
Companie spaniola specializata in fabricarea, manipularea și
prelucrarea produselor termoplastice în contact cu produsele
alimentare cauta distribuitori. Firma este de asemenea interesata de
parteneriate de tip joint-venture.
BOIT20141021002
Companie din Italia cu vasta experienta in industriai pietrei, avand
propriile mine și industrie de transformare, cauta firme din Romania
pentru viitoare parteneriate. Firma produce materii prime,
semifabricate și finite pentru exterior si interior, iar producția sa este indreptata catre restaurarea de monumente, muzee,
biserici, etc. De asemenea, este în căutarea unor parteneri din domeniul constructiilor care realizează structuri pentru uz
privat și parteneri pentru proiecte de servicii globale de constructii.
BOHU20131207001
Firma din Ungaria specializată în producția de apă alcalină purificata cu experiență vasta în comerțul acestui produs,
cauta parteneri pentru distributie si producție reciproca. Compania are deja experienta pe piata exterina si doreste sa-si
extinda afacerea.
BOBG20150119003
O companie din Bulgaria cu experienta in domeniul sau, specializata in fabricarea de constructii si piese metalice
(balustrade, scari de bobinaj etc.) ofera servicii de subcontractare altor parteneri.
BOFR20140820001
Un IMM francez, specializat in calitatea aerului interior (IAQ) și produse de interior sănătoase este în căutarea de
distribuitori și / sau parteneri din țările din Europa de Est și Rusia pentru teste pentru calitatea a aerului (IAQ) și
sisteme de purificare a aerului.
BOES20140424008
Compania spaniola specializata in comenrtul cu calculatoqre, unitati periferice si software in magazine specializate
cauta intermediari comerciali din Ungaria și România. Firma isi ofera, de asemenea, produsele și expertiza potentialilor
parteneri care doresc să înființeze o societate mixtă.
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BOPL20131007001
O companie poloneza specializata in fabricarea de fronturi de mobilier, panouri decorative , tăierea și fațetarea de
panouri pe bază de lemn, precum și comerțul cu accesorii pentru mobilier ofera activitati de subcontractare și producția
reciproc. Compania este, de asemenea, cauta distribuitori pentru produsele sale.
BOLV20140901002
Companie de producție de îmbrăcăminte din Letonia specializata în proiectarea si fabricarea de îmbrăcăminte în special
pentru oamenii inalti si slabi (de exemplu pantaloni cu lungime la picior suplimentar, tricouri cu mâneci foarte lungi)
este în căutarea de oportunități de cooperare cu retaileri de îmbrăcăminte.
BOPT20131229002
Producator portughez de conserve de pește și moluște de calitate, cum ar fi tonul, sardinele, macroul, caracatiță, calmar
și midii, caută intermediari comerciali (distribuitori și comercianți cu amănuntul).
BOLT20140708002
Firma lituaniana, specializata in fabricarea produselor din metal, oferă joint-venture, activități de producție sau de
subcontractare reciproce. Compania are echipamente moderne și pot oferi servicii de calitate la prețuri competitive.
BOBG20140715001
O companie din Bulgaria implicată în activități agricole și mai ales în cultivarea de lavanda si ulei de lavanda cauta
distribuitori pentru produsele lor în Uniunea Europeană.

OPORTUNITATI DE INOVARE
TOJP20150122001
O companie japoneză ofera tehnologia de injecție Turnare Metal (MIM) pentru societățile din UE, în cadrul unui acord
de cooperare transfer de tehnologie sau de acordare a licențelor. Ei caută un partener care are deja o instalație de
fabricație MIM sau intenționează să înceapă și are nevoie de cineva pentru a transfera tehnologia.
BOES20140605003
Companie spaniolă specializată în proiectarea, fabricarea și instalarea mașinilor și echipamentelor pentru tratarea apei
urbane și industriale. Aceasta companie din nordul Spaniei are o vastă experiență în echipamente mecanice pentru
instalaţii de tratare a apelor reziduale, de dozare automată și sisteme de var preparat. Compania oferă o un sistem de pretratament avansat, care permite filtrarea fluxurilor de apă mult mai mare și de a lua o concentrație mai mică de
sedimente solide de specialitate și.Compania caută colaborare comerciala cu companii de pe piața apei. (Agenție
comercială, servicii de distribuție și acorduri de servicii, de asemenea, subcontractare).
BONL20150511001
O companie olandeză este specializată în inginerie și producția de sisteme de prelucrare câmp electric în impulsuri
pentru industria alimentară și a băuturilor. Prin aplicarea impulsuri unui câmp electric puternic porii membranelor
celulare sunt extinse. Acest lucru duce la procese de producție mai eficiente de exemplu cartofi, legume, fructe și
produse din carne și structura îmbunătățită și gust. Compania caută cooperare în cadrul unui acord de distribuție sau
acorduri de asociere în participațiune în Europa.
TOES20150417001
Un centru de cercetare spaniol în domeniul TIC oferă un sistem de control care se aplică mașinilor de control al calității.
Este o soluție industrială ușoară să se integreze în procesele de producție, captarea imaginilor la un obiect în timp ce
este în cădere liberă. Întregul volum al obiectului este reconstruit în 3D în timp real. Apoi, orice abatere este detectată în
mod eficient. Organizația de cercetare cauta parteneri pentru a stabili un acord de licență, un acord de producție, sau un
acord de servicii.
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BOLT20140708002
Firma Lituaniana, specializata în fabricarea produselor din metal, oferă joint-venture cu activități de producție sau de
subcontractare reciprocă. Compania are echipamente moderne și poate oferi servicii de calitate la prețuri competitive.
Compania are echipamente pentru: CNC (control numeric prin calculator) tăiere / îndoire / formare tablă (grosime de
pana la 10 mm, lungime de pana la 3000 mm); CNC (control numeric de calculator) decupare cu gaz plasma (tabelul
6000x2000, plasma tăiat până la 20 mm, gaz tăiat până la 120 mm); tăiere grinzi, bare, tuburi, alte secțiuni (de pana la
Ø330 mm / 60 °); ștanțare (până la 100 de tone); prelucrare de metale (strunjire, rectificare, frezare, gaurire, insurubare);
sudare (otel, aluminiu, oțel inoxidabil) și oferă subcontractare sau reciproce de producție.
TRRU20150507003
Oamenii de stiinta rusi specializați în domeniul de anestezie, reanimare și de transfuzie au dezvoltat o tehnologie pentru
a evalua pragul de durere și prezice intensitatea sindromului durerii postoperatorii, folosite pentru a crea abordări
individuale pentru analgezice. Autorii sunt în căutarea de instituții de cercetare și dezvoltare pentru a forma o societate
care să dezvolte tehnologia de evaluare a pragului durerii prin măsurarea nivelului de potențial constant.
BORU20140626003
Un studio de design industrial rus cauta parteneri pentru design nou produse (pornind de la carcasele dispozitivelor de
masini industriale). Acesta este, de asemenea, implicat în design grafic, vizualizare, design de navigare și de luare de
machete.
Avantaje și inovații:
• ciclul de dezvoltare a produsului complet;
• designeri industriali cu înaltă calificare;
• Echipament modern;
Tip de parteneriat luat în considerare: Franchising, outsourcing, subcontractare, acord servicii.

Comisia Europeana si persoanele care actioneaza in numele Comisiei Europene nu sunt responsabile pentru modul in care
poate fi utilizata informatia continuta in acest e-buletin. Punctele de vedere din aceasta publicatie apartin autorilor si nu
reflecta in mod necesar politicile Comisiei Europene.

Parcul Stiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi
Bd. Poitiers nr.10
700671 Iasi, Romania
T
F

+ 40 332 / 102 208
+ 40 332 / 102 108
een@tehnopol-is.ro

www.tehnopol-is.ro
www.enterprise-europe-erbsn.ro
http://een.ec.europa.eu

12

