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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 NordEst și Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business
Support Network) format din 5 parteneri. Partenerii consorțiului sunt: Camera de
Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Galați, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, Institutul de
Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.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.
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De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui
formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
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)
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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

Informatii europene
Fonduri pentru firme 2019: Aproape 100.000 Euro de la stat, în programul
Microindustrializare, pentru făbricuțe private. Propunerea de procedură
Mici fabrici și ateliere private din România vor putea obține și anul acesta fonduri
nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 euro) fiecare, pentru investiții,
în cadrul programului Microindustrializare 2019, însă bugetul disponibil va fi mult mai mic
decât în 2018, conform procedurii de implementare a schemei de finanțare, propuse de
Ministerul pentru Mediul de Afaceri.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 22.678.000 lei, în cadrul
Programului Microindustrializare, bani care vor ajunge pentru circa 50 de beneficiari, la
valoarea maximă a ajutorului de la stat. Alocarea este mult redusă față de ce din anul 2018,
de 74 milioane de lei pentru acest program, pentru care au aplicat circa 600 de firme mici și
mijlocii (IMM) la vremea respectivă.
Conform procedurii propuse, în Programul Comerț 2019 firmele beneficiare vor putea obtine
ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei fiecare, cu o intensitate de
90%. Aceasta înseamnă că beneficiarii vor trebui să plătească ei cel puțin 10% din cheltuielile
eligibile și TVA.
Vor putea beneficia de banii de la stat firmele care se încadrează în categoria:
întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, microîntreprinderilor, întreprinderilor
mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de
lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov.
Firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:





sunt IMM-uri (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro,
echivalent în lei).
au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice
de înscriere a planului de afaceri.
nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul
social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu
sunt eligibili pentru a accesa Programul
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nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare
consecutive pentru o întreprindere unică.
beneficiarul de ajutor financiar nerambursabil are obligația să angajeze până la plata
decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore
pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă active existente la data
înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de
norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program
conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2012/persoană
defavorizată/șomer), pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor semnării
contractului de finanțare.

Vor fi eligibile în cadrul Programului Microindustrializare 2019 firmele care desfăşoară
activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
⦁ 10 Industria alimentară
⦁ 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare
nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
⦁ 13 Fabricarea produselor textile;
⦁ 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
⦁ 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
⦁ 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
⦁ 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
⦁ 1811 Tipărirea ziarelor;
⦁ 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
⦁ 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
⦁ 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
⦁ 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
⦁ 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
⦁ 24 Industria metalurgică;
⦁ 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi
instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
⦁ 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
⦁ 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
⦁ 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
⦁ 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
⦁ 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
⦁ 31 Fabricarea de mobilă;
⦁ 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
Sursa: https://www.startupcafe.ro/
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1 miliard de euro pentru tinerii fermieri, pentru facilitarea accesului la
finanțare
Accesul la finanțare este esențial și prea adesea un obstacol pentru tinerii care doresc să se
alăture profesiei. Cu 11% dintre fermierii europeni sub vârsta de 40 de ani, sprijinirea tinerilor
agricultori în acest sector este o prioritate pentru Comisia Europeană și pentru politica agricolă
comună după 2020", a declarat Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan.
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat un pachet de credite în
valoare de 1 miliard de euro destinat în special tinerilor agricultori. În 2017, 27% din cererile
de împrumut transmise băncilor de către tinerii agricultori din UE au fost respinse, în
comparație cu doar 9% pentru alte ferme.
Pachetul de 1 miliard de euro are drept scop creșterea accesului la finanțare pentru fermierii
din UE, în special pentru tinerii agricultori.
Vicepreședintele BEI responsabil cu agricultura și bioeconomia, Andrew McDowell, a
declarat: „Sectorul agricol reprezintă coloana vertebrală a economiei UE și are un rol esențial
nu numai în producerea alimentelor sănătoase, ci și în combaterea schimbărilor climatice și
conservarea mediului. Prin această nouă inițiativă, BEI urmărește viitorul sectorului și
abordează un important decalaj pe piață, lipsa accesului la finanțare al agricultorilor, în
special a următorilor generații de agricultori. Acest împrumut de program va sprijini, de
asemenea, creșterea și competitivitatea în sectorul agricol / bioeconomie, prin păstrarea și
crearea de locuri de muncă în regiunile rurale și de coastă."
Programul va fi administrat la nivel de stat membru de către bănci și societăți de
leasing care operează în întreaga UE. Băncile participante ar trebui să se alinieze cu
suma angajată de BEI, aducând astfel suma totală la un potențial de 2 miliarde EUR, iar
prioritatea ar trebui acordată tinerilor agricultori.
Programul se va adresa mai multor deficiențe actuale cu care se confruntă agricultorii:





Rate ale dobânzii mai mici;
Perioade mai lungi de până la 5 ani pentru a începe rambursarea împrumutului;
Perioade mai lungi de rambursare a întregului împrumut (până la 15 ani);
A adăugat flexibilitate, în funcție de condiții, pentru a răspunde volatilității prețurilor
din sectorul agricol pentru a se asigura că agricultorii continuă să plătească
împrumuturi în perioade dificile (de exemplu, printr-o perioadă de "vacanță / grație"
care permite agricultorilor să nu plătească câteva luni).

Două împrumuturi pilot de 275 de milioane de euro urmează să fie puse în aplicare în Franța
prin intermediul acestei scheme. Aceste împrumuturi sunt destinate în special tinerilor
agricultori și atenuării schimbărilor climatice.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro
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Adaptarea normelor UE privind drepturile de autor la era digitală
Uniunea Europeana este pe cale de a modifica cadrul său juridic în materie de drepturi de
autor, astfel încât acesta să fie adecvat scopului în mediul digital de astăzi. Reprezentanții
președinției române a Consiliului au ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European,
cu privire la un proiect de directivă care aduce modificări actualelor norme ale UE privind
drepturile de autor, ca parte a procesului de creare a unei veritabile piețe unice digitale în
UE. Acordul va fi prezentat acum statelor membre în vederea confirmării de către acestea în
cadrul Consiliului.
Proiectul de directivă abordează o gamă largă de chestiuni, care pot fi împărțite în trei
categorii:
A) Adaptarea excepțiilor/limitărilor în materie de drepturi de autor la mediul digital și
la cel transfrontalier
Directiva introduce excepții obligatorii de la drepturile de autor în scopul extragerii de text și
de date, al activităților didactice online și al conservării și difuzării online a patrimoniului
cultural.
B) Îmbunătățirea practicilor de acordare a licențelor pentru a se asigura un acces mai
larg la conținut
Directiva prevede norme armonizate care facilitează:




exploatarea operelor care au încetat să fie comercializate (opere aflate în afara
circuitului comercial),
emiterea de licențe colective cu efecte extinse și
obținerea drepturilor pentru filme prin intermediul platformelor video la cerere.

C) Realizarea unei piețe funcționale a drepturilor de autor
Directiva introduce un nou drept pentru editorii de presă în ceea ce privește utilizarea
digitală a publicațiilor lor de presă. Autorii operelor incluse în publicațiile de presă în cauză
vor avea dreptul la o cotă din veniturile obținute de editorii de presă rezultate din acest nou
drept.
În ceea ce privește platformele de partajare de conținut online, directiva clarifică cadrul
juridic în care acestea funcționează. Aceste platforme vor trebui în principiu să obțină o
licență pentru operele protejate prin drepturi de autor încărcate de utilizatori, cu excepția
cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute în directivă.
De asemenea, directiva consacră dreptul autorilor și al artiștilor interpreți sau executanți la o
remunerație corespunzătoare și proporțională în momentul acordării de licențe sau al
transferării drepturile lor, introduce o obligație de transparență în ceea ce privește
exploatarea operelor licențiate și un mecanism de ajustare a remunerațiilor, precum și un
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mecanism de soluționare alternativă a litigiilor. Dezvoltatorii de software sunt excluși de la
aceste norme.
Textul convenit provizoriu va trebui mai întâi să fie aprobat de organele competente ale
Consiliului și ale Parlamentului European. După această aprobare, el va fi prezentat în
vederea adoptării formale de către ambele instituții.
Sursa: www.consilium.europa.eu

Programul Europa digitala 2021-2027
Uniunea Europeana sprijină digitalizarea economiilor și a societăților sale prin instituirea unui
nou program de finanțare, Europa digitală, pentru perioada 2021-2027.
Programul Europa digitală va asigura finanțare pentru proiecte din cinci domenii cruciale:
supercalculul, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele digitale avansate,
precum și asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate nivelurile
economiei și societății.
Finanțarea proiectelor menite să consolideze calculul de înaltă performanță va fi benefică
pentru domenii precum serviciile medicale, protecția mediului și securitatea. Sprijinul pentru
răspândirea utilizării inteligenței artificiale va include, de exemplu, asigurarea unui acces
îmbunătățit la infrastructura de testare a inteligenței artificiale.
Programul va susține organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale
avansate pentru forța de muncă și pentru studenți, precum și pentru întreprinderile mici și
mijlocii și pentru administrațiile publice. Asigurarea finanțării va face posibilă garantarea unui
acces simplu, fiabil și fără sincope la serviciile publice digitale, spre exemplu prin extinderea
interoperabilității serviciilor publice la nivelul întregii UE.
O rețea de centre europene de inovare digitală va asigura acces la cunoștințe tehnologice
specializate pentru întreprinderi – în special pentru IMM-uri – și pentru administrațiile
publice. Aceste centre vor reprezenta o răscruce la care se vor întâlni, pe de o parte,
industria, întreprinderile și administrațiile aflate în căutarea unor noi soluții tehnologice și, pe
de altă parte, companiile care pot oferi soluții gata de introdus pe piață. Fiind răspândite pe
o suprafață geografică largă în Europa, centrele vor juca un rol esențial în punerea în aplicare
a programului.
Europa digitală va veni să completeze o serie de alte programe care sprijină transformarea
digitală, precum Orizont Europa și aspectele digitale aferente Mecanismului pentru
interconectarea Europei.
Sursa: www.consilium.europa.eu
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Fonduri europene 2019: Din 22 iulie PFA și SRL vor putea cere câte 15.000
Euro pentru ferme mici

























Fermierii români, care au PFA, SRL sau alte astfel de forme de organizare
juridică, vor putea depune, în perioada 22 iulie-31 decembrie 2019, cererile
pentru fondurile europene de câte 15.000 de euro destinate fermelor mici,
potrivit apelului oficial făcut de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR).
Cererile de finanțare și celelalte documente necesare se depun online, pe site-ul
AFIR.
Bugetul total al acestei linii de finanțare pe anul 2019 este de 45.900.000 euro, din
care 13.770.000 euro pentru zona montană,
Solicitanții eligibili trebuie să fie persoane fizice înregistrate și autorizate (PFA),
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau societăți cu răspundere limitată
(SRL). Fermele trebuie să fie cuprinse ca mărime economică între 4.000 și 11.999 de
euro S.O. (valoarea producției standard).
Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioadă de maximum 3 sau 5
ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și va fi de 15.000 de
euro.
Procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%, în baza planului de afaceri.
Aceasta înseamnă că teoretic un solicitant poate face investiția numai cu banii
europeni.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două
tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implemeentarea corectă a
Planului de afaceri, fără a depăși 3/ 5 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la
semnarea Deciziei de finanțare.
Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.
În implementarea corectă a Planului de afaceri trebuie îndeplinite o serie de condiții,
printre care:
comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei
tranșe de sprijin, aspect demonstrat prin documente justificative, în conformitate cu
legislația în vigoare,
cazul în care în cadrul exploatației agricole există o platformă/ amenajare privind
gestionarea gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ care trebuie
adaptată la normele de mediu, în Planul de afaceri se va detalia acest aspect;
stabilirea domiciliului/ sediului social a solicitantului în UAT-ul în care exploataţia este
înregistrată;
în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de
maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare, locul de muncă al acestuia
(sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona
limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia;
Înscrierea se va face online, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(AFIR).

Sursa: www.startupcafe.ro
8

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

20 August 2019

Matchmaking event for the games industry:
gamesmatch@gamescom 2019
Brokerage event – Cologne (Germany)

25 August 2019

Future co-operation in automotives
Company Mission – Budapest (Hungary)

27 August 2019

Meet4Business Matchmaking Event Agra 2019
Company Mission – Gornja Radgona (Slovenia)

27 August 2019

Matchmaking Event "Innovation - 2019" for Technoparks
and start-ups.
Brokerage Event – Lviv (Ukraine)

28 August 2019

Å Pitch - Do Good, Do Business. International Business &
Matchmaking Event for Value Based Business
Brokerage Event – Turku (Finland)

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

O companie germană a dezvoltat o serie de rețete și metode de preparare pentru produse
fără carne și alimente conservate vegane care au la bază proteină din grau. Compania caută
parteneri activi din industria alimentară, interesați in a produce alimentele pe baza rețetelor
pe care le oferă sub acorduri de licență, fie gama integrală, fie produse singulare.
BODE20190412001
O companie cehă, specializată in industria printării pe materiale textile - bumbac și poliester
- caută parteneri pentru care dorește să devină subcontractor. Textilele imprimate pot fi de
diferite dimensiuni, grosimi, design-uri și culori, atat imbrăcăminte, cat și articole textile
pentru casă. Compania are parteneriate incheiate cu croitorii din Cehia, care asigură coaserea
și pregătirea textilelor pentru comercializare.
BOCZ20190506001
Un producător spaniol cu experiență de peste 70 de ani in producerea de vopseluri și
materiale pentru finisajele clădirilor a dezvoltat un sistem de izolație termică pentru clădiri,
din plută naturală. Sistemul izolează termic și fonic și are acțiune anti-mucegai, anti-foc, antibacteriană și oferă rezistență la apă și umezeală. Pluta utilizată este tratată pentru a fi
impermeabilă. Compania caută distribuitori și agenți comerciali care să ii reprezinte pe
piețele locale de materiale de construcții.
BOES20190201001

Un producator de cutii metalice din Singapore ofera solutii de ambalare care ar putea fi
utilizate pentru produse dintr-o gama foarte variata: ulei de gatit, vopsea, adezivi, solventi si
produse chimice. De asemenea pot oferi servicii de imprimare in functie de dorintele
clientilor. Compania doreste sa se extinda in Europa si isi cauta parteneri pentru cooperare
prin servicii de distributie sau productie.
BOSG20190111004

Compania din Spania este producator de unelte pentru uz industrial si domestic, specializat
in fabricarea de scari, scaune, scari telescopice pentru uz personal si profesional. Produsele
sunt confectionate din aluminiu si pot fi folosite in case si birouri sau in sectorul industrial/
de constructii. Compania isi cauta parteneri cu experienta pentru distribuirea si promovarea
produselor sale pe piata externa
BOES20190130001
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O companie situată in nordul Germaniei, specializată in industria energiei eoliene, caută noi
piețe și parteneri internaționali: distribuitori, licențiați și potențiali parteneri pentru crearea
unui joint venture. Compania produce turbine eoliene de categorie medie (de la 225 la 600
kW), destinate parcurilor eoliene, fermelor și a industriilor care folosesc astfel de tehnologie.
BODE20171218002

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Un start up din Germania a dezvoltat un software de selecție a produselor, care identifică cel
mai bun produs pentru fiecare client și oferă recomandări de produse bazate pe cerințele
clienților. Acest software este independent de industrie și produs și poate fi integrat cu
ușurință in magazine online și in sisteme de management și poate fi de asemenea adaptat ca
instrument pentru reprezentanții de vanzări. Poate fi adaptat oricărei industrii, prin cooperare
comercială cu asistență tehnică.
TODE20190416001
O companie austriacă caută o micro-pompă de apă cu proprietăți specific, care să fie
incorporată intr-un produs comercial pe care il dezvoltă in prezent. Compania este interesată
de soluțiile existente, cu posibilitatea de a fi personalizat mai departe sau dezvoltat in
comun, in baza unui acord de cooperare comercială sau tehnică. Provocarea este pomparea
unui debit relativ ridicat de lichid intr-un spațiu disponibil mic.
TRAT20190417001

Un start-up inovator din Italia, in colaborare cu o companie multinațională, a dezvoltat și
brevetat o nouă tehnologie pentru optimizarea procesului de productie a spirulinei pentru uz
alimentar. Procesul de producție a fost optimizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie, adică prin digestia anaerobă a biomasei in cadrul procesului de producție in sine.
Mai mult, implementarea noii tehnologii face ca multe costuri de producție să fie reduse și
reprezintă o inovație ecologică in agricultură și se crește de zece ori producția, in aceleași
condiții ale metodologiei anterioare. In prezent, producția tradițională lunară de spirulină in
Europa este de aproximativ 300 kg / lună pentru fiecare 1000 de metri pătrați de sere, iar
acest proces de producție inovator va permite creșterea producției cu pană la 3000 kg / lună
pentru fiecare 1000 de metri pătrați. Reduce costurile de producție legate de energia
necesară, costurile de alimentație ale algelor și costurile generate de introducerea C02 in
sere. De fapt, energia necesară este produsă autonom de către plante, precum și nutrienții și
dioxidul de carbon. Compania italiană caută un partener industrial care dorește să dezvolte
noi fabrici in țara sa, prin implementarea acestui proces de producție. Compania italiană va
transfera tehnologia și know-how-ul necesar pentru a construi sistemul și pentru ca acesta să
funcționeze in baza acordului comercial cu asistența tehnică
TOIT20190305002
O companie germană cu experiență in crearea realității virtuale și augmentate (VR/AR) și in
dezvoltarea aplicațiilor web, oferă o soluție digitală pentru industria construcțiilor și orașelor
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inteligente. Oferă o tehnologie digitală twin care permite utilizatorilor să proiecteze site-urile
de construcții sau intregi orașe digitale și să-și simuleze caracteristicile in mod virtual. Orice
site poate fi planificat, simulat și proiectat digital. Mai mult, performanța unei infrastructuri
reale, de exemplu, clădiri, poduri, tuneluri etc., poate fi evaluată in timp real și, astfel, să fie
optimizată in mod continuu. Soluția software oferită este concepută special pentru orașe
inteligente. Acesta ridică planurile din desene 2D sau scanează mediul pentru a crea un
mediu virtual care poate fi explorat inainte ca infrastructura să fie chiar construită. Intr-un
astfel de mediu, o persoană poate purta o cască tip VR pentru a experimenta un anumit
proiect virtual, in timp ce colegii din cameră pot viziona scenele pe un ecran. O aplicație de
monitorizare poate inlocui streamingul live, de ex. in monitorizarea traficului sau a pietonilor,
unde simularea, spre deosebire de filmarea video, nu provoacă probleme legate de protecția
datelor. Compania germană caută parteneri pentru acordarea de licențe și acorduri
comerciale cu asistență tehnică. Partenerul, de ex. o municipalitate sau un furnizor de servicii
pentru municipalități ar implementa soluția cu sprijinul și sfaturile companiei germane. Există,
de asemenea, interes in alăturarea la proiect a consorțiilor care lucrează pe subiecte in care
compania germană ar putea contribui cu expertiza ei.
TODE20190328010
O companie din Coreea de Sud, specializată in procesarea algelor, dorește dezvoltarea unei
tehnologii care să imbunătățească eficiența activității de creștere a animalelor. Tehnologia
are drept scop eliminarea mirosurilor neplăcute ale resturilor produse de animale și
producerea de ingrășămant natural și de hrană pentru animale, precum și prevenirea poluării
apelor. Se caută crescători de animale, producători de ingrășămant natural, companii care se
ocupă de tratamentul apelor reziduale și excrementelor, distribuitori de animale vii și de
hrană pentru acestea, alte entități interesate de producția de ingrășămant natural ori hrană
pentru animale.
RDKR20190201001
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.

SC IPA SA Galati
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Portului, nr. 23, Galati, jud. Galati
Tel. / Fax. 0236 433467
E-mail: bazilapostol@ipa.ro
www.ipagl.ro
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