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Despre Enterprise Europe Network
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 ce rcetare, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare
etc, din 60 țări, finanţată prin programul COSME (2014-2020).
Detalii: 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. Centrul Enterprise Europe Network Galaţi, găzduit de
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, oferă o gamă largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea:
 Internaționalizare
Prin completarea unei expresii de interes, 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 Enterprise Europe sau puteți beneficia
de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular descriptiv (profil) și
înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network,
 Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri)
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate .
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 Accesare fonduri europene
Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în
regim help-desk; sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovarecercetare-dezvoltare.
 Informații legislație, politici europene, consultări publice europene
Informații privind legislația și politicile europene relevante pentr u diferite categorii de societăți
com erciale sau sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanţii mediului de afaceri
local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi
monitorizarea implementării politicilor UE, cu ocazia consultărilor publice europene.
 Servicii de informare şi sign-posting în sprijinul inovării
Detalii suplimentare: http://www.cciagl.ro/een/prezentare.html şi http://www.enterpriseeurope-erbsn.ro

Informații europene
Comisia Europeană alocă 2.5 milioane de euro pentru două proiecte de
sprijinire a cooperării și inovării în regiunile și orașele României

Comisia Europeană lansează două proiecte
pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor
din România, în cooperare cu Guvernul român și
cu Banca Mondială.
În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai
Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din
România să dezvolte legături mai strânse cu
periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru
proiecte care să aducă beneficii întregii zone
urbane, nu numai centrului economic principal. De
exemplu, experții vor studia modul de extindere a
rețelelor de transport urban sau felul în care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul
serviciilor publice pentru a le face mai accesibile.
În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va ajuta cele 8 regiuni ale României să-și
îmbunătățească capacitatea de inovare și să consolideze cooperarea dintre centrele de
cercetare și întreprinderi în scopul dezvoltării de produse inovatoare pentru piață. Acest
proiect este lansat în cadrul inițiativei „Catching up Regions”(inițiativa privind convergența
regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și creștere reduse să ajungă din urmă restul Uniunii
Europene.
(https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improvinginvestment/lagging_regions/)
Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind
extinderea și pentru politica regională, a declarat: „România va beneficia, în cadrul următorului
buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, de resurse considerabile pentru a
investi în dezvoltarea urbană durabilă. Colaborarea experților Comisiei și ai Băncii Mondiale cu
autoritățile române va contribui la pregătirea terenului în vederea realizării cu succes a acestor
investiții. În paralel, oferim sprijin adaptat regiunilor din România, astfel încât acestea să -și
poată capitaliza activele, să coopereze între ele și să devină mai inovatoare.”
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Îmbunătățirea cooperării dintre reședințele de județ din România și periferiile lor
Proiectul se va concentra asupra sprijinirii orașelor în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte
comune în următoarele sectoare: transportul public, mediul înconjurător și economia circulară,
digitalizarea, spiritul antreprenorial și educația. Scopul este să ofere servicii mai bune
cetățenilor, să utilizeze într-un mod mai eficient finanțarea publică și să se asigure că efectele
de propagare pozitive se resimt, de asemenea, în împrejurimi și în orașele mai mici.
Concret, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta orașele din România să identifice
sectoarele cu un mare potențial de cooperare intermunicipală, să elaboreze proiecte comune,
să utilizeze în mod optim finanțarea UE și să stabilească condițiile administrative adecvate
pentru o cooperare durabilă între parteneri.
Proiectul este finanțat cu 500.000 euro din Fondul
sfârșitul acestui an, experții vor publica un raport
ajute România la planificarea mai multor miliarde
inovare regională în cadrul următorului buget pe
2027.

European de Dezvoltare Regională. Până la
cu recomandări specifice care ar trebui să
de euro alocate pentru investiții urbane și
termen lung al UE pentru perioada 2021-

Regiuni mai inovatoare
Regiunile românești vor beneficia de expertiză adaptată din partea Comisiei și a Băncii
Mondiale pentru a comercializa mai bine proiectele de cercetare, pentru a consolida
capacitățile în materie de transfer de tehnologie, pentru a crea locuri de muncă în domeniul
cercetării și al inovării și pentru a promova inovarea în întreprinderile mici și mijlocii locale.
Experții vor ajuta regiunile:
 să sprijine echipele de cercetare selectate, cu un potențial ridicat, din regiunile nord estice și nord-vestice, pentru ca acestea să-și poată aduce ideile inovatoare pe piață;
 să faciliteze transferul și diseminarea cunoștințelor și a noilor tehnologii între
organizațiile de cercetare și întreprinderi;
 să promoveze cooperarea dintre sectorul public și cel privat, ajutând organizațiile
publice de cercetare din regiunile nord-estice și nord -vestice să multiplice și să
îmbunătățească serviciile de cercetare și inovare furnizate întreprinderi lor;
 să sprijine antreprenorii din toate regiunile României pentru ca aceștia să poată testa și
îmbunătăți viabilitatea comercială a prototipurilor lor, în vederea creării unei rezerve
solide de proiecte pregătite să primească finanțare europeană și națională în viitor.
Proiectul va fi realizat până la sfârșitul anului 2020 și beneficiază de un buget de 2 milioane de
euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. În cadrul Programului Operațional
Regional pentru perioada 2014-2020 mai sunt încă disponibile fonduri de 110 milioane de
euro pentru sprijinirea activităților de cercetare legate de specializarea inteligentă și de
transferul de tehnologie.
Context

Inițiativa Catching up Regions (inițiativa privind convergența regiunilor) a fost lansată de Comis ia
Europeană pentru a înțelege ce anume frânează creșterea economică și investițiile în regiunile cu
venituri și creștere reduse și care ar fi modul optim de utilizare a fondurilor UE pentru a soluționa aceste
probleme.
În 2016, cu ajutorul Centrului Comun de Cercetare, a fost lansată etapa pilot în regiunile din nord-estul și
nord-vestul României, cu scopul de a dezvolta, actualiza și îmbunătăți strategiile de specializare
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inteligentă ale acestora, mai precis strategiile industriale și de inovare bazate pe capacitățile competitive
locale; aceasta a avut ca rezultat o serie de proiecte care beneficiază în prezent de finanțare.
Proiectele respective vor contribui la elaborarea noilor programe din cadrul politicii de coeziune. Pentru
perioada 2021-2027, Comisia a propus să se aloce României, în cadrul politicii de coeziune, fonduri de
peste 30.8 miliarde de euro în total, cu 6.1 miliarde de euro mai mult decât în perioada actuală.

Sursa : https://ec.europa.eu

Cererea de propuneri de proiecte „Promovarea dezvoltarii durabile a turismului si
a capacitatii IMM-urilor din turism prin cooperare transnationala si transfer de
cunostinte”, din cadrul programului european „COSME″ 2014-2020
Comisia Europeana, prin Agentia Executiva pentru
IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea
de propuneri de proiecte 2019 „Promovarea
dezvoltarii durabile a turismului si a capacitatii IMMurilor din turism prin cooperare transnationala si
transfer de cunostinte”, din cadrul programului european „COSME″ 2014-2020 – Programul UE
pentru competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii.
Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 24 octombrie 2019.
Bugetul cererii: 5.000.000 €; 1.000.000€ maximum/proiect, 75% din totalul costurilor eligibile.
Eligibilitate: entitatile publice si private constituite legal în tari ale UE sau participante la
programul „COSME”, spre exemplu: autoritati publice locale, regionale, nationale, asociatii,
operatori de turism, ONG-uri, universitati, centre de cercetare sau de formare, organizatii de
management al destinatiilor, camere de comert, etc.
Pentru detalii suplimentare accesati https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/costourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development#inline-nav-3
Sursa : https://ec.europa.eu

Apel Deschis pentru Retele de Afaceri Europene
(European Business Networks - EBNs)
Apelul deschis pentru rețelele de afaceri europene (EBN) a fost lansat pe 22 iulie și va fi deschis
până luni, 4 noiembrie 2019 , ora 17:00 la Bruxelles.
Puteți găsi aici: https://bee-net.b2match.io/ pagina-3001
- Text complet al apelului BEE NET pentru rețele de afaceri europene
- Formular B1 - Formular de cerere / Plan de acțiune
- Formularul B2 - Bugetul EBN
- Formularul B3 - Declarația de auto-eligibilitate și excludere
- Forma B4 - Capacitate operațională - componența echipei
- Formular B5 - Formular de persoană juridică
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CUM FUNCTIONEAZA:
Odată
înregistrate,
prin
intermediul Platformei Web BEE
NET, companiile vor avea
posibilitatea de a se găsi alte
companii
care
împărtășesc
aceleași obiective și scopuri, vor
face schimb de idei și vor crea
echipe. Aceste echipe vor putea
participa la apelul deschis pentru
EBN-uri.
Cele mai bune 10 EBN-uri, capabile să creeze sinergii, să implementeze acțiuni și să obțină
rezultate conform Planurilor de acțiune comune pentru internaționalizare, vor primi o
subvenție de 25.000 de euro.
La această pagină https://bee-net.b2match.io/ pagina-3101 puteți găsi Ghidul solicitanților
Sursa: https://bee-net.b2match.io

Fonduri nerambursabile pentru procesarea fructelor și marketingul
produselor obținute din acestea

Au început înscrierile on-line pentru fondurile
europene destinate firmelor românești, de la
microîntreprinderi până la cele mari, organizate
ca SRL, PFA și în alte forme, pentru afaceri cu
procesarea fructelor. Se pot solicita fonduri
pentru producția de sucuri naturale, gemuri,
băuturi alcoolice slabe, ca cidrul, sau tari, precum
țuica românească, prin submăsura 4.2a –
PNDR. AFIR, a deschis înscrierea, în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, ora 16.00,
în prima sesiune din 2019, la fondurile UE din submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/
marketingul produselor din sectorul pomicol” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul
ITI Delta Dunării).
Fondurile totale disponibile sunt de 26.800.000 euro, împărțite astfel:
 10.000.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 3A „Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor
agricole, promovarea pieței locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de
producători și a organizațiilor interprofesionale”.
 16.800.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 6A „Facilitarea diversificării, a
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă”.
Ghidul și celelalte docum ente necesare sunt publicate pe site-ul AFIR
Pentru proiectele câștigătoare, firmele românești din domeniul procesării fructelor, pot obține
fonduri europene, în procent de maximum 40% sau maximum 50% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile din proiect. Restul banilor, plus cheltuielile ne-eligibile trebuie asigurate
de antreprenori.
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Acești bani europeni sunt pentru afaceri cu procesarea și marketingul fructelor. Vorbim aici de
produse agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).
Exemple: Pot fi făcute afaceri în producerea de sucuri naturale din fructe, gemuri din
fructe, cidru, țuică natrurală. NU este permis ca materia primă colectată în vederea
procesării să provină din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele,
etc., recoltate din păduri de amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate în categoria
produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul
acestei submăsuri.
Atenție, pentru proucția de băuturi alcoolice pot aplica doar microîntreprinderile (firme care au
maximum 9 angajați) și formele asociative.
La băuturi alcoolice, limitele maxime la finanțarea nerambursabilă sunt:
 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
– Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/
procesează materie primă provenită din sectorul pomicol inclusiv pentru producerea
băuturilor alcoolice;
– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2 -depozitare
(materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor,
sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
– unităţi mobile de procesare.
– pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt
eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru
muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
– achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectarii materiei prime.
Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai
un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:
– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
– Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
– Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii
din proiect;
– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).
Cheltuieli cu active necorporale:
– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
– Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării
proiectului;
– Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a
proiectului.
– Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
– lansarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
– etichetarea (crearea conceptului);
– creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand.
Cheltuielile aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea
eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.
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Condiții pentru firmele beneficiare: Firma va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a
ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
Sursa : https://afir.info/

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe
Network
Calendar evenimente internaționale
Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate numeroase
manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri de afaceri sau dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și transfer de tehnologii, cum
ar fi misiuni economice sau evenimente de parteneriat (brokeraj).
Daca sunteți interesat de unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm
să contactați Centrul Enterprise Europe Network Galaţi
Data

Titlu

16 septembrie 2019

B2B meetings at EMO Hanover 2019
Brokerage Event – Germania (Hanovra)

20 septembrie 2019

International Brokerage event at construction fair FOR ARCH 2019
Brokerage Event – Cehia (Praga)

25 septembrie 2019

Brokerage Event under Breaking the Barriers in a Circular Economy
Brokerage Event – Norvegia (Oslo)

25 septembrie 2019

Macedonia Manufacturing Expo Brokerage Event 2019
Brokerage Event – Macedonia (Skopje)

26 septembrie 2019

Brokerage Event at the Samsun 5th Agriculture, Husbandry and Technology Exhibition
Brokerage Event – Turcia (Samsun)

28 septebmrie 2019

2019 International Ceramic Industry Expo China (Liling)
Târg/expoziție – China (Liling, Zhu Zhou City, Hunan Province)

1 octombrie 2019

Marketplace Austria Food 2019
Brokerage Event – Austria (Viena)

8 octombrie 2019

Brokerage event at the European Biotech and Pharma Partnering
Conference 2019 in Osaka, Japan
Brokerage Event – Osaka (Japan)

14 octombrie 2019

International matchmaking event on bio, eco, natural and sustainable
products at BioXpo
Brokerage Event – Brussels (Belgium)

29 octombrie 2019

Singapore International Energy Week (SIEW)
Brokerage Event – Singapore (Singapore)

6 Noiembrie 2019

Match4Industry Business Matching Event 2019
Brokerage Event – Kocaeli (Turkey)

Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
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Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database), Rețeaua Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de
cercetări, universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / CERERI
DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind posibilitatea
de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.
Organizațiile din județele Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea interesate să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe Galaţi din cadrul
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, care oferă în mod GRATUIT informații și
sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
BOUK20190703005
Companie din Marea Britanie care proiectează și fabrică echipamente electronice marine și
controlori wireless IoT (Internet of Things) caută distribuitori. Produsele sunt ușor de utilizat,
accesibile și permit marinarilor să obțină date actualizate: receptoare AIS (sistem de identificare
automată), transpondere AIS, multiplexoare, convertoare NMEA 2000, convertoare SeaTalk
(TM), protocoale NMEA și alte gateway-uri pentru conversia și fuziunea protocoalelor de comunicare nautică.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6742522-14ea-4de0-89b68fa8a4cba217
BOUA20190417001
Firma din Ucraina specializată în fabricarea diferitelor piese turnate din aluminiu, oțel și fier c aută
parteneri
să
coopereze
sub
acorduri
comerciale
sau
de
fabricare.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ea85b5d-cb2f-4fce-a13ac5454b2047e1
BOES20190711001
Companie din Spania care oferă soluţii software pentru agricultură caută acorduri de agenție
comercială la nivel mondial. Platforma se bazează pe observarea continuă a culturilor și prelucrarea datelor pentru a sprijini fermierul în luarea deciziilor. Se procesează automat toate
tipurile de informații relevante care provin din surse diferite, cum a r fi: senzori, imagini satelit,
prognoze meteo, programe de calcule pentru îngrășăminte, algoritmi de irigare, imagini
multispectrale, zboruri cu avion etc.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a80f3c46-266a-4986-a5fc00fcfdc94abe
BRUK20190712001
Companie din Marea Britanie caută producători de articole de mobilier din lemn pentru grădină (magazii, garduri, arcade, punţi etc.) din România, Bulgaria și Republica Cehă.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f3ac3d4-7391-4c21-9d90a739638b1fb1
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BOPL20190807001
Companie din Polonia specializată în producția de miere de înaltă calitate, conținând numai
ingrediente naturale, fără conservanți, dorește să își exporte produsele pe
piețele externe și
caută distribuitori din întreaga lume.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab555f4a-b95c-4bd6-ac8e1d7f2da16233
BOLT20190805001
Compania din Lituania oferă case modulare “la cheie” și clădiri temporare, inclusiv toate instalațiile, finisajele și mobilierul, care sunt ușor de construit și de transportat. Compania este în
căutarea de distribuitori sau colaboratori în baza unor acorduri de fabricație.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c8b162f-e7ab-49f6-b1540861dde2b617
BRPL20190808003
Importator polonez de vinuri și produse alimentare caută furnizori de vin ambalat în pungă /
cutie, pe baza unui contract de agenție comerciala, servicii de distribuție sau acord de furnizor.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c226a7b9-e4e0-4db2-b042b690c22543cb
BOTR20190724001
Companie din Turcia, specializată în proiectarea și producerea de mobilier pentru bucătărie și
baie este în căutarea de distribuitori. Compania are în prezent 40 de sucursale, din care 6 sunt
în străinătate în Franța, Belgia, Macedonia de Nord și Libia și dorește să coopereze în cadrul
acordului de servicii de distribuție şi/sau acord de franciză, pentru a-și mări canalele de vânzare pe piaț a internațională.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e55588e-9408-477f-9bb4b6b6dcd439f7
BOPL20190723001
Companie din Polonia specializată în producţia de electronice de larg consum, in special
ceasuri SmartWatch (în diverse modele: pentru copii, adulţi, sportive; compative atât cu
sistemul Android cât şi iOS) caută parteneri pentru servicii de distribuție.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62f7f353-e2f5-45c1-8069a8de87bb7786
BRIE20170728002
Companie irlandeză este în căutarea unui partener din România, certificat CE, care să-i poată
produce/furniza, pe baza unui acord de producție: turnuri de măsurare, catarge meteorologice,
piloni de ghidaj și piloni de telecomunicații.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55c1e198-8e4a-42e8-856bd52c6abcd8b9

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
TRCH20190626001
Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) caută traductoare de curent continuu
adaptate la curent (DCCT) necesare pentru cel mai mare accelerator de fizică a particulelor din
lume, care să furnizeze în conformitate cu acordul de fabricație, 32 de ieșiri de tensiune bipolaPage 9 of 12

ră de curent continuu. Traductoare de curent continuu (DCCT) cu două valori nominale de curent cuprinse între 14 kA și 18 kA și o stabilitate de 12 ore mai mică de 0,5 părți în 106 (ppm),
pentru Colizorul de Hadroni Mari (LHC), care este cel mai mare și mai puternic accelerator de
particule din lume. CERN caută furnizori de 32 de piese, prin procedura de licita ție publică.https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d888286-7915-4da4892dfbfcf9a6bc97
TRSG20190416001
Companie din Singapore cu un istoric puternic în Vehicule Autonome Ghidate, activează în
domeniul automatizării logistice și caută companii europene de stivuitoare pentru a colabora
la proiectarea și dezvoltarea de stivuitoare autonome, în vederea furnizării de soluții de mot ostivuitoare autonome inovatoare. Compania caută acorduri de cooperare în domeniul cercetării
și de acordare a licențelor cu potențiali parteneri europeni de proiectare și dezvoltare a stivu itoarelor europene.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93846aff-fad9-4c15-8c964d2cd9a24a8d
TRBE20170814001
Companie belgiană caută o nouă metodă/produs pentru a transfecta ADN-ul plasmidic în celule eucariote in vivo (la animale/om, fără a folosi vectori sau aparate virale. Metoda ar trebui să
funcționeze în celulele musculare și alte țesuturi. Compania este capabilă să efectueze cercet are și dezvoltare și este interesată în diferite tipuri de acorduri: un acord comercial cu suport
tehnic, acord de licență sau acord de cercetare.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3eb4a07c-8592-4305-8a602d12a22747b
TRNL20190801001
Companie olandeză de recrutare caută IMM-uri și start-up-uri în Europa care oferă soluții inovatoare astfel încât candidații să aibă un control mai mare asupra propriilor date și pentru a le
facilita adaptarea și îmbogățirea CV-ului. Cooperarea ar fi în cadrul unui acord de cercetare.
Această solicitare tehnologică se referă la o provocare inovatoare publicată pe o platformă
deschisă.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/541cc9cc-d6a3-468eaeb90543bfd4eb07
TRNL20190219001
Managementul infrastructurii feroviare olandeze, caută soluții inovatoare pentru a preveni
inundarea în tuneluri în stațiile feroviare, după ploi extreme, datorită schimbărilor climatice.
Pentru a menține stațiile de tren accesibile, trebuie să găsească soluții inovatoare și durabile
pentru a preveni inundarea tunelurilor. Este vizat un acord de cooperare tehnică sau de cercetare. Compania preferă achizițiile publice, dar soluțiile creative pot contribui la definirea
cerințelor. Această solicitare se referă la o provocare inovatoare publicată pe o platformă deschisă.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f97acad-10e8-4408b100066e22fea2d1
TRFR20180420001
Companie franceză specializată în echipamente de sport în aer liber încearcă să-și extindă portofoliul de proiecte în materiale rezistente la apă, prin inițierea de noi parteneriate cu parteneri
academici sau hi-tech. Compania este concentrată pe material flexibil ,moale, rezistent la apă
(nu hidrofug) cu un mediu foarte scăzut, cum ar fi fibre biosurcate, componente puternic reciclabile, materiale reciclate, procese de impermeabilizare ecologică. Domeniul de interes nu se
limitează la țesături și poate fi extins la filme, membrane și orice alt material moale adecvat
pentru aplicații de impermeabilizare. Compania caută o licență pentru a cumpăra pentru a -și
extinde portofoliul de proiecte sau un acord tehnologic pentru integrarea tehnologiei în proPage 10 of 12

dusul lor. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a58e3073-1627-46898b307dfc92d127d
TRLT20190715001
Companie lituaniană de prelucrare a plantelor este specializată în fabricarea ceaiului din flora
sălbatică. Selecția de ceaiuri variază de la mușețel, mentă și cimbru până la arome mai neobi șnuite, cum ar fi trandafirul pentru câine, calendula și scoarța de stejar. În total, se folosesc în jur
de 100 de specii de plante. Materiile prime pentru ceaiuri sunt colectate în cea mai mare parte
manual direct din natura sălbatică. Din acest motiv, acesta ar putea fi contaminat cu agenți fizici și biologici. Materia primă este sortată și decontaminată manual când se deplasează pe o
bandă transportoare.
Unele frunze de plante au ouă de insecte de dimensiuni milimetrice pe ele, care eclozează
atunci când frunzele sunt deja ambalate în pungi de ceai. Ouăle nu sunt vizibile pentru o persoană care decontamină materia primă din cauza dimensiunilor mici și/sau se află pe partea
inferioară a frunzei. Din acest motiv, se caută o tehnologie, care detectează și scoate frunzele
contaminate cu ou de pe linia de producție. În scopul soluționării problemei ouălor pe frunze,
firma urmărește un acord de cooperare tehnică cu un partener. Partenerul ar trebui să ofere o
soluție completă de la început până la finalizare. În special, ar trebui să proiecteze și să instal eze echipamentele necesare.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b0c1ca4-0104-4c55ae909426c37b799
TRCN20181029001
Compania chineză angajată în industria energiei și a mediului (tratarea completă și utilizarea
deșeurilor de bucătărie, nămol, animale și păsări de curte, paie etc.) este concentrată pe cercetarea, fabricația și aplicarea echipamentelor cu gaz biologic. De asemenea, compania poate
furniza servicii de consultanță pentru dezvoltarea și aplicarea completă a resurselor de biomasă. Compania caută tehnologii și echipamente europene de digestie anaerobă de înaltă
eficiență. Partenerii trebuie să aibă capacitatea de cercetare și dezvoltare și să fie echipați cu
tehnologii și experiență avansate.
Colaborarea poate fi stabilită printr-un acord de cooperare tehnică; alte detalii de cooperare
ar putea fi discutate pas cu pas.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/761ec277-fc32-4220bb6e096ecbf41ae2
TRLV20190716001
Companie inovatoare de produse alimentare din Letonia care produce dulciuri, gustări, bomboane vegetale și pulberi verzi sănătoase etc., din ingrediente naturale( ex. jeleu de urzică fără
adaos de zahăr și gluten) caută tehnologie - un tăietor pentru tăierea marmeladei cu pectină și
nuci întregi. Întrucât masa marmeladei este destul de rigidă, tare și lipicioasă, compania ne cesită tehnologie automată de tăiere, astfel încât cuțitele să nu se lipească de masa de marmeladă
și cuburile să fie tăiate cu precizie. În prezent, marmelada este tăiată în cuburi de mână, dar
este un proces care consumă mult timp. Compania caută un acord comercial cu asistență te hnică.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/647f7f19-6133-4a2d-92580970d1fc35fb
TRBE20190114001
Companie belgiană care activează de 20 de ani în domeniul echipamentelor pentru securitatea
muncii și distribuția dispozitivelor medicale, în special prin distribuirea defibrilatoarelor externe
automate (AED), în asociere cu un medic experimentat, anestezist-urgență, a dezvoltat un conPage 11 of 12

cept de dispozitiv portabil personal. Compania caută partener în baza unui acord de cooperare
în domeniul cercetării, pentru a dezvolta prototipul și pentru a putea pregăti produsul pentru
comercializare.
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89d1aacc-a362-4b009e611b0054685e6
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