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	Actualizare: 26 August 2015
	expirare: 25 August 2016
	referinta: TRUK20150820001
	Descriere: Companie din UK activa in urbanism, consultanta de mediu si peisagistica cu cunostinte vaste si experienta in  energie eoliana, solara, telecomunicatii si aspectele generale de infrastructura cauta noi tehnologii in domeniul energiei regenerabile si orase inteligente pentru a fi incluse in oferta de servicii de planificare si sustenabilitate.1. Evaluarea impactului asupra mediuluiCompania a proiectat declaratii de mediu pe numeroase proiecte majore de infrastructura care de obicei au constat in a produce o aplicatie de planificare, ornitologie, ecologie, geologie, design, peisaj si vizual, zgomot, trafic si transport, arheologie si patrimoniu cultural, topografie, geo-fizico si studii de hidrologie. Compania produce, de asemenea, un numar semnificativ de rapoarte de specialitate de mediu. Ei sunt in cautarea de tehnologii inovatoare pentru a adauga valoare fiecarei dintre specializarile de mai sus, pentru a evalua acest impact, a oferi si a pune in aplicare masuri de atenuare.2. Sisteme Informatice Geografice (GIS)Compania, in parteneriat cu Universitatea de Nord-Vest din Marea Britanie, a dezvoltat un birou inovator si tehnologie web bazata pe GIS. Aceasta cuprinde toate aspectele legate de procesul de planificare din Marea Britanie, inclusiv considerente economice, sociale si de mediu in cadrul unei noi tehnologii sofisticate GIS pentru a evalua si atenua riscurile de mediu si constrangerile care afecteaza viabilitatea unei propuneri de infrastructura. Ca parte a acestei noi tehnologii, compania ofera un serviciu complet GIS de cartografiere pentru Marea Britanie, care are o platforma globala pentru a alegerea locatiei optime si scara pentru  dezvoltarea infrastructurii. GIS este dezvoltat intr-un model 3D ca un instrument pentru planificarea urbana viitoare a oraselor inteligente. Compania este in cautarea de tehnologii compatibile in care sa combine GIS si sa obtina o cota de piata mai mare, pentru ambele companii, pe piete geografice diferite din intreaga lume.3. Studii de FezabilitateImpreuna cu GIS, compania realizeaza in mod regulat studii de fezabilitate pentru diferite proiecte de infrastructura pentru a identifica riscurile si constrangerile si sa evalueze alternativele care ar putea afecta viabilitatea unei anumite locatii. Ca parte a acestui proces sunt luate pe deplin in considerare politicile nationale si locale relevante pentru un proiect. Compania este in cautarea de diverse tehnologii pentru a ajuta la evaluarea adecvata pentru diverse locatii geografice pentru diverse proiecte de infrastructura, inclusiv diverse tehnologii energetice.4. Consultare publicaCu peste 16 ani de experienta avand de a face cu propuneri de dezvoltare a infrastructurii de multe ori controversate, compania a adunat o expertiza considerabila in acest domeniu de specialitate. Acesta este un domeniu de o importanta in crestere si un punct cheie al companiei. Ei sunt chemati in mod regulat pentru a reprezenta clientii in reuniunile comisiilor de planificare, evenimente publice, forumuri comunitare etc. si sa medieze cu comunitatile locale. Compania este in cautarea de diverse tehnologii pentru a demonstra vizual proiecte de infrastructura cu care lucreaza, pentru a informa mai bine publicul si a-i ajuta sa modeleze propuneri pentru zonele in care traiesc.5. Orase inteligenteCompania a dezvoltat un GIS pentru amplasarea rapida a dezvoltarilor energetice in zonele urbane si doreste sa colaboreze si sa se extinda in acest domeniu nou in crestere. Ei sunt in cautarea de diferite tehnologii in sectorul oraselor inteligente in special pentru energie pe care le pot colabora cu GIS.
	Specificatie: Compania a dezvoltat un Sistem Informational Geografic (GIS), care are un numar semnificativ de straturi de date de mediu pentru Marea Britanie. Compania cauta potentiali parteneri tehnologici pentru a colabora utilizand GIS pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv energie regenerabila (eoliana, solara, hidro), telecomunicatii, transport rutier, feroviar, cursurile de apa, etc si pentru tehnologiile complementare in utilizarea dezvoltarii de solutii inteligente pentru orase.
	comentarii 1: disponibil pe piata
	Data crearii: 20 August 2015
	tip marimea firmei: IMM
	anul infiintarii: 2011
	implicare: DA
	Rezumat: Companie din Marea Britanie si Irlanda, autorizati in urbanistica, consultanti in domeniul mediului si sustenabilitatii ofera planificare tehnica completa si solutii de mediu pentru eoliene terestre, celule fotovoltaice, alte tehnologii regenerabile, comunicatii fara fir si sectoare de infrastructura. Compania este in cautarea de noi tehnologii in domeniul energiei regenerabile si orase inteligente pentru a fi incluse in oferta de servicii de planificare si sustenabilitate. Achizitia se va realiza prin licenta, servicii sau acord de cooperare tehnica.
	comentarii 2: Copyright
	Tip marime partener: IMM, institut de cercetare-dezvoltare
	Tip parteneriat: Acord servicii, Acord de licentiere, Acord de cooperare tehnica
	Tipul partenerului: - Tipul partenerului cautat: industrial, organizatie de cercetare, parteneri de afaceri.- Domeniul de activitate al partenerului: furnizor de tehnologii noi pentru ornitologie, ecologie, geologie, design, peisagistic si vizual, zgomot, trafic si transport, arheologie si patrimoniu cultural, topografie, studii fizico-geo si de hidrologie.- Sarcina care va fi efectuata de catre partener: ofera solutii adecvate pentru a imbunatati activitatile de planificare urbana inteligenta.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Firma de consultanta in domeniul protectiei mediului cauta tehnologii pentru energie regenerabila si orase inteligente
	Tip solicitare: CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: engleza; poloneza
	tara: United Kingdom


