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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, lansată în anul
2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMMurilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea propriei
afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China
si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experti din peste 600
centre gazdă.
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de
contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii:
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei
care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici);


participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica



furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare;



informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o
companie sau un sector economic;



implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul
context generat de pandemia COVID-19.
De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost selectate
din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare.
Daca esti interesat, contacteaza-ne.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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#Fii informat!
Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent
RIS3 Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează apelul deschis pentru constituirea
portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un
portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale
Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de
programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte
programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate
direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.
Context
Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare,
organizațiilor non-guvernamentale și entităților administrative teritoriale, în anul 2020, ADR
Nord-Est a derulat cea de-a treia ediție a procesului de descoperire antreprenorială în
Regiunea Nord-Est. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze
provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile ce
pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea
procesului de transformare economică.
Astfel, au fost identificate oportunitati pentru specializarea Regiunii Nord-Est în următoarele
domenii:
 Agro-alimentar & industria lemnului
 Energie
 Mediu
 TIC
 Sănătate
 Textile
 Turism
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est are ca scop stabilirea domeniilor în
care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O
Europă mai inteligentă”, fiind corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și
Specializare inteligentă (SNCDISI) 2021-2027.
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Pentru operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții,
dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau
cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în
comunitățile regiunii.
Vă invităm să transmiteți pe adresa de email: adrnordest@adrnordest.ro o propunere de
proiect de specializare inteligentă, completând „Fișa de proiect”, până la data de 27
noiembrie 2020. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de
email info@adrnordest.ro
Informatii suplimentare puteti gasi accesand acest link.

A devenit activă aplicația pentru înscrierea organizațiilor care
doresc să acceseze granturile în context COVID-19!
MEEMA a publicat ghidul de pre-înregistrare pentru aplicanți în vederea deschiderii celor 3
măsuri de sprijin instituite prin OUG nr. 130/2020.
In data de 15 septembrie 2020, a devenit activă aplicația prin care cei interesați pot să își
creeze profilul pentru înscrierea organizațiilor în programele de microgranturi, granturi de
capital de lucru și granturi pentru investiții în context COVID-19.
Conform procedurilor publicate în consultare anterior de către MEEMA, înscrierea aplicanților
în cadrul acestor programe se va face în doi pași:



Etapa de creare profil, user și parolă – înscriere date reprezentat legal/împuternicit și
datele organizațiilor care doresc finanțare
Etapa de înscriere în cadrul măsurilor în care aplicanții cu profilul, user și parola
generate în prima vor completa și transmite un formular de înscriere care încă nu a fost
făcut public de autorități

Aplicația poate fi accesată aici.
MEEMA a precizat, în calitate de unic beneficiar eligibil pentru a fi administrator al Schemei de
ajutor de stat şi a depune cerere în MySMIS, faptul că înscrierea aplicanților se realizează
exclusiv pe platformă, și nu în MySMIS, întrucât aceste aplicaţii nu vor fi luate în considerare,
fiind aferente altui proiect.
Totodata, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a lansat, in data de 14
septembrie 2020, spre consultare publică, cele trei proiecte de Procedură de implementare
pentru cele 3 măsuri din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130/2020:
 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”
 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”
 „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”
Proiectele de proceduri aferente celor 3 masuri pot fi descarcate de pe pagina web:
http://www.imm.gov.ro/
Aceste documente prevăd detalii referitoare la procedura de înscriere în Program, certificarea
şi selecția beneficiarilor. Deocamdată nu sunt incluse informații concrete cu privire la conținutul
aplicațiilor pentru cele 3 scheme.
Aplicanții interesati, reprezentanți ai mediului de afaceri, pot trimite eventualele observații sau
propuneri de modificări pe adresa directia.imm@imm.gov.ro.
Sursa: Fonduri-Structurale.ro
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IMM-urile pot primi pana la 6 milioane de euro finantare
nerambursabila pentru un proiect de dezvoltare prin REGIO
Sprijinirea dezvoltarii sectorului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) este o prioritate, atât la
nivelul Uniunii Europene, cât si la nivel national, deoarece aceasta categorie de agenti
economici, mai dinamici si mai flexibili decât societatile mari, constituie coloana vertebrala a
oricarei economii moderne.
În vederea mentinerii si dezvoltarii avantajelor competitive, principalele provocari la care IMMurile trebuie sa raspunda, se refera la: adaptare rapida la schimbarile pietei, îmbunatatire
continua a produselor si serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic si inovarii,
servicii incorporate în produse, diferentiere prin: competente specifice, marketing de nisa,
costuri reduse, personal instruit pe termen lung.

Programul Operational Regional
2014-2020 vine în întâmpinarea
nevoilor de dezvoltare ale IMMurilor, relansând apelul de proiecte
pentru PI 2.2 Sprijinirea crearii si
extinderea capacitatilor avansate
de productie si dezvoltarea
serviciilor.
Aceasta prioritate de investitie va
sprijini dezvoltarea întreprinderilor
mici si mijlocii cu o vechime mai
mare de 1 an, interesate de gasirea unui model optim de crestere, atât în sensul dezvoltarii
activitatii desfasurate, cât si în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate (piata locala sa
devina regionala, nationala sau internationala).
Sprijinul oferit prin Regio are în vedere încurajarea IMM-urilor inovative, care îsi propun sa
exploateze potentialul inovativ propriu sau al pietei, în promovarea operatiunilor de afaceri, prin
urmatoarele tipuri de activitati:
 lucrari de construire/ extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv a
utilitatilor generale aferente;
 achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe; achizitionarea de instalatii/
echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiara disponibila acestei prioritati este de
26,26 mil.Euro, iar valoarea grantului este cuprinsa între minim 1,5 mil Euro si maxim 6
mil Euro, cu o contributie a a beneficiarului de 30% (pentru întreprinderi mici) si 40%
(pentru întreprinderi mijlocii)
Depunerea cererilor de finantare se va face prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS, în
perioada 30.10.2020 ora 12:00 - 30.11.2020 ora 12:00.
Informatii suplimentare aici.
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@Evenimente in RETEA!
VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020
Evenimentul este organizat de ENEA, partener al Consorțiului BridgEconomies al Enterprise
Europe Network, în colaborare cu parteneri naționali și internaționali ai Rețelei EEN și Centrul
Regional EIT pentru materii prime din sudul Italiei, fiind principalul eveniment din partea
centrala si de sud a Italiei dedicat promovării inovării (a 5-a ediție).
In perioada 07-08.10.2020, vor
avea loc întâlniri bilaterale
transnaționale între companii,
universități,
centre
de
cercetare
și
alte
părți
interesate,
dedicate
problemelor de dezvoltare
durabilă, economie circulară
și energie inteligentă, cu
scopul
de
a
identifica
oportunități pentru parteneriate
tehnologice și comerciale,
lansarea de proiecte de
colaborare
și
cercetare,
identificarea de oportunități de afaceri pe noi piețe.
Din cauza pandemiei COVID-19, evenimentul va avea loc online.
Participanții vor putea participa la întâlniri 1:1 într-un mod confidențial, prin platforma
b2match dedicată evenimentului, folosită pentru înregistrarea și selectarea întâlnirilor,
fără a fi nevoie de software suplimentar.
Innovation Village 2020 este produs de Knowledge for Business Srl Italia, cu sprijinul
guvernului regional Campania și co-organizat cu Sviluppo Campania și ENEA EEN-Enterprise
Europe Network.
Pentru înregistrare, va invitam sa accesați acest link.
(termen limita pentru înregistrare 02.10.2020).
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BE @SMM2020 - Brokerage Event
@Smart Manufacturing Matchmaking 2020
Virtual Edition
Industria 4.0 revoluționează și revitalizează toate operațiunile industriale. Companiile se
confruntă cu noi provocări, dar, de asemenea, profită de oportunitățile oferite de a patra
revoluție industrială.
Evenimentul
internațional
de
matchmaking SMM2020, prin conferințe
tematice, științifice și industriale, sesiuni
B2B și o expoziție de produse și
proiecte inovatoare, oferă o ocazie
unică de a întâlni oameni de știință,
cercetători și manageri de companii
care lucrează în domeniul Smart
Manufacturing și Industry 4.0. Este, de
asemenea, o oportunitate importantă de
a rămâne la curent cu cele mai noi
tehnologii avansate, cererea de inovare din partea instituțiilor și orașelor, noile aplicații de la
IMM-uri și provocările tehnice cu care se confruntă companiile mari.
Toate evenimentele SMM 2020 se referă la mai multe subiecte legate de industria 4.0 și
producția inteligentă (smart manufacturing), principalele aspecte fiind:
- Twin digital
- Internetul industrial al obiectelor
- Aplicații ale realității virtuale / augmentate / mixte în industrie
- Analiza de date mari
- Sisteme fizice cibernetice
- Simulare
- Roboti autonomi
- AI & Machine Learning pentru aplicații industriale
- Securitate cibernetică și cloud
- Interfețe Human Machine
- Cooperarea de la un om la masina
-Mentenanta predictivă
- Integrare sisteme
- Producție autonomă
- Integrare orizontală și verticala
În cadrul SMM2020 va avea loc Brokerage Event @Smart Manufacturing Matchmaking 2020,
in perioada 18-20 Noiembrie 2020.
Detalii aici.
Termenul limita pentru inscriere este 31 Octombrie 2020.
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Cereri / Oferte de colaborare
Companie poloneză de servicii de intermediere caută producători și
distribuitori de materiale de construcții și produse industriale interesați să
intre pe piața poloneză, în baza unui acord de servicii de distribuție sau
acord de agenție comercială.
Compania din Malopolska (sudul Poloniei) este prezentă pe piața construcțiilor de mai bine
de 10 ani. În acest timp, a obținut o vastă experiență care a ajutat-o să crească pe piața
poloneza și internaționala.
Compania poloneză este interesată să creeze o sucursală națională a unei companii străine
și să-si extindă portofoliul de produse, prin urmare caută producători și distribuitori de
materiale de construcții și produse industriale.
Sectoare de interes:
-materiale de construcție;
-echipamente
industriale
(mașini
și
echipamente pentru producție, prelucrarea
metalelor, echipamente pentru prelucrarea
pietrei).
Compania poloneză caută parteneri interesați să furnizeze produse / tehnologie pentru
construcții pe piața poloneză. Pot fi atât producători, cât și furnizori, angrosisti, din industriile
menționate mai sus. Compania caută parteneri de încredere și cu experiență în comerțul
internațional din toată Europa și preferă o cooperare pe termen lung.
Info suplimentare: BRPL20200901001
Valabilitate cerere de oferta: 9 Septembrie 2021

Agenție de recrutare din Grecia caută parteneri din acelasi sector pentru
a-si extinde rețeaua în cadrul unui acord de subcontractare sau
externalizare
O agenție de recrutare din Grecia, înființată în 2015, oferă servicii de recrutare a
personalului pentru diverse posturi disponibile și este interesata să își extindă serviciile în
străinătate.
Întrucât căutarea candidaților potriviți a devenit o sarcină provocatoare și critică pentru
angajatori, pentru a concura pe piața internațională rapidă, agenția oferă soluții cu privire la
procesul de recrutare.
Compania oferă companiilor clienți profesioniști cu experiență din sectoarele sănătății,
siguranței, calității și mediului. Folosind metode specializate, cum ar fi prima selecție a CVurilor, interviuri față în față, evaluarea abilităților și verificarea referințelor, compania
identifică doar cei mai buni și cei mai potriviți candidați pentru postul disponibil.
Agenția a recrutat oameni pentru funcții precum:
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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• medic ocupational;
• inginer, tehnician, coordonator, manager, consultant in domeniul sigurantei si protectiei
muncii;
• inginer, tehnician, manager, coordonator in domeniul calitatii;
• inginer, manager, tehnician, coordonator in domeniul protectiei mediului.
Compania dorește să-și extindă rețeaua și să stabilească o cooperare pe termen lung în
străinătate, cu avantaje reciproc, în ceea ce privește accesul la rețelele de capital uman cu
înaltă calificare în cadrul unui contract de subcontractare și / sau externalizare.
Partenerii ar trebui să furnizeze cerințele de recrutare și să fie implicați în procesul de
dezvoltare. Agenția ar putea proveni dintr-o țară europeană și extraeuropeană iar
cooperarea s-ar realiza prin încheierea unor acorduri pe termen lung, pe bază de
subcontractare sau externalizare.
Info suplimentare: BRGR20200729001
Valabilitate cerere de oferta: 2 Septembrie 2021

Companie cehă caută producători de lenjerie de corp, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de casă în cadrul unui acord de fabricație, de
preferință din Turcia, Bulgaria, România, India și Vietnam
Un producător și vânzător ceh de articole de îmbrăcăminte interioară, de noapte și de casă,
rochii și pantaloni de modă, îmbrăcăminte termică și altele similare caută noi parteneri
producători. De mulți ani, firma are contacte de încredere cu comercianți cu amănuntul de
modă din Cehia și din țările înconjurătoare și recent și-a deschis propriul magazin on-line.
Acest lucru a dus la creșterea cererii de produse din bumbac și, prin urmare, compania
caută acum noi producători. Acordul propus este un acord de fabricație. Partenerul ar trebui
să fie dispus să producă sub etichetă privată. Țările preferate sunt Turcia, Bulgaria,
România, India sau Vietnam.
Sortimentul cerut: pijamale, tricouri, rochii, slipuri,
tricouri, cămăși de noapte, halate de baie,
jambiere, rochii pentru femei, bluze și fuste,
hanorace, pantaloni de trening, boxeri pentru
bărbați, pantaloni scurți, chiloți pentru femei,
șosete. Materialul solicitat este 100% bumbac,
amestec de bumbac / elastan, amestec de bumbac
/ poliester sau bambus. În plus față de cele de mai
sus, compania caută și un producător de lenjerie
termică - tricouri, chiloți - cu uscare rapidă adecvată și pentru activități sportive.
Compania cehă dorește să stabilească un parteneriat pe termen lung cu producători de
articole de îmbrăcăminte interioară, de noapte și de casă, articole de îmbrăcăminte de modă
și îmbrăcăminte termică. Cooperarea oferită este sub forma unui acord de fabricație. În
cazul unui furnizor din afara UE, compania preferă partenerii cu experiență în vânzări
internaționale, în mod ideal aprovizionând deja pe piața europeană și oferind negocieri
serioase. Cerințele partenerului: bunuri din materiale de înaltă calitate, proiectare și cusut.
Info suplimentare: BRCZ20200828001
Valabilitate cerere de oferta: 2 Septembrie 2021
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

Companie daneză de produse nealimentare caută producători de jucării din
lemn și mobilier pentru copii
Compania daneză este o mică afacere de familie, înființată în 2015, care importă bunuri
nealimentare direct de la producători și le vinde ulterior lanțurilor de vânzare cu amănuntul
recunoscute din Europa.
De asemenea, oferă clienților lor o gamă largă de servicii suplimentare, cum ar fi:
- asistență pentru dezvoltarea sortimentului de produse, a campaniei de produse sau a
strategiei de vânzare în ceea ce privește un singur produs;
- dezvoltarea proiectării ambalajelor în colaborare cu echipa de design grafic a companiei;
- reproiectare sau proiectare de produse de la zero.
Compania se concentrează semnificativ pe identificarea, dezvoltarea și proiectarea de
produse unice, care se remarcă. Acesta include scopul companiei de a fi un lider de cele
mai noi concepte de produs.
În sortimentul companiei se găsesc
următoarele produse:
• Jucării de pluș, lemn și plastic;
• Articole de decor pentru casă, mobilier
pentru camere pentru copii, precum și
accesorii pentru bucătărie și baie;
•Gadget-uri
electronice
pentru
smartphone-uri, mașini, precum și
accesorii pentru jucători.
Cererea vine din dorința de a optimiza procesele de producție și lanț de aprovizionare ale
companiei, de a menține rolul de lider existent în ceea ce privește clienții actuali, precum și
de a se extinde și mai mult pe piața europeană.
În prezent, se caută parteneri de producție pentru mobilierul pentru bebeluși / copii, precum
și jucării din lemn pentru interior și exterior. Produsele solicitate, cerințele materiale și
dimensiunile se găsesc în imaginile atașate profilului. Cantitatea minimă comandată (MOQ)
este de 2000 de bucăți. Producătorii potențiali se pot aștepta la o cooperare pe termen lung,
precum și la introducerea de noi modele și mărci pe termen lung.
Compania comercială oferă servicii de transport proprii, în consecință, prețul trebuie să
includă numai cheltuielile de fabricație.
Este un avantaj faptul că un potențial partener de producție are propriile servicii de
imprimare a ambalajelor color-box personalizate, aplicabile proiectelor de ambalare ale
companiei. Produsele solicitate sunt concepute pentru campaniile magazinului, prin urmare
comenzile ar putea fi plasate de mai multe ori pe an.
Compania este deschisă dialogului privind optimizarea materialelor; totuși, locul de
fabricație și produsele finite trebuie să respecte certificarea CE. Mai mult, o ofertă pentru
aceleași articole cu certificare FCS ar fi un avantaj.
Info suplimentare: BRDK20200806001
Valabilitate cerere de oferta: 22 August 2021
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Un producător din Polonia de mobilier personalizat pentru hoteluri caută
parteneri internaționali din UE și își oferă serviciile ca subcontractor
Compania oferă soluții adaptate nevoilor individuale ale clienților. Oferta include nu numai
producția și livrarea de mobilier, ci și servicii de renovare și montaj. Oferă echipamente de
înaltă calitate și soluții complete adaptate nevoilor specifice ale clienților.
Echipa companiei este pregătită să adapteze proiectele, materialele și dimensiunile pentru
toate produsele pentru a se potrivi gusturilor și stilurilor individuale preferate de investitori,
arhitecți și designeri - pentru a se asigura că toate produsele sunt în conformitate cu bugetul,
calitatea și livrarea la timp.
Mobilierul companiei poate fi găsit în sute de
orașe din toată Europa.
Soluțiile de mobilier ale companiei sunt
utilizate de cele mai renumite lanțuri
hoteliere, printre care: Marriott, Radisson
SAS și Radisson BLU, Hilton și Hilton
Double Tree, Hyatt, Holiday Inn, Clarion,
Best Western, Quality, Choice, Accor,
Adagio, Qubus, Steigenberger, Rica,
Scandic și multe altele.
Producătorul oferă, de asemenea, producția
individuală de serii scurte pe bază de plăci de mobilier.
Proiectanții și arhitecții încredințează companiei ideile și schițele lor, iar echipa de producție
este formata dintr-un grup de specialiști cu înaltă calificare și experiență.
La cererea clientului, compania echipează și camere de hotel, restaurante, baruri, cafenele
și alte spații publice în funcție de propriile proiecte.
Compania a creat o formulă unică pentru a servi și sprijini cel mai bine clienții contractuali.
Oferă o gamă cuprinzătoare de produse realizate din plăci de mobilier (melamină, HPL,
MDF), mobilier tapițat, mobilier cu sticlă, metal și alte elemente de „suprafață solidă” (cum
ar fi Corian, Hi-mac, Staron sau imitații de piatră, adică cuarț de granit).
Mulți ani de experiență și relații de afaceri bune cu furnizori dovediți și certificați le permit să
ofere clienților livrări rapide și eficiente de produse la prețuri competitive.
Partenerii interesați de un contract de executie sunt bineveniți. Parteneriatul este considerat
a fi bazat pe acorduri de subcontractare.
Compania dorește să-și extindă afacerea pe piețe noi și să atragă noi clienți, căutând astfel
parteneri care să coopereze prin acorduri de subcontractare.
Info suplimentare: BOPL20200817002
Valabilitate oferta: 10 Septembrie 2021
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O companie din Marea Britanie, lider în domeniul blockchain-ului și
securității cibernetice, caută noi parteneri pentru a implementa soluții și
pentru a subcontracta
Companie din Marea Britanie poate furniza solutii de specialitate ca parte a unui proiect sau
poate gestiona și proiecta soluții la nivel strategic și de arhitectură de sisteme.
Compania are sute de implementări de succes de proiecte IT cu unele dintre cele mai mari
companii din lume.
Acești clienți primesc soluții de
viitor, care aplică practic cele mai
bune exemple de succes din
domeniile serviciilor financiare, de
apărare, aerospațiale și industria
nucleară.
Rezultatele companiei au asigurat
respectarea standardelor necesare
pentru afaceri și au contribuit la
câștigarea de contracte în diverse
industrii,
inclusiv
asistență
medicală, construcții, comerț cu
amănuntul, automobile, servicii
financiare și aerospațiale. Exemple
privind modul în care au realizat
acest lucru includ:


Crearea sistemelor care protejează și structurează datele într-un mod care face
lucrurile mai rapide, mai ușoare, mai detaliate și creează un avantaj competitiv.



Platformă pentru a sprijini atenuarea amenințărilor și vulnerabilităților cibernetice în
instituțiile financiare.



Funcționalitate Hyperledger (Open source Blockchain Service) pentru crearea de
înregistrări de tranzacții securizate și audio. Inclusiv platforme personalizate pentru
lanțul de aprovizionare care urmăresc fluxul de bani, unde, când, ce și de ce pentru
mii de articole.

Aceste servicii sunt în general furnizate prin subcontractare, reprezentand metoda preferată
de companie pentru a lucra cu un partener.
În mod ideal, partenerii vor avea clienți cu provocări IT care pot fi rezolvate mai eficient și
mai profitabil prin subcontractarea către compania britanică ca si contractant.
Info suplimentare: BOUK20200821002
Valabilitate oferta: 9 Septembrie 2021
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Un producător francez de șeminee și sobe caută distribuitori
De mai bine de 40 de ani, compania franceză, mai exact un grup, a fost unul dintre cei mai
importanți creatori francezi de șeminee și soluții de încălzire: șeminee pe lemne, sobe de
lemn, sobe cu peleți. Dezvoltarea s-a accelerat în ultimii ani, respectând în același timp
ideea de a lucra cu cele mai nobile materiale. Cu sediul în regiunea Auvergne, compania
are acum peste 130 de angajați. Produsele din fontă sunt pe piață de mai multe decenii și
sunt bine cunoscute pentru robustețea lor, deoarece fonta este realizată pe baza unor
cerințe specifice.
În 2006, grupul a cumpărat o primă companie franceză care proiectează, desenează și
produce șeminee suspendate de înaltă calitate din metal, poziționată pe piața de top.
Produsele sunt unice și realizate manual. Aceste șeminee suspendate sunt bine cunoscute
în întreaga lume și compania franceză lucrează cu arhitecți și designeri pentru acest tip de
produs.
În 2008, grupul a cumpărat o a doua companie franceză, producătoare de șeminee din oțel
cu o căptușeală interioară de cărămizi refractare, oferind o calitate ridicată a combustiei și
o inerție semnificativă, capabilă să elibereze căldura stocată timp de aproximativ zece ore.
Grupul a dezvoltat, de asemenea, o colaborare de cercetare și dezvoltare cu un producător
danez cu care a creat o companie mixta în 2003. Cei doi parteneri au dezvoltat, după ani
de cercetare și testare, cel mai eficient și avansat sistem de gestionare a combustiei de pe
piață: IHS SmartControl (Sistem inteligent de căldură). Această gamă scandinavă este de
referința pe piața de nord a Europei. Este cel mai curat sistem de ardere cu un consum mai
mic de lemn.
Fiecare marcă are avantajele sale, produsele din fontă sunt fabricate din fontă de calitate
foarte bună (10 ani garanție); produsele metalice oferă un design modern pentru a se potrivi
fiecărui proiect; șemineele suspendate sunt unice pe piață și sunt realizate pentru a
înfrumuseța fiecare proiect; Sobele scandinave sunt sobe puternice și eficiente, cu control
inovator și inteligent al combustiei.
Compania franceză caută un parteneriat pe termen lung cu un distribuitor. Ambii vor fi în
contact zilnic pentru a-și îmbunătăți comunicarea și prezentarea grupului pe noile piețe.
Partenerul va trebui să investească timp pentru a înțelege gama specifica de produse.
Info suplimentare: BOFR20200903001
Valabilitate oferta: 9 Septembrie 2021

O companie olandeză caută soluții IT pentru călătorii touchless și acces la
facilități pentru a minimiza riscul de infecție Covid19
O companie olandeză este specializată în software și soluții de analiză și s-a alăturat recent
unui consorțiu, care se concentrează pe dezvoltarea unei platforme intitulata „OpenGate”.
Această platformă asigură fluxuri sigure și eficiente de pasageri pe aeroporturi și avioane.
OpenGate a fost dezvoltata în timpul unui hackathon, organizat de Comisia Europeană.
Compania oferă experți și tehnologie pentru analiza datelor și sprijină proiectul în finalizarea
platformei. Pentru a permite integrarea fără contact și biometrică, compania va sprijini
proiectul OpenGate în domeniul analizei avansate, AI, gestionarea modelelor și învățarea
automată, precum și va oferi suport operațional în extinderea platformei.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
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Compania caută tehnologii inovatoare care să completeze sau să îmbunătățească
ecosistemele inovatoare din jurul călătoriilor, sporturilor și altor locuri sau evenimente.
Compania are următoarea provocare: Cum poate compania să permită călătoriile fără
contact și să ofere acces la facilități pentru a minimiza riscul de infecție Covid-19, pentru a
restabili încrederea și economia, protejând în același timp confidențialitatea atunci când
partajează date sensibile precum rezultatele testelor covid-19, urmărirea contactelor și
dovada biometrică a carantinei de către o platformă deschisă de încredere?
Prin urmare, compania caută parteneri cu experiență în identificarea digitală, biometrie,
inteligență artificială, protecția datelor și prelucrarea datelor sau block chain.
Compania prevede un acord comercial cu asistență tehnică, un acord de licență sau un
acord de cooperare tehnică. Pentru îndeplinirea scopului, pot fi prevăzute și alte tipuri de
acorduri.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Această cerere de tehnologie este publicată pe o platformă deschisă
de inovare de la 31 august și se va închide pe 2 octombrie. Dacă o organizație își exprimă
interesul pentru colaborare cu această companie înainte de data de închidere, va fi ghidată
prin această platformă deschisă de inovație și va fi prezentată experților companiilor.
Rețineți că postările pe această platformă nu sunt confidențiale.
Următorul pas este selectia IMM-urilor cu care ar dori să coopereze la dezvoltarea soluției.
Odată ce provocarea este închisă, EOI-urile pentru această cerere de tehnologie vor fi
tratate în mod tradițional.
Info suplimentare: TRNL20200903001
Valabilitate cerere de oferta: 8 Septembrie 2021

Co-dezvoltare de
conexiunile 5G

aplicații

pentru

agricultură

inteligentă

utilizând

Această companie olandeză de telecomunicații are o rețea națională 5G. Compania este
interesată de co-dezvoltare și suport pentru produse, aplicații sau alte soluții pentru
agricultură inteligentă pentru clienții IMM din agricultură care ar putea beneficia de această
rețea 5G, pentru o agricultură sau horticultură durabilă de precizie.
Avantajele procesării informațiilor cu latență
redusă și a luării deciziilor pe un computer
central pentru agricultura inteligentă sunt mari:
• Măsurători: Fermierii solicită din ce în ce mai
mult soluții de detectare în timp real pentru
Smart Agri, pentru a îmbunătăți cunoștințele
despre cultură sau teren.
• Inspecția vizuală pentru Smart Agri are ca
rezultat reducerea bolilor, îmbunătățește
randamentul și duce la reducerea costurilor.
Interpretarea informațiilor în timp real a viziunii
computerizate și a Inteligenței Artificiale (AI) în
soluțiile de agricultură de precizie fac posibilă optimizarea.
• Navigarea și poziționarea în sere ajută lucrătorii și / sau mașinile să lucreze eficient.
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Toate acestea se reunesc în cadrul automatizării și roboticii, cu scopul final de a construi
sere și o agricultura, în general, conectate wireless, trecând astfel la operațiuni autonome.
Cooperarea va fi bazată pe un acord operațional tehnic sau un acord comercial cu asistență
tehnică.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Această cerere de tehnologie face parte dintr-o provocare de inovare
și este publicată pe o platformă de inovare deschisă în perioada 31 august - 5 octombrie.
Dacă o organizație își exprimă interesul în cooperarea cu această firmă înainte de data
limită, aceasta va fi ghidată către această platformă deschisă de inovație pe care se poate
lua legătura cu experții companiei. Rețineți că postările pe această platformă nu sunt
confidențiale.
Pe lângă discuțiile deschise pe platformă, schimbul de informații confidențiale va fi posibil la
cerere. După aceea, firma va selecta IMM-urile care vor fi invitate pentru contact ulterior
pentru a discuta despre posibilitățile de cooperare care vizează dezvoltarea unei soluții.
Odată ce provocarea este închisă, EOI-urile pentru această cerere de tehnologie vor fi
tratate în mod tradițional.
Rolul partenerului căutat în cadrul unui acord de cooperare tehnică: Co-dezvoltarea unei noi
aplicații smart.
Rolul partenerului căutat în cadrul unui acord comercial cu asistență tehnică: cooperare
comercială în introducerea și aplicarea de noi aplicații agricole inteligente folosind 5G cu
suport tehnic și de marketing de către furnizorul 5G
Info suplimentare: TRNL20200813002
Valabilitate oferta: 4 Septembrie 2021

Detalii suplimentare despre serviciile
Centrului Enterprise Europe Nord-Est
găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN)
sau la sediul ADR Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt
tel: 0233 218.071
fax: 0233 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro
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