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ERBSN - Centrul Enterprise Europe IPA SA Galati
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 Nord-Est și
Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support
Network) format din 6 parteneri. Partenerii consorțiului sunt: Camera de Comerț, Industrie,
Navigație și Agricultură Constanța, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Camera
de Comerț, Industrie și Agricultură Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic,
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europeerbsn.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.
De asemenea, puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui
formular descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date EEN.
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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:
● 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.
● 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) 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
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Informatii europene
Noi fonduri europene 2020: Câte 2-6 milioane Euro
pentru firme românești prin POR 2.2-IMM
Firmele mici și mijlocii (IMM), din diverse domenii, vor putea obține noi fonduri europene de
câte 2-6 milioane euro pe proiect, dintr-o nouă linie de finanțare POR 2.2-IMM, care urmează
să fie lansată anul acesta în aproape toată țara. Bugetul alocat va fi de 150 de milioane euro,
cu posibilitate de extindere la 550 milioane euro, potrivit Ministerului Lucrărilor Publice
Dezvoltării și Adminitrației.
Noile fonduri europene vor fi disponibile pentru investiții în aproape toată țara, cu excepția
Bucureștiului și a județului Ilfov.
Cei 150 de milioane de euro vor fi distribuiți astfel:
● Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui): 26,265 milioane euro
● Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea): 22,29 milioane euro
● Sud Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și
Călărași): 23,610 milioane euro
● Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea): 17,955 milioane euro
● Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara): 17,955 milioane euro
● Nord-Vest (județele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 21,495
milioane euro,
● Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu): 20,73 milioane euro.
Din acești bani se vor acorda ajutoare regionale de stat între 2 milioane de euro și 6 milioane
de euro, pe proiect.
Peste aceste sume, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile variază între minimum
30% pentru întreprinderile mici și minimum 55% pentru firmele mijlocii, în funcție și de
regiunea de dezvoltare.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:
● Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
● Dotarea cu active corporale, necorporale.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei
investiții inițiale.
Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în
active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este opțională includerea,
în proiect, a investițiilor în active necorporale.
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Cine va putea obține banii europeni - firme eligibile
● Firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibiliatte, cumulate, printre care:
● Să fie societate sau societate cooperativă
Să fie întreprindere mică sau mijlocie dn mediul urban, ori întreprindere mijlocie din mediul
rural.
- întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă
sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
- întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro.
● Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal
integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de
finanțare.
● O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost
înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31
decembrie 2019.
● Investițiile trebuie să fie pentru grupele CAEN cuprinse în anexa la Ghid. Sunt prevăzute
domenii din cele mai diverse: firme de software, fabricarea de mobilă, activități de alimentație
(catering), săli de fitness, făbricuțe de confecții, service de calculatoare etc.
Cheltuieli eligibile - ce își vor putea cumpăra firmele cu banii europeni
Cu fondurile europene, firmele beneficiare vor putea să-și achiziționeze o serie întreagă de
bunuri și servicii, cum ar fi:
- lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a
utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale,
agent termic, energie electrică, PSI);
- echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice,
birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1.
„Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și
instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi
ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și
materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu
modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă
mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de
finanţare.
- instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi
sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea
activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie:
energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin
sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz);
energia geotermală.
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- activele necorporale.
Termenul limită pentru care poate fi acordat ajutorul este 31 decembrie 2020. Astfel, în
situația în care regulamentul relevant, în vigoare în prezent, inclusiv Harta ajutoarelor
regionale, vor suporta modificări de natură a afecta prevederile din schemele de ajutor,
acestea vor fi amendate în consecință, pentru a fi puse în concordanță cu noile prevederi.
Este riscul solicitantului în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul
prezentului apel în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru finanțare și/sau nu se
acordă ajutorul de stat regional, inclusiv datorită expirării perioadei de valabilitate a
regulamentelor aplicabile în cadrul acestui apel.
De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare,
selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în
vederea pregătirii și implementării și atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor
depuse în cadrul prezentului apel.
Sursa: startupcafe.ro

Peste 20 de apeluri finanțate din granturi SEE &
Norvegiene vor fi lansate până la sfârșitul acestui an
A fost anunțat calendarul apelurilor finanțate din granturile SEE & Norvegiene aferente
semestrului II din 2020, în valoare totală de 75 milioane de euro.
Potrivit tabelului, în trimestrul III vor fi lansate 8 apeluri în cadrul următoarelor programe:
Mediu
1. Restaurarea zonelor umede și turbăriilor
2. Decontaminarea siturilor orfane și a depozitelor de deșeuri
3. Planuri de adaptare la schimbările climatice și reducere a emisiilor
Sănătate
4. Servicii de sănătate de tip „outreach” – SGM Servicii pentru întărirea prevenției pentru
grupurile vulnerabile și zone defavorizate
5. Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile (servicii de
sănătate, investiții în infrastructură, instruire, campanii de informare)
Dezvoltare locală
6. Drepturile omului – Implementarea recomandărilor CEDO/2015 privind drepturile
persoanelor cu handicap, minorităților naționale, deținuților, copiilor și femeilor
Energie
7. Electrificarea caselor (Relansare)
8. Energie regenerabilă – hidroenergie (Relansare)
În trimestrul IV vor fi lansate 13 apeluri în cadrul următoarelor programe:
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Dezvoltarea Afacerilor
9. Creșterea afacerilor în start-up-uri
10. Inovare verde în industrie, ICT, Blue Growth (relansare)
Dezvoltare Locală
11. Intervenții prioritare în comunități defavorizate (facilități sociale și educaționale, condiții
de locuit, servicii de sănătate)
Educație (runde anuale)
12. Mobilitatea în învățământul superior
13. Cooperare în învățământul superior
14. Educație profesională (VET)
15. Creșterea capacității instituționale în învățământul preuniversitar
16. Incluziunea școlară a copiilor romi
Cetățenie activă
17. Educație și implicare civică
18. Activism civic și advocacy
19. Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
20. Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
21. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
22. Diversificarea surselor de finanțare
23. Consolidarea capacității ONG-urilor

Sursa: fonduri-structurale.ro

Condițiile oficiale pentru apelul de proiecte Innotech
Student!
AM POCU a lansat apelul de proiecte „Innotech Student”.
Solicitanți eligibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea
și sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei
Române
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi industrie;
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
ONG-uri;
Parteneriate între categoriile mai sus menționate.
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Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.
Suma alocată prezentului apel este de 20.000.000 euro, din care contribuția UE este de 85%,
iar contribuția națională este de 15%.
Valoarea eligibilă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro.
Acțiuni sprijinite:
Etapa I – Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea
de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe
antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea
simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților – cu o durată
maximă de 12 luni
Activitități:
•

•
•
•
•
•
•

•

campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială,
precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor
de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului
de formare antreprenorială;
derularea programului de formare antreprenorială;
selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
efectuarea de stagii de practică;
furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei
afaceri
Activități:
•
•

decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente
implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și
dezvoltării afacerilor finanțate;

Firmele nou înființate vor putea primi până la 100.000 euro în funcție de numărul de angajați
(pentru o subvenție maximă, antreprenorii vor trebui să angajeze cel puțin 5 persoane).
Durata implementării planurilor de afaceri va fi de 12 luni.
Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare
a proiectului
Antreprenorii vor trebui să mențină cel puțin 6 luni după finalizarea implementării planurilor de
afaceri locurile de muncă nou create.
Perioada de depunere proiecte de către potențialii administratori de grant: 15 iunie 2020, ora
16:00 - 31 august 2020, ora 16.00.
Sursa: mfe.gov.ro
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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

17 June 2020

B2WORTH 2020: virtual company mission in the fashion and design
sectors
Company Mission - Italy

29 June 2020
30 June 2020
30 June 2020

Co-Matching Bilateral Meetings 2020
Brokerage Event -

Kocaeli (Turkey)

BIOKET 2020 Brokerage event - Lille - 30 June - 1&2 July 2020
Brokerage Event -

Lille (France)

Partnering at MedTech Summit 2020
Brokerage Event - Nuremberg (Germany)

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:
0723526985 / 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.
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.

8

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Un startup catalan, lider în hardware-ul open source, proiectează și produce hardware de
automatizare personalizat (HW) pentru companii industriale. Caută producători de echipamente
interesate să folosească electronice open source pentru produsele lor. Acest startup oferă acorduri
de servicii pentru proiectarea hardware și acorduri de fabricație si este capabil să producă 25.000 de
produse pe lună. BOES20180720002
Companie ucraineană din Bila Tserkva, regiunea Kiev, specializată în producerea de garnituri pentru
companii din industria chimică și petrolieră, metalurgie, inginerie și prelucrarea metalelor, inginerie
electrică și industrie electrică. Compania oferă materiale de garnitură gata facute precum și la
comandă. Acorduri de servicii de distribuție sunt oferite magazinelor de construcții, angrosiștilor și
comercianților cu amănuntul de materiale tehnice. BOUA20190530003
O companie moldovenească de produse de cofetarie caută parteneri de afaceri din UE și din
celelalte țări. Compania înființată în 2003 are o experiență de lungă durată în dezvoltarea și
producerea produselor alimentare de înaltă calitate: dulciuri tradiționale, prăjituri și torturi. Compania
dorește să stabilească o cooperare de afaceri pe termen lung în cadrul unui acord de servicii de
distribuție. BOMD20200521001
Un IMM din Silezia Inferioară (Polonia), specializată în producerea de articole exclusive pentru
animale, caută o companie care excelează în producția de componente din piele, în special lese din
piele / gulere și genti. Compania este interesată să stabilească o cooperare pe termen lung sub
formă de subcontractare. BRPL20190904001
Start-up german de modă din regiunea Frankfurt am Main este specializat în cămășile bărbătești, în
croială confortabilă. Compania oferă doar cămăși casual. Aceasta companie a fost identificată ca o
nișă de piață care nu este acoperită de liderii de piață până acum. Fondatorul / CEO caută un
partener de producție în Europa / Africa / Asia, care să poată efectua lucrările de cusut, în baza unui
acord de fabricație. BRDE20190806002
Companie italiană cu o experiență de peste 30 de ani ca distribuitor pentru dispozitive medicale.
Principalii săi clienți sunt spitale naționale publice și clinici private cu o relație solidă cu profesioniști
din domeniul medical. Se caută industrii care produc dispozitive medicale de unică folosință,
implantabile, purtabile și portabile. Oferă serviciile sale de distribuție către partenerii din străinătate
pentru piața italiană. BRIT20200128001

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
O companie turcă produce țesături pentru îmbrăcăminte pentru femei; de asemenea, are cunoștințe
și experiență vasta, în special în producția de pantaloni elastici și țesături de cămașă. Ei caută o
tehnologie de producție compozită cu tehnici de țesut 3D care să permită producerea structurii
țesăturii în formă complexă. În acest fel, cantitatea de material care trebuie utilizată, cantitatea de
deșeuri și procese sunt reduse. Compania caută parteneri în baza unui acord de cooperare în
domeniul cercetării. TRTR20190905001

Un IMM grec a dezvoltat un pachet software avansat de simulare intern, care se aplică în
diverse sectoare precum aerospațial și aeronautică, asistență medicală, echipamente
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industriale, petrol și gaze. În prezent, compania caută cooperare cu alte entități relevante
care ar putea contribui la dezvoltarea software-ului prin aducerea de noi provocări
inginerești, în baza unui acord de cooperare tehnică. TRGR20190419001
O companie poloneză proiectează și produce diverse forme de cabine pentru interior. Astfel de
produse permit conversații confortabile în locuri lipsite de confidențialitate, precum birouri Open
Space, săli de producție, restaurante și cluburi, precum și spații de expoziție. Pentru a fi mai
competitivă, compania caută noi tehnologii cu un accent deosebit pe tehnologiile multimedia și
telecomunicații care își îmbunătățesc produsele prin acord comercial cu asistență tehnică.
TRPL20190910001
O companie austriacă a început prima comunitate Cradle-to-Cradle din industria tipografiei și vrea să
o răspândească în toată Europa și nu numai. Prin urmare, aceștia caută tehnologii, materiale și
procese de mediu durabile în lanțul valoric de imprimare. Ei caută un acord de cercetare și
cooperare tehnică pentru a dezvolta sau introduce noi produse pe piață, precum și pentru un acord
comercial cu asistență tehnică. Domeniile de concentrare includ hârtie, adezivi, substanțe chimice.
TRAT20190917001
Un IMM olandez oferă o platformă tehnologică care folosește hardware portabil biometric puternic și
foarte compact. Puterea de procesare a platformei este destul de vastă, permițând prelucrarea vastă
a datelor la bord. Folosind conectivitatea de date bazată pe Cloud, numeroase aplicații (web) pot fi
proiectate prin implementare continuă.
Se doreste acord comercial cu asistență tehnică, acord de fabricație, acord de cooperare de
cercetare sau acord de cooperare tehnică. TONL20190103001
O companie din Marea Britanie a dezvoltat o clinică virtuală sigură, care oferă o consultație sigură
pacient-practicant-pacient prin apel video sau audio, permițând în același timp încărcarea sigură a
fișierelor în 2 căi, schimbul de informații și urmărirea completă pentru a asigura continuitatea
medicală și îngrijirea cuprinzătoare a pacientului. Ei caută spitale sau clinici în căutarea unui sistem
sigur de accelerare a consultațiilor, pentru a șterge întârzierile datorate COVID-19, prin acord
comercial cu asistență tehnică. TOUK20200603001
Un start-up ceh, în cooperare cu parteneri industriali și universitari, a dezvoltat o masca de protecție
cu un filtru P3 schimbabil, care întrunește cel mai înalt grad de protecție. Setul este format din corpul
măștii fabricat prin modelarea prin injecție și un filtru extern, care îndeplinește același grad sau mai
mare de protecție ca un respirator FFP3. Compania este interesata de licență sau un acord
comercial cu asistență tehnică. TOCZ20200430001
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.
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