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ERBSN - Centrul Enterprise Europe ADR Nord-Est
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 și Industrie Bacău, Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic, Institutul
de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați (www.enterprise-europe-erbsn.ro).
Centrul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Nord-Est oferă următoarele servicii specializate
(gratuite) pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și a
inovării (transfer de know-how și tehnologie):
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• 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.
Pașii necesari pentru postarea unei oferte sunt explicați în detaliu pe pagina de internet
http://adrnordest.ro/index.php?page=een_oportunitati de unde puteți descărca și formularele aferente
fiecărui tip de oportunitate de colaborare.
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 ADR Nord-Est oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr
limitat de IMM-uri inovative din județele Bacau, Neamț și Suceava:
o Dezvoltarea capacităţii de management a inovării în IMM-uri cu potențial ridicat de inovare

(Enhancing Innovation Management Capacities). Puteți beneficia de servicii de evaluare și
diagnoză a managementului inovării (utilizând instrumentul IMP³rove), de asistență pentru elaborarea
și implementarea unui plan de măsuri care să vizeze creșterea performanțelor economice imediate ale
companiei.
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o Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 - Instrumentului

pentru IMM (SME Instrument) (Key Account Management - KAM). Puteți beneficia de servicii
specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificarea și recomandarea unui „coach”
(specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, împreună cu care veți elabora documentația și
veți implementa 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.adrnordest.ro/een și www.enterprise-europe-erbsn.ro

Informatii europene
Programul Operational Regional 2014-2020: Se pregătește un nou apel de
proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor. Ghidul a fost publicat spre consultare
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) a
publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin
email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.
Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de
definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri
individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.
Sursa: AMPOR

Erasmus+ 2019: buget de 3 miliarde € și o nouă inițiativă la nivel european
Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri de proiecte Erasmus+ pentru anul 2019. Dintr-un
buget preconizat să ajungă, în 2019, la 3 miliarde euro, cu 10% mai mare față de 2018, 30 de milioane
euro au fost rezervate pentru universitatile europene. Această nouă inițiativă a liderilor UE se înscrie
în eforturile comune de instituire a Spatiului European al educatiei până în 2025.
Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „După un an,
Comisia Europeană își respectă promisiunea făcută statelor membre de a construi un spațiu
european al educației până în 2025. Depunem eforturi pentru ca învățarea, studiile și cercetarea să
nu mai fie blocate de granițe în Europa. Nu vrem ziduri care să împiedice realizarea excelenței, a
inovării și a incluziunii în educație. Universitățile europene au un adevărat potențial de a transforma
peisajul învățământului superior în Europa și sunt mândru că le oferim un impuls puternic prin
programul Erasmus+.”
În cadrul cererii de propuneri pentru 2019 pentru programul Erasmus+, poate solicita finanțare orice
organism public sau privat care își desfășoară activitatea în domeniul educației, în cel al formării
profesionale, în cel al tineretului și în cel al sportului. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri
care desfășoară activități pentru tineret, dar care nu constituie o organizație de tineret.
Împreună cu cererea de propuneri, Comisia a publicat, de asemenea, în toate limbile oficiale ale
UE, Ghidul
Programului
Erasmus+
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide_ro), care le oferă solicitanților detalii în legătură cu toate
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oportunitățile disponibile în cadrul Erasmus+ în 2019 pentru studenți, angajați, stagiari, cadre
didactice și alții.
Ca parte a cererii de propuneri pentru 2019, Comisia va lansa un program-pilot care va sprijini șase
alianțe universitare europene, fiecare dintre acestea fiind formată din minimum 3 instituții de
învățământ superior din 3 țări, pentru a promova o identitate europeană consolidată, stimulând
totodată excelența și contribuind la sporirea competitivității instituțiilor europene de învățământ
superior. Pentru alianțele care urmează să fie lansate în perioada 1 septembrie-1 decembrie 2019,
solicitanții trebuie să își depună cererile de grant la Agentia Exexutiva pentru Educatie, Audiovizual
si Cultura (https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en) până la data de 28 februarie 2019.
Anul viitor ar trebui să urmeze o a doua cerere de propuneri-pilot, în contextul punerii în aplicare pe
deplin a inițiativei avute în vedere în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, începând din
2021. Obiectivul este construirea a aproximativ douăzeci de universități europene până în 2024.
Sursa: https://ec.europa.eu

Ghișeul unic online va simplifica viața cetățenilor și activitatea companiilor din
Uniunea Europeana
Portalul online "Europa ta" va deveni, în următorii doi ani, un spațiu virtual în care atât cetățenii, cât
și companiile vor putea să găsească, într-un singur loc, toate informațiile relevante cu privire la
drepturile lor pe piața unică. Acesta va integra mai multe servicii și rețele, naționale sau europene,
astfel că, potrivit noilor reglementări, peste 20 dintre cele mai importante operațiuni administrative
vor putea fi efectuate online.
Comisarul european Elżbieta Bieńkowska, responsabil pentru piața internă, industrie, antreprenoriat
și IMM-uri, a declarat: "Astăzi, cetățenii și companiile care doresc să se mute, să lucreze sau să facă
afaceri în alte state europene, întâmpină un lanț de proceduri confuze și documente nesfârșite. Asta îi
costă mult timp și bani pe cetățenii noștri. Pentru a răspunde angajamentelor asumate în strategia
privind piața unică digitală, ghișeul unic digital va simplifica, îmbunătăți și grăbi procedurile
administrative."
Începând cu 2020, cetățenii și companiile din UE vor avea acces, prin intermediul portalului Europa
ta (https://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm), la informații utile privind legislația
europeană sau națională pentru piața muncii, educație, sănătate, înființarea unei afaceri, taxe, angajări
și nu numai. În plus, cei care vor avea nevoie de asistență, vor fi direcționați către cel mai potrivit
serviciu. O parte din informații sunt deja disponibile, însă volumul acestora va crește treptat în
perioada următoare.
Conform noilor norme, în cinci ani de zile, tot prin intermediul ghișeului unic vor putea fi efectuate
online operațiuni ca înregistrarea unei mașini, solicitarea certificatului de naștere sau depunerea
declarațiilor fiscale.
Principiul unicității va reduce birocrația, de îndată ce companiile și cetățenii vor putea transmite o
singură dată documentele sau informațiile necesare pentru o anumită operațiune, iar acestea vor putea
fi utilizate între autorități.
Noul regulament urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE, după care va intra în vigoare în
termen de 20 de zile.
Sursa: https://ec.europa.eu
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124 milioane euro pentru proiecte inovatoare, printre beneficiari și România
Instituții din 23 de țări, printre care și din România, vor beneficia de o finanțare în valoare totală de
124 milioane euro, prin programul Orizont 2020, pentru a dezvolta 38 de proiecte inovatoare.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT), din București, este
partener în două dintre proiecte. Iar numărul beneficiarilor continua să crească.
Comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: "Prin
intermediul Consiliului European al Inovării (EIC), susținem tehnologiile inovatoare în curs de
dezvoltare sau cele viitoare, esențiale pentru a găsi calea către un viitor și o societate mai bune.
Investim în idei inovatoare și în persoanele din spatele lor pentru a crea piețe ale viitorului."
Proiectele de cercetare au domenii de activitate variate, de la calculul cuantic, la propulsarea
obiectelor spațiale de pe orbită sau combaterea virusurilor care afectează creierul.
IMT București este partener al proiectelor Iqubits, coordonat de Universitatea Aarhus (Danemarca)
și Nanopoly, coordonat de Thales SA (Franța). Fiecare astfel de inițiativă include mai multe instituțiipartenere din diferite state membre UE.
Proiectele sunt finanțate cu granturi de circa 3 milioane euro fiecare, prin intermediul liniei de
finanțare pentru Tehnologii viitoare şi emergente (FET), a Consiliului European al Inovării (EIC),
derulată între 2018-2020 prin Programul Orizont 2020.
Următorul apel de proiecte in cadrul FET, are ca termen-limită 24 ianuarie 2019.
Sursa: https://ec.europa.eu

Bioeconomia, teren fertil pentru investiții în România și alte state UE
Comisia Europeană a lansat, in 11 octombrie 2018, un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei
bioeconomii durabile și circulare în Europa. Acesta acoperă sectoare cu o cifră de afaceri de 2.000 de
miliarde euro și în care lucrează aproximativ 18 milioane de europeni. Cu aceeasi ocazie, au fost
prezentate proiecte din mai multe state-membre UE, inclusiv România, care se înscriu în cele 3
priorități ale Comisiei privind bioeconomia.
Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare pentru a
hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curate. Bioeconomia poate transforma algele în
combustibil, poate recicla plasticul, poate transforma deșeurile în mobilier sau îmbrăcăminte noi sau
poate transforma subprodusele industriale în îngrășăminte ecologice. Acesta are potențialul de a
genera 1 milion de noi locuri de muncă ecologice până în 2030.
Planul de acțiune prezentat de Comisie se bazează pe 3 priorități:
1. Extinderea și consolidarea biosectoarelor




va crea o platformă de investiții tematice pentru bioeconomia circulară, în valoare de 100 de
milioane euro pentru a aduce inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a reduce
riscurile investițiilor private în soluții durabile;
va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă;
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2. Dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă





va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor alimentare
și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice;
va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism de sprijinire a politicii în
domeniul bioeconomiei al UE pentru țările UE, cu scopul de a elabora agende naționale și
regionale privind bioeconomia;
va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de coastă și urbane,
de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în sol;

3. Protejarea ecosistemului și înțelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei





va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE pentru a urmări progresele către o
bioeconomie durabilă și circulară;
va consolida baza de cunoștințe și înțelegerea domeniilor specifice ale bioeconomie, prin
colectarea de date și asigurarea unui acces mai bun la acestea prin intermediul Centrului de
cunoaștere pentru bioeconomie;
va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la modul de funcționare a
bioeconomiei în limite ecologice sigure.

Mai multe proiecte care se înscriu în această direcție sunt prezentate în broșura care însoțește cele 3
priorități ale Comisiei pentru bioeconomie.
România este implicată în patru dintre proiecte:








"Biovioces(link is external)", coordonat de Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
(Italia), este desfășurat între ianuarie 2018 – decembrie 2020 în 10 state-membre. Propune o
platformă care abordează provocările legate de bioeconomie și care adună laolaltă politicieni,
cercetători, comunitatea de afaceri și societatea civilă. Scopul este de a lansa un dialog deschis
care să impulsioneze schimbul de cunoștințe, precum și implicarea directă a cetățenilor.
"Libbio(link is external)", coordonat de Innovation Center (Islanda), desfășurat între
octombrie 2016 – septembrie 2020, implică 8 țări. Lupinul peruvian este o plantă cultivată și
în Europa și oferă noi oportunități pentru fermieri, la nivel local, ea fiind utilizată în diferite
sectoare, precum industria alimentară sau comsmetice.
"Ceres(link is external)", coordonat de Universitatea din Hamburg (Germania), cuprinde 15
state și se desfășoară între martie 2016 – februarie 2020. Programul ajută la înțelegerea
efectelor schimbărilor climatice asupra acvaculturii speciilor marine.
"Smartbees(link is external)", coordonat de Institutul pentru Cercetare Apicolă din Hohen
Neuendorf (Germania), a fost implementat între noiembrie 2014 – octombrie 2018 în 11 țări.
Își propune să protejeze efectivul natural de albine prin descoperirile la nivelul fondului
genetic.

Vicepreședintele
responsabil
pentru
locuri
de
muncă,
creștere,
investiții
și
competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „A devenit evident că trebuie să facem o schimbare
sistemică în ceea ce privește modul în care producem, consumăm și aruncăm bunuri. Prin
dezvoltarea bioeconomiei – segmentul de energie din surse regenerabile al economiei circulare –
putem găsi modalități noi și inovatoare de a furniza alimente, produse și energie, fără epuizarea
resurselor biologice limitate ale planetei. Mai mult, regândirea economiei noastre și modernizarea
modelelor noastre de producție nu se referă doar la mediu și la climă. Există, de asemenea, un mare
potențial pentru noi locuri de muncă ecologice, în special în zonele rurale și de coastă.”
Comisarul pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, a adăugat: „UE își propune să fie în
prima linie a transformării deșeurilor, a reziduurilor și a deșeurilor aruncate înapoi în mare în
produse cu valoare ridicată, produse chimice, furaje și textile ecologice. Cercetarea și inovarea
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joacă un rol esențial în accelerarea tranziției ecologice a economiei europene și în îndeplinirea
Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.”
Sursa: https://ec.europa.eu

Consultări publice europene
Consultare publică: Un ghiseu unic pentru sectorul vamal
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 16.01.2019,
completând chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-singlewindow-environment-customs_ro

Consultare publică referitoare la evaluarea Deciziei 573/2014/UE privind
cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă
(SPOFM)
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 13.12.2018,
completând chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/publicconsultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_ro

Consultare publică: evaluarea directivei privind siguranța activităților offshore
Va invităm să participați la consultarea publică lansată de Comisia Europeană până la 21.12.2018,
completând chestionarul de la adresa:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshoresafety-directive_ro

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 preprogramate, 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 contactați Centrul Enterprise Europe Network ADR Nord-Est.

7

Start Date
7 December 2018

Incoming mission of tourism related SMEs during the 5th

Greece

edition of Greek Tourism Expo
6 December 2018
5 December 2018

Stereopsia 2018 – Brokerage event for all forms of 3D / XR / AI Belgium
Cameroon
Economic and Entrepreneurial Forum for Women in Africa &
Diaspora

5 December 2018

Newcomers training session

Belgium

4 December 2018

Face2Face Meetings @ H2020 ICT Conference

Austria

4 December 2018

BioWin Day 2018 - Artificial Intelligence for Health

Belgium

3 December 2018

How can SMEs tackle the need for capacity building?

Germany

3 December 2018

Open Innovation

Germany

18 December 2018

BOOSTALPS - Fostering cross fertilization in automotive and

Italy

textile value chain in Alpine Region
14 December 2018

Conferences & Brokerage Event: "Medical data valorisation and Luxembourg
sustainability"

13 December 2018

Meet the Customer Experience R&D ecosystem in Paris region

France

13 December 2018

IT Conference Banja Luka 2018

Bosnia Herzegovina

13 December 2018

BIOREGATE FORUM - one-to-one meetings

France

12 December 2018

Leading the Change - embarking on the post-2021 quest

Romania

11 December 2018

Sector Group Meeting - Automotive, Transport and Logistics

Portugal

30 January 2019

Nanotech Mission to Japan for EU SMEs and Clusters 2019

Japan

28 January 2019

Multi-sectoral mission of Greek companies to Egypt

Egypt

24 January 2019

Get to know the booming Indian machine tool sector. Innovative India
solutions in the machine tool sector in India.

23 January 2019

Lithuanian ICT sector company mission to Bett Show 2019

United Kingdom

22 January 2019

Company Mission for Startups from Northern Germany o the

Estonia

occasion of sTARTUpday 2019
19 January 2019

Outgoing trade mission of Greek Food and Ho.Re.Ca SMEs to

Italy

SIGEP 2019 International Fair for Confectionery, Pastry and
Bakery production
17 January 2019

Cross-industry innovation forum 2019 (Sustainable construction, Italy
manufacturing, industrial service robotics)

15 January 2019

Outgoing Lithuanian company mission to Formex

Sweden

15 January 2019

SIVAL - VIBE : plant and crop productions business meetings

France
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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 BACĂU, NEAMȚ și SUCEAVA 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 ADR Nord-Est (tel: 0233 218071, fax: 0233
218072, email: een@adrnordest.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 Network ADR Nord-Est.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Producător sloven de produse lactate caută furnizori de încredere pentru două tipuri de ambalaje
economice și ecologice. Partenerul ar trebui să fie din UE. Vor fi semnate acorduri privind serviciile
de distribuție și / sau contract de fabricație. BRSI20180910001
Companie ucraineană cultivatoare de fructe de pădure caută un consultant profesionist sau un furnizor
de servicii pentru a proiecta centre de prelucrare, în baza unor acorduri de servicii.
BRUA20180815001
Companie germana de productie si distributie de obiecte de gradina din lemn doreste sa dezvolte noi
piete in strainatate si cauta furnizori de articole din lemn de zada din Romania, Polonia si Bulgaria
printr-un acord de subcontractare. Firma produce diverse produse pentru distribuția directă și vânzarea
integrală (magazine de bricolaj). BRDE20180911001
O companie italiană care produce și comercializează ambalaje din lemn industriale caută noi
furnizori, și anume producători de ambalaje din lemn brut și semifabricate din țările Europei de Est,
inclusiv statele baltice pentru oportunități de parteneriat pe termen mediu și lung. BRIT20180518001
Un IMM din Grecia specializat în cabluri caută producătorii de poliamidă 66 în Europa. Compania
din Grecia caută potențiali parteneri care opereaza în domeniul industriei plastice și să aibă
cunoștințele necesare pentru a produce poliamidă 66, utilizată pentru producerea de cabluri de
legatura. Ei solicită o colaborare în cadrul unui acord de fabricație. BRGR20180802001
Compania slovena ofera o gama larga de cherestea si alte produse pentru constructii si tamplarie
(cherestea, lemn de foc etc.), precum si servicii legate de tamplarie pentru clientii sai. Compania caută
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furnizori de orice fel de lemn și alte produse legate de acest sector. Un acord privind serviciile de
distribuție va fi semnat cu furnizorul. BRSI20180830001
O companie din Rusia este specializată în producția și prelucrarea peștelui. Compania este interesată
să găsească un partener pentru a dezvolta site-uri web în baza unui acord de servicii.
BRRU20171221028

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Companie italiană specializată în reciclarea materialelor plastice are posibilitatea de a folosi un stoc
mare de materiale plastice care pot fi reutilizate pentru a produce elastomeri termoplastici (TPE).
Compania caută o tehnologie pentru producerea de TPE "curate" fără utilizarea aditivilor.
Întreprinderile și organizațiile de cercetare cu o astfel de tehnologie sunt solicitate pentru acordarea de
licențe sau acorduri de cooperare tehnică. TRIT20170427001
Companie germana specializata în produse și cercetare pentru a realiza economii de cost prin folosirea
de lianți hidraulici modificați în polimeri pentru îmbunătățirea solului și tehnici de stabilizare a solului
pentru drumuri caută parteneri din companii de construcții și/sau instituții de cercetare și dezvoltare
care să aplice și să dezvolte aceste produse în continuare. Tipurile de cooperare pot include asociații
în participațiune, precum și acorduri de cercetare și/sau cooperare tehnică în funcție de parteneri.
TRDE20161212001
O companie italiană (start-up) a început industrializarea unei tehnologii inovatoare cu microunde
destinată transformării deșeurilor de azbest într-un material inert. Prin proiectarea și construirea unui
reactor mobil, cu încălzire la temperatură ridicată a azbestului, se obține un material de ieșire inert
100% sigur și reutilizabil. Compania caută parteneri care lucrează în sectorul tratării deșeurilor de
azbest, în vederea încheierii unui acord de joint venture. TOIT20170320001
Un inventator polonez de produse de divertisment pentru copii oferă conceptele a două noi jucării
educative. Primul îmbunătățește comunicarea între bebeluși / copii mici și părinții lor. Al doilea îi
ajută pe copiii de vârstă școlară să învețe elementele de bază din algebră, oferindu-le o mai bună
înțelegere a rezolvării ecuațiilor prin distracție și joc. Este oferită cooperarea sub formă de acord
comercial cu asistență tehnică sau acord de licență. TOPL20170328001
Un IMM spaniol, specializat în dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru proiectarea structurii
terminalelor de containere, bazate pe tehnici de luare a deciziilor multicriteriale, a creat recent o serie
de instrumente bazate pe Procesul Ierarhic Analitic (AHP) care ia în considerare cele mai relevante
puncte: securitatea, îngrijirea mediului și eficiența costurilor. Ei caută parteneri pentru acorduri de
cercetare și dezvoltare sau acorduri comerciale cu asistență tehnică pentru adaptarea tehnologiilor la
situații și cerințe specifice. TOES20170217001
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.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, Piatra Neamț, jud. Neamț
Tel. 0233 218 071
Fax. 0233 218 072
E-mail: een@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro/een
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