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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 EEN IPA Galati oferă 2 pachete de sprijin dedicate unui număr limitat de IMM-uri inovative
din județele Galati, Braila, Buzau, Tulcea, Vrancea si Constanta:
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.
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 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

Informatii europene
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Fonduri UE: Autoritățile vor să acorde prefinanțări pentru toate
categoriile de cheltuieli eligibile
Guvernul României a aproba recent mai multe măsuri pentru urgentarea absorbției de fonduri
europene.
„Întrucât până la data de 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene
aplicații de plată în valoare de minim 3.4 miliarde euro, am considerat necesară urgentarea măsurilor
care să asigure condițiile recuperării întârzierilor înregistrate în absorbția fondurilor europene”, afirmă
Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri Europene, într-un comunicat.
Guvernul României a modificat, prin Ordonanța de Urgență nr. 49/2017 adoptată în ședința din 30
iunie, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbția de fonduri europene și de a facilita
implementarea proiectelor pe infrastructura de transport și pe celelalte programe operaționale.
Printre altele, au fost discutate:
1. Modificarea mecanismului prefinanțării
Această schimbare, în opinia autorităților, va reduce presiunea de pe bugetele proprii ale
beneficiarilor de fonduri europene.
„Prin prezenta OUG se introduce posibilitatea acordării de prefinanțare pentru toate categoriile de
cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorități publice locale și
beneficiari privați, indiferent de fondul european care le finanțează. Noul mecanism introdus reduce
presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor și asigură, la nivelul autorităților de
management, o gestionare mai eficientă a fondurilor nerambursabile, precum și o mai bună
monitorizare a proiectelor finanțate”, se arată în comunicat.
Ordonanța are un efect direct și asupra implementării proiectelor, prin crearea unui mecanism care
motivează beneficiarul să finalizeze lucrările în termenele asumate, pentru a avea acces la întreaga
sumă de prefinanțare, în conformitate cu reglementările OUG 49/2017.
Înainte de această modificare, era prevăzută posibilitatea acordării de prefinanțare beneficiarilor
numai pentru cheltuielile salariale eligibile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
2. Modificarea pragului de supracontractare
În vederea creșterii absorbției, Guvernul a decis lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli
eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:
• La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi
cofinanţare de la bugetul de stat se poate contracta în limita a 50% din valoarea acestei alocări, cu
încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale;
• La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai
Defavorizate Persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei
alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare
anuale.
3. Modificarea eliberării autorizațiilor de construire pentru proiectele de infrastructură de transport de
interes national
Pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național cu
finanțare europeană, autoritățile vor elibera autorizații de construire fără elaborarea și aprobarea
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prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism.
De aseamenea, această modificare simplifică legislația pentru proiectele de investiții din România,
măsură prevăzută în Programul de Guvernare.
În conformitate cu reglementările OUG 49/2017, se pot emite autorizații de construire fără elaborarea
și aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru
proiectele de infrastructura de transport de interes naţional, care sunt cuprinse în planul de
amenajare a teritoriului naţional - secţiunea I- Reţele de transport şi/sau în Master Planul General de
Transport al României, cu excepția porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului,
terminalelor de transport combinat şi punctelor de trecere a frontierei, fără afectarea prevederilor
referitoare la calitatea și disciplina în construcții.
4. Instituirea unei norme privind emiterea titlului de creanță pentru beneficiarii naționali care pot fi din
categoria universităților, institutelor de cercetare, organizații sau fundații, instituții/autorități publice.
Având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum și necesitatea finalizării
programelor aferente acestei perioade, se impune o intervenție legislativă, în sensul introducerii de
reglementari care să facă posibilă continuarea finanţării programelor până la finalizarea, în bune
condiții, a acestora şi prevederea mecanismelor şi fluxurilor financiare necesare recuperării debitelor
şi reglării soldurilor finale, se arată în comunicat.
Prin completările aduse prin propunerea de ordonanţă de urgenţă se instituie măsurile necesare
pentru reîntregirea bugetului de stat. În lipsa acestor măsuri, recuperarea sumelor în instanță
presupune un proces de durată cu impact asupra disponibilității unor fonduri necesare asigurării altor
finanţări urgente.
Sursa: www.euractiv.ro

Ministerul Finanțelor virează încă 33,8 milioane de euro pentru fermieri
Peste 11.000 de fermieri vor primi astfel subvenții aferente lucrărilor agicole din campania 2016.
Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, a dispus măsuri cu caracter excepțional la nivelul Trezoreriei
București, pentru finalizarea întregii proceduri legale, pentru ca o ultimă tranșă de subvenții agricole
să ajungă la fermierii români, respectiv subvențiile destinate susținerii producției vegetale.
Potrivit ministerului, suma totală care a fost plătită într-o singură zi - 30 iunie 2017 - pentru „sprijinul
cuplat la vegetal”, așa cum e definit în normele legale, a fost de 33,79 milioane de euro, care a
revenit unui număr total de 11.091 beneficiari, fermieri în drept să încaseze respectiva subvenție,
aferentă lucrărilor la culturile vegetale, în campania 2016.
Întreaga sumă se acordă de la bugetul statului, prin intermediul APIA - Agenției de Plăți și Intervenție
în Agricultură și, ulterior, după trimiterea întregii documentații la Bruxelles, va fi rambursată din
fondurile europene alocate domeniului.
Termenul limită până la care această ultimă tranșă de 33.788.356,48 euro se putea aloca era de 1
iulie 2017, informează ministerul.
„După plata acestei ultime subvenții totalul plăților efectuate în agricultură în perioada 16 octombrie
2016-30 iunie 2017 se ridică la 2,624 miliarde euro. Întreaga sumă a fost achitată de la bugetul
statului și urmează să fie recuperată integral din rambursările fondurilor europene alocate României
pentru agricultură”.
„Totalul de 2,624 miliarde de euro fonduri europene atrase pentru agricultură a plasat România, în
premieră, pe primul loc în Europa, în clasamentul utilizării resurselor financiare alocate agriculturii”,
se mai arată în comunicat.
Sursa: www.euractiv.ro
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Taxe comune în UE după Brexit – Comisia Europeană
Retragerea Marii Britanii va însemna pierderea unui partener important şi a unui contributor la
finanţarea politicilor şi programelor Uniunii Europene, dar, în același timp, va duce la eliminarea unor
obstacole din calea reformării veniturilor bugetului european, a arătat Comisia Europeană.
Într-un document de reflecţie asupra viitorului finanţelor UE, Comisia cere statelor membre să
analizeze cum pot fi crescute resursele Uniunii, care constau în prezent într-o taxă pe vânzări, taxe
vamale şi transferuri de la bugetul fiecărui stat membru.
”Noi surse de venituri ar trebui să fie concepute nu doar pentru finanţarea unei părţi din bugetul UE ci
şi pentru politicile de bază”, potrivit Comisiei.
Între opţiunile enumerate se află impunerea unor taxe comune în domeniul energiei sau mediului,
pentru a asigura condiţii egale intre companii şi contribuţia la combaterea schimbărilor climatice. De
asemenea, veniturile din emisiunile de monede ar putea să devină pe termen lung o bază pentru o
resursă proprie a UE, în timp ce încasările din limitaţiile efectuate în cadrul sistemului de
tranzacţionare a emisiilor poluante ar putea să fie folosite la rândul lor pentru finanţarea politicilor
Uniunii.
Plecarea Marii Britanii din UE în 2019 va priva blocul comunitar de al doilea mare contributor după
Germania.
Bugetul UE va fi unul dintre subiectele dificile ale negocierilor pentru Brexit, având în vedere că
milioane de beneficiari, între care fermieri şi cercetători de pe continent, depind de angajamentele
europene de finanţare.
Chiar dacă se iau în considerare deducerile oferite Marii Britanii în 1984, care reduc contribuţiile
anuale ale acesteia cu 5 miliarde de lire sterline, Regatul Unit furnizează la bugetul Uniunii Europene
circa 12 miliarde de euro.
”Gaura provocată în finanţele UE de retragerea Marii Britanii şi nevoile de finanţare a unor noi
priorităţi trebuie să fie recunoscută. Bugetul UE are în faţă a problemă dificilă de a finanţa mai mult
cu mai puţini bani”, se arată în raportul CE.
Amploarea reformei bugetare va depinde de direcţia viitoare a UE şi de aşteptările viitoare din partea
politicilor comune, potrivit Comisiei.
Agenție britanică pentru cetățenii comunitari
Miniştrii britanici doresc să înfiinţeze o nouă agenţie guvernamentală, care va gestiona drepturile
cetăţenilor europeni din Marea Britanie, tocmai pentru a depăşi impasul cu privire la ce instanţe îi vor
proteja pe cetăţenii europeni după Brexit, scrie Sky News.
O asemenea agenţie devine o ”opţiune serioasă” pentru a găsi un compromis între Comisia
Europeană şi Marea Britanie cu privire la cine ar trebui să-i protejeze pe cetăţenii europeni care vor
rămâne după finalizarea Brexit-ului.
Această problemă a devenit importantă în negocieri, pentru că premierul May respinge poziţia
propusă de negociatorii UE, potrivit cărora Curtea Europeană de Justiţie ar trebui să arbitreze orice
dispută viitoare cu privire la drepturile cetăţenilor europeni din Marea Britanie.
Negociatorul Uniunii, Michel Barnier, a spus în nenumărate rânduri că toată lumea aşteaptă de la
CJUE să apere drepturile cetăţenilor europeni din Marea Britanie, precizând luna trecută că
”drepturile din acordul de retragere vor trebui să fie impuse direct şi va trebui menţinută jurisdicţia
CJUE”.
Premierul May a respins vehement o asemenea propunere, explicând clar că CJUE nu va avea nicio
jurisdicţie în Marea Britanie după Brexit.
Sursa: www.rfi.ro

Orizont 2020 – Instrument pentru IMM-uri inovatoare (Program SME
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Instrument)
Acest program este finantat de Comisia Europeană si are ca obiectiv general sprijinirea IMM-urilor
inovatoare pentru a deveni lideri pe piața mondială. Bugetul alocat este de 437.5 milioane Euro.
Programul este implementat in trei etape:
Etapa 1 - Evaluarea Conceptului și a Fezabilității – cu o durata de 6 luni pentru a face trecerea de la
idee la concept.
Uniunea Europeană acorda finanțare de 50.000 euro iar beneficiarul va realiza un studiu de
fezabilitate pentru a evalua viabilitatea inovației propuse. De asemenea, IMM-ul va pregăti un plan
de afaceri inițial (aproximativ 10 pagini).
Etapa 2 - Demonstrație, multiplicare pe piață, C&D – cu o durata de 1-2 ani pentru a realiza tranzitia
de la concept la maturitatea de piață.
Cu asistența din partea Uniunii Europene, IMM-ul își va dezvolta propunerea prin diverse activități
inovatoare: demonstrație, testare, pilotare, extindere. De asemenea, IMM-ul selectat va pregăti un
plan de afaceri mai elaborat (aproximativ 30 de pagini). Finantarea acordata este între 0.5 milioane €
și 2.5 milioane €.
Etapa 3 – Comercializare - Pregătire pentru lansarea pe piață
IMM-urile beneficiaza de sprijin, training, mentorat și acces la finanțarea de risc pentru pregătirea
comercializării produsului. Nu este acordata finanțare directă suplimentară în această etapă.
Tematicile de interes:


Schema pentru inovație disruptivă



Accelerarea abosorbției de nanotehnologii, materiale avansate sau tehnologii de fabricație
avansate și prelucrarea acestora de către IMM-uri



Sprijin dedicat IMM-urilor din sectorul biotehnologiei pentru a scădea decalajul dintre
laborator și piață



Implicarea IMM-urilor în cercerare și dezvoltare



Sprijinirea IMM-urilor inovatoare în sectorul biotehnologiei medicale



Accelerarea introducerii pe piața a soluțiilor TIC pentru sănătate și bunăstare



Stimularea potențialului de inovare al IMM-urilor în domeniul agriculturii, silviculturii, agroalimentar și al sectoarelor bio.



Sprjinirea eforturilor IMM-urilor pentru dezvoltare: soluții inovatoare pentru ”creștere albastră„



Stimularea potențialului de inovare a IMM-urilor pentru reducerea emisiilor de carbon și un
sistem energetic eficient



Cercetare și inovare pentru sisteme de transport inteligente



Stimularea întreprinderilor mici pentru utilizarea eficientă a resurselor și materiilor prime



Modele de afaceri pentru incluziune socială inovativă



Implicarea IMM-urilor în dezvoltarea securității

Termenele limita de depunere sunt:
Etapa 1: 15.02.2017; 03.05.2017; 06.09.2017; 08.11.2017
Etapa 2: 18.01.2017; 06.04.2017; 01.06.2017; 18.10.2017
Pentru mai multe detalii, va invitam sa accesati: https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-smeinstrument
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Afaceri și activități economice în UE
Uniunea Europeană, cu cele 28 de state membre, reprezintă o piață ce oferă posibilități imense
firmelor românești. Datorită pieței interne a UE, să dezvolți o activitate economică sau să faci afaceri
a devenit la fel de ușor, rapid și ieftin în întreaga Europă ca în propria țară.
UE oferă o serie de instrumente și servicii care pot ajuta companiile și antreprenorii europeni să își
extindă activitatea. Detalii în acest sens sunt disponibile în portalul: Europa ta – Întreprinderi
(http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm)
Finanțarea europeană oferă oportunități de dezvoltare a activităților economice printr-o gamă variată
de programe și subvenții în diverse sectoare. Un ghid pentru începători este disponibil on-line, pentru
a te ajuta să găsești cel mai potrivit mod de finanțare, indiferent dacă ești un IMM, ONG, cercetător,
agricultor, tânăr antreprenor sau instituție publică.

Eurostat: România are în primul trimestru cea mai mare creştere
economică din UE
În primul trimestru din 2017 comparativ cu precedentele trei luni, România a avut cea mai mare
creștere economică din UE, de 1,7%
România a avut cel mai bun parcurs în primele trei luni din 2017
România a înregistrat cel mai semnificativ avans economic dintre cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene. Creșterea de 5,6% a produsului intern brut, în primul trimestru din 2017,
comparativ cu perioada similară din 2016.
Estimarea Eurostat arată că doar România şi Slovenia au avut creşteri de peste 5 procente din PIB.
E drept că în primele trei luni ale anului nu s-au înregistrat scăderi în niciunul dintre statele UE, toate
având creşteri semnficative – arătând o economie europeană care, în medie, a avansat în acest prim
trimestru analizat cu 0.6 procente.
În primul trimestru din 2017 comparativ cu precedentele trei luni, România a avut cea mai mare
creștere economică din UE, de 1,7%
Potrivit datelor publicate de Institutul Național Statistică, economia României a înregistrat o creștere
cu 5,7% pe serie brută și cu 5,6% pe seria ajustată sezonier în primul trimestru al acestui an
comparativ cu perioada similară din 2016. Datele fiind deci confirmtate şi de Oficiul European de
Statistică.
În ritm anual, economia zonei euro a urcat cu 1,9% în primele trei luni din 2017, comparativ un avans
de 1,7% previzionat luna trecută de Eurostat, iar Uniunea Europeană a înregistrat o expansiune de
2,1%, față de 2% estimată anterior.
Cele mai mari creșteri din UE în perioada ianuarie — martie 2017 s-au înregistrat în România
(5,6%), Slovenia (5%), Lituania (4,1%), Estonia și Letonia (ambele cu 4%), Polonia și Ungaria
(ambele cu 3,8%) și Bulgaria (3,5%).
În estimarea Eurostat nu sunt disponibile datele din trei state (Irlanda, Luxemburg și Malta) privind
evoluția PIB-ului în primul trimestru din 2017.
România a depăşit Grecia după valoarea ajustată a produsului intern brut (PIB) din primul trimestru
al acestui an şi are şanse mari să încheie 2017 cu o valoare a PIB mai mare decât cea a Greciei,
devenind cea mai mare economie a Balcanilor, excluzând din calcule Turcia, după circa patru
decenii de supremaţie elenă.
Este pentru prima dată de când există serii statistice disponibile privind PIB-ul trimestrial când
valoarea PIB-ului ajustat al României depăşeşte valoarea PIB-ului Greciei.
De asemenea, valoarea PIB-ului ajustat al României din primul trimestru s-a apropiat de nivelul
Cehiei, de 44,85 miliarde euro, şi de cel al Portugaliei, de 47,37 miliarde euro.
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În 2016, România a avut un PIB de 169,6 miliarde euro, sub nivelul din Cehia (174,4 miliarde euro),
Grecia (175,9 miliarde euro) şi Portugalia (184,9 miliarde euro), state care au între 10 şi 11 milioane
de locuitori, potrivit seriilor revizuite publicate de Eurostat.
Cele trei state sunt singurele pe care România le poate depăşi, în următorii ani, după valoarea
produsului intern brut, principalul indicator folosit pe plan mondial pentru a măsura dimensiunea unei
economii.
Sursa: www.mfinante.ro

Consultări publice europene
Consultare publică privind punerea în aplicare a planului de acțiune pentru Oceanul Atlantic
Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la 22.09.2017,
completand chestionarul de la adresa:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-actionplan_ro
Consultare publică privind revizuirea specifică a directivelor UE în materie de drept al
consumatorilor
Va invitam sa participati la consultarea publica lansata de Comisia Europeana pana la 08.10.2017,
completand chestionarul de la adresa: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationtargeted-revision-eu-consumer-law-directives_ro

Evenimente din Reteaua Enterprise Europe Network
Rețeaua de centre Enterprise Europe 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 IPA SA Galati.
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August 2017

10 August 2017
18 August 2017
22 August 2017
24 August 2017

A Chinese big business delegation will visit Poland and hold a B2B Meeting in
August
Company Mission - Warsaw (Poland)
Agricultural and Food Industrial Company Mission to Debrecen
Company Mission - Debrecen (Hungary)
gamesmatch@gamescom 2017 - Matchmaking event for the games industry
Brokerage Event - Cologne (Germany)
The Polish company mission at Bread Basket - International Agricultural Fair
2017, České Budějovice, Czech Republic.
Company Mission - České Budějovice (Czech Republic)

September 2017
5 September 2017
6 September 2017
7 September 2017
8 September 2017
10 September 2017
12 September 2017
12 September 2017
13 September 2017

13 September 2017

13 September 2017
13 September 2017
13 September 2017
13 September 2017
13 September 2017

Graphene commercialisation from prototypes to products
Brokerage Event - Cranfield (United Kingdom)
Healthbio Partnering Event 2017
Brokerage Event - TURKU (Finland)
B2B Matchmaking Event at CopenX- International Conference for Virtual
Reality/Augmented Reality
Brokerage Event - Copenhagen (Denmark)
Innovation Brokerage Event in Tecnosalud
Brokerage Event - Lima (Peru)
Company mission smart textiles from Thueringen to Plzen region/CZ
Company Mission - Plzen/CZ (Czech Republic)
Israeli exhibition in the field of water technologies & environment control Watec 2017
Brokerage Event - Tel-Aviv (Israel)
Microfluidics Matchmaking 2017
Brokerage Event - Basel (Switzerland)
About Japan! Cross-cultural workshop in Vienna and Linz, Austria
Workshop - Vienna and Linz (Austria)
WOODRISE 2017 - 1st edition of the world congress on mid-rise and highrise wood buildings at the heart of sustainable cities and environmental
transition
Brokerage Event - Bordeaux (France)
Matchmaking event Denmark / Sweden receiving the 4 Motors for Europe
(Auvergne-Rhône-Alpes, Lombardia, Catalonia, Baden-Wurtemberg)
Brokerage Event - Malmö (Sweden)
SPACE 2017 - Livestock and agriculture brokerage event
Brokerage Event - Rennes (France)
Windenergy Brokerage Event during Husum Wind 2017
Brokerage Event - Husum (Germany)
Industrial Electrification and Power-2-X: Dutch-Flemish-German
Workshop
Brokerage Event - Neuss (Germany)
Icefish 2017 matchmaking event
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14 September 2017
14 September 2017
15 September 2017
17 September 2017
18 September 2017
18 September 2017
19 September 2017
19 September 2017
20 September 2017
21 September 2017
22 September 2017
22 September 2017
25 September 2017
26 September 2017
26 September 2017
26 September 2017
26 September 2017
27 September 2017
27 September 2017
27 September 2017
27 September 2017

Brokerage Event - Reykjavík (Iceland)
Agro-food Matchmaking during the 6th FOODSEG Symposium
Brokerage Event - Vienna (Austria)
About Japan! Cross-cultural workshop in Lyon, France
Workshop - Lyon (France)
Brokerage event within "Europe in Armenia" EXPO
Brokerage Event - Yerevan (Armenia)
EUROMAT 2017 Matchmaking Event - Material Sciences
Brokerage Event - Thessaloniki (Greece)
International meetings Brokerage event during Texworld 2017, Fabric fair
Paris
Brokerage Event - PARIS (France)
B2B meetings at EMO Hanover (Exposition Mondiale de la Machine Outil)
Brokerage Event - Hanover (Germany)
Reducing, Reusing and Recycling - Business opportunities in the circular
economy, Oslo 19th September 2017
Brokerage Event - Oslo (Norway)
BROKERAGE EVENT - TECHINNOVATION 2017
Brokerage Event - Singapore (Singapore)
2017 China Europe Water Platform (CEWP) - Annual high level
conference and business event
Brokerage Event - TURKU (Finland)
Health Tech Innovations for Successful Business - Partnering Day 2017
Brokerage Event - Graz (Austria)
International B2B meetings for Building and Construction industry at
Trade Fair AUTUMN 2017
Brokerage Event - Bielsko-Biała (Poland)
International Brokerage Event at construction fair FOR ARCH 2017
Brokerage Event - Praha (Czech Republic)
Company mission of SME's of Udmurt Republic to Bulgaria.
Company Mission - Plovdiv, Sofia (Bulgaria)
Lithuanian science and technology parks mission to IASP Istanbul 2017
Company Mission - Istanbul (Turkey)
International matchmaking event at Polagra Food Fair
Brokerage Event - Poznan (Poland)
Lithuanian 3D printing sector company mission to Alihankinta
Subcontracting Fair
Company Mission - Tampere (Finland)
Solar Photovoltaic Matchmaking 2017
Brokerage Event - Amsterdam (Netherlands)
Brokerage Event at the International Forum Mechatronics
Brokerage Event - Linz (Austria)
About Japan! Cross-cultural workshop in Sofia, Bulgaria
Workshop - Sofia (Bulgaria)
Innovation Day 2017 - The opportunities of Circular economy
Conference/Seminar/Information Day - Brdo pri Kranju (Slovenia)
Porto Water Match 2017
Brokerage Event - Porto (Portugal)
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Plant InterCluster meeting and brokerage event 2017
Brokerage Event - Lleida (Spain)
Nordic Edge Expo Brokerage Event
27 September 2017
Brokerage Event - Stavanger (Norway)
Tirana Business Matching 2017 Brokerage Event
28 September 2017
Brokerage Event - Tirana (Albania)
27 September 2017

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, Buzau, Tulcea, Vrancea si Constanta 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:
0236 433467, email: 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 IPA SA Galati.
Obținerea de informații și promovarea oportunităților în domeniul tehnologic sau de afaceri este un
serviciu GRATUIT oferit de centrul nostru.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
O asociație culturală din Italia ce promovează strategii de marketing pentru companiile locale, intr-o
zonă rurală periferică, este in căutare de asociații similare din străinătate, pentru a incepe un jointventure pentru a realiza proiecte de marketing teritoriale. Partenerul ideal ar trebui să fie o asociație
non-profit, ce sprijină dezvoltarea intreprinderilor in zone rurale sau turistice ale UE.
Această asociație culturală este in căutare de asociații similare din străinătate, ce operează pe
teritorii periferice similare, cu care să inceapă o colaborare printr-un acord de joint-venture, pentru a
participa la proiecte comune de dezvoltare și activități. Joint-venture va desfășura activități de
marketing teritoriale in beneficiul ambelor zone interesate.
Partenerul căutat trebuie să fie dispus să inceapă o colaborare pe termen lung, cum ar fi un acord de
joint-venture cu asociația italiană, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a realiza
activități comune in următorii ani in domeniul marketingului teritorial. Partenerul trebuie să aibă o
experiență bine stabilită la nivel local și să dispună de cooperări și experiență internațională prin
participarea la proiecte internaționale.
BRIT20161219001
O fabrică de vin din Bulgaria, situată in regiunea viticolă din Plovdiv (Bulgaria Centrală, Valea
Tracică), ce oferă vinuri - imbuteliate și vrac și are organizat intregul proces de producție a vinului, de
la cultivarea viței de vie de struguri și cultură la fabricarea vinurilor, dorește să incheie servicii de
distribuție și acorduri comerciale și de agenții astfel incat să deschidă canale de promovare și
distribuție a produselor lor, in unele țări europene și asiatice.
BOBG20161209003
O companie din Lituania, specializată in producția de mobilier de cazare pe nave și detalii de interior,
este in căutare de acorduri de servicii /producție și, de asemenea, poate acționa in calitate de
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subcontractant și poate produce mobilierul necesar și bunurile solicitate, in temeiul acordului de
subcontractare, conform desenelor și a caietului de sarcini al partenerului. Compania este interesată
in colaborare cu un reprezentant de incredere (intermediar comercial).
BOLT20150730001
O companie din Bulgaria, specializată in vanzarea și distribuția de soluții de stocare și manipulare a
materialelor, echipamente pentru depozite, stivuitoare, piese de schimb, servicii post-vanzare și de
intreținere, oferă produsele sale către distribuitori. Este solicitat un contract de servicii de distribuție.
BOBG20161214003
O companie din Turcia, specializată in fabricarea și furnizarea de ulei de măsline, săpun din ulei de
măsline, sos de roșii, melasă și mancăruri tradiționale turcești, cum ar fi supa tarhana, caută agenți
comerciali și distribuitori din Europa
BOTR20161111001

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
O companie macedoneana specializata in automatizarea acasa ofera un sistem inteligent de
monitorizare si control pentru instalatiile si dispozitivele electrice. Sistemul este bazat pe cloud, are o
capacitate mare de monitorizare si nu necesita modificari ale instalatiilor existente. Diferitele functii
de monitorizare si siguranta pot fi accesate prin intermediul aplicatiilor mobile si desktop care permit
o crestere a eficientei energetice, a sigurantei si a protectiei dispozitivelor. Compania cauta parteneri
pentru acorduri comerciale cu asistenta tehnica.
TOMK20151215001
O companie britanica de inovare care a dezvoltat o suita de solutii de aplicatii mobile pentru
gestionarea de forte de munca mobile incearca sa colaboreze cu companii de peste mari care pot
comercializa si vinde software-ul la baza lor de clienti existenta si pot oferi sprijin operational prin
acorduri de licenta sau asociatii in participatiune.
TOUK20151201003

O companie macedoneana ofera un software inovator pentru facilitarea retelelor sociale in
intreprinderi. Modulele dezvoltate in interior sunt integrate intr-o platforma intranet unde angajatii pot
face schimb de cunostinte, idei si actualizari de procese. Solutia este pe deplin adaptabila pentru a
raspunde nevoilor diverselor intreprinderi, indiferent de structura sau sectorul de operare. Compania
cauta parteneri pentru acorduri de licenta, cooperare tehnica sau acord comercial cu asistenta
tehnica.
TOMK20160707001

Având in vedere nevoile si posibilitatile de digitalizare in sectorul logisticii containerelor, un IMM din
Germania de Nord a dezvoltat o platforma web care uneste comunicarea si prelucrarea logisticii
containerelor si reduce drastic forta de munca si costurile. Companiile de transport maritim,
companiile de transport si agentii de expediere pot utiliza platforma gratuit si platesc doar pentru
rezervari concrete. Sunt solicitate acorduri de cooperare tehnica cu clienti-pilot. Suint oferite
contracte financiare investitorilor.
TODE20170630001
O universitate spaniola dezvolta noi vaccinuri pentru bruceloza si instrumente de diagnosticare.
Aceasta metoda poate fi utilizata pentru a diferentia animalele care au fost vaccinate impotriva
brucelozei de cele care sunt infectate. Aceasta noua metoda de etichetare a vaccinurilor si testul de
diagnostic adecvat, bazat pe metoda DIVA, vor depasi limitarile vaccinurilor actuale contra
brucelozei. Universitatea cauta companii sau centre de cercetare interesate de acorduri de licenta
sau de cercetare.
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TOES20161213001
Un IMM coreean cauta o tehnologie de instalare a iluminatului solar. Compania este specializata in
constructii, in special in domeniul instalatiilor de iluminat solare utilizând iluminatul natural. Compania
cauta parteneri pentru acordul de licenta, acord comercial cu asistenta tehnica care sunt capabili sa
furnizeze tehnologia la aceasta scara pe o baza economica de proiectare, instalare si demonstratie.
Compania este, de asemenea, deschisa acordului de cooperare in domeniul cercetarii.
TRKR20161130001
Un IMM farmaceutic din Marea Britanie cauta noi molecule mici cu activitate imuno-oncologica, in
special in ceea ce priveste cancerele dificil de tratat. IMM-ul va dezvolta in continuare acesti compusi
noi pentru a le imbunatati eficacitatea si profilurile de siguranta, in vederea autorizarii moleculelor
imbunatatite catre companiile farmaceutice mai mari pentru a le introduce pe piata. IMM-ul cauta sa
colaboreze cu universitati, institute de cercetare si alte IMM-uri sub forma unui acord de licenta sau a
unui acord de cooperare tehnica.
TRUK20161011001
Un IMM coreean, o companie de administrare a echipamentelor, cauta parteneri care au experienta
in domeniul inspectiei de securitate la sol. Compania cauta parteneri capabili sa furnizeze tehnologie
la aceasta scara bazata pe proiectare, instalare si demonstratie. Se solicit parteneri pentru acordul
de licenta si / sau fabricatie. Compania este, de asemenea, deschisa cooperarii tehnice si de
cercetare.
TRKR20161129007
O intreprindere italiana care lucreaza in domeniul aerospatial, feroviar si de automobile dezvolta un
nou tip de pardoseala pentru aeronave, compusa din materiale compozite termoplastice.
Compania cauta un partener care lucreaza in sectorul materialelor compozite pentru a realiza un
prototip.
Ei cauta producatori pentru semnarea unui acord de cooperare tehnica
TRKR20161130001
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.

SC IPA SA Sucursala Galati
Centrul Enterprise Europe Network
Str. Portului nr. 23, CP 800025
Tel / Fax. 0236 433467
E-mail: bazilapostol@ipa.ro
www.ipagl.ro
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