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Despre Enterprise Europe Network
 
Enterprise Europe Network
siei Europene, fiind cea mai vastă re
treprinderile la nivel mondial, prin
centre găzduite în organizații de sprijinire a mediului de 
afaceri, institute de cercetare, universită
logice, agenții de dezvoltare etc, din 60 țări, finanţată 
prin programul COSME (2014
een.ec.europa.eu 
Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în 
Macroregiunea 2 (Regiunile Nord
prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Rom
nian Business Support Network)
Galaţi,găzduit de Camera de Comerţ, Industrie 
vicii gratuite pentru clienţi din 
 Internaționalizare 
Prin completarea unei expresii de interes, putem facilita accesul la 
Europe Network, care con
se/tehnologii și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau 
puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră
scriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date 
 Organizare misiuni 
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau
nomice organizate periodic la nivelul re

Cuprins:
-
-
-
-
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Despre Enterprise Europe Network

Networkeste o inițiativă a Comi-
siei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină în-
treprinderile la nivel mondial, prin cele peste 600 de 

ții de sprijinire a mediului de 
afaceri, institute de cercetare, universități, centre tehno-

ții de dezvoltare etc, din 60 țări, finanţată 
COSME (2014-2020).  Detalii: 

țeaua Enterprise Europe Network este prezentă în 
Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), 

țiului ERBSN (Eastern Roma-
nian Business Support Network) format din 6 parteneri.Centrul Enterprise Europe Network 

de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, oferă o gamă largă de se
vicii gratuite pentru clienţi din judeţele Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea: 

Prin completarea unei expresii de interes, putem facilita accesul la baza de date 
ține peste 10.000 de profiluri (cereri și oferte de prod

și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau 
promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular d

și înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network
 economice și de brokeraje (parteneriate

Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau
nomice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate

Cuprins: 
-  Despre Enterprise Europe Network  
-  Informaţii Europene 
-  Consultări publice europene 
-  Oportunităţi de afaceri și inovare  

ţi 

Despre Enterprise Europe Network 

Centrul Enterprise Europe Network 
, oferă o gamă largă de ser-

baza de date Enterprise 
și oferte de produ-

și servicii) ale companiilor din aria de acoperire a Rețelei Enterprise Europe sau 
rea unui formular de-

Enterprise Europe Network, 
(parteneriate de afaceri) 

Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni eco-
țelei pe diverse domenii de activitate 
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 Accesare fonduri europene 
Informații despre surse de finanțare disponibile la nivel regional, național sau european, în 
regim help-desk; sprijin pentru identificarea de parteneri pentru proiecte de inovare-
cercetare-dezvoltare.  
 Informații legislație,  politici europene, consultări publice europene 
Informații privind legislația și politicile europene relevante pentru diferite categorii de societăți 
comerciale sau sectoare economice de activitate, implicăm reprezentanţii mediului de afaceri 
local în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi 
monitorizarea implementării politicilor UE, cu ocazia consultărilor publice europene. 
 Servicii de informare şi sign-posting  în sprijinul  inovării 
Detalii suplimentare:http://www.cciagl.ro/een/prezentare.htmlşi http://www.enterprise-europe-
erbsn.ro 
 
 

Informații europene 
 

Finanțări pentru proiectele care  
luptă împotriva Covid-19 

 
 

Comisiei Europene invită start-upurile & IMM-urile cu 
tehnologii relevante în tratarea, testarea și monitoriza-
rea Coronavirus să aplice la finanțare. Anunțul este 
deosebit de atractiv pentru cei cu idei inovatoare, si 
poate fi sintetizat astfel: 
 

 Finanțarea se face prin EIC Accelerator. EIC Accelerator a fost lansat anul trecut în iunie. 
Practic el continuă eforturile SME Instrument și aduce ca noutate componenta de 
equity în finanțare; 

 Depunerea aplicațiilor se face e o dată la 3 luni (cut-off dates); 
 IMM-urile inovatoare din toată Uniunea Europeană pot depune proiecte pentru o fi-

nanțare de max 2,5 mil euro grant + 15 mil euro equity; 
 Aplicațiile care adresează efectele pandemiei nu vor fi tratate preferențial, ci vor fi eva-

luate în aceleași condiții ca ceilalți aplicanți. Aici așteptăm rapid dinspre CE & Parlament 
linii dedicate inclusiv pentru cei care vor să dezvolte o aplicație de la zero. 

 
Pe scurt, iată ce trebuie respectat pentru cut-off date-ul  din 19 mai 2020: 
 

 Contribuția solicitantului: 30% 
 Nivelul de pregătire tehnologică trebuie să fie de minimum 6 (modelul trebuie să fie 

demonstrat în condiții relevante de funcționare – adică tehnologia trebuie deja să fi fost 
testată). 

 Aplicația trebuie să includă o analiză a pieței și a concurenței & o detaliere a eforturilor 
făcute pentru a obține finanțare din alte surse. 

 Comisia evaluează aplicațiile în aprox 2 luni (există evaluare tehnică + pitchuri). În con-
dițiile pandemiei, CE va trebui să reașeze evaluarea – pitchurile pot fi online. 

 Proiectele durează maximum 2 ani. 
Detalii privind EIC Accelerator (SME Instrument):  https://ec.europa.eu/easme/en/eic-
accelerator-sme-instrument 
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Finanțare de maximum 1 milion de euro pentru IMM-urile  
din trei regiuni:Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.  

Se relansează apelul POR – 2.2 
 
 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și        
Administrației (MLPDA) a relansat, în data de 2 
martie 2020, printr-unordin, apelul de proiecte nr. 
POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare 
Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia. 
Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare 
rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul 
apel de proiecte, după cum urmează: 

 Sud-Est: 27,94 milioane euro 
 Sud Muntenia: 38,67 milioane euro 
 Sud-Vest Oltenia: 17,97 milioane euro 

Pentru regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru alocarea financiară a fost deja contractată 
în totalitate. 
Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada               
04.05-04.06.2020. 
Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud-Est, 
Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia. 
Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban 
sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. 
Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ: 

 investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, ex-
tinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, 
inclusiv instrumente de comercializare online; 
 investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certifi-
care/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de 
management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de interna-
ţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale). 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum200.000 euro și maximum 1 
milion euro. 

 
Buget suplimentat pe apelul POR 2.2 adresat regiunilor de dezvoltare Nord-Est și Nord-
Vest 

 În prezent este deschis apelul POR 2.2 Microîntreprinderi pentru regiunile de 
dezvoltare Nord-Est și Nord-Vest. 
 Conform comunicatului oficial, pentru apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 
2019 în regiunile Nord-Est și Vest (POR/694), datorită realocărilor efectuate în cadrul 
POR,bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 mili-
oane euro pentru regiunea Nord-Est, respectiv 21,22 milioane euro pentru 
regiunea Vest. 

Cererile de finanțare pot fi trimise până pe 24 martie 2020,ora 12:00. 
Bugetul total alocat relansării PI 2.2.IMM, prin cele două apeluri de proiecte, este de 
213,76 milioane euro. 

Sursa: MLPDA 
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200.000 euro pentru IMM-urile din domeniile de specializare inteligentă! 
Al doilea apel „SMEs Growth” 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data 
de 06.03.2020 în consultare publică Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fon-
durilor în cadrul Axei 1„Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.2 – 
Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma im-
plementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate" în România - Proof of Concept. 
 
Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile comerciale sau societăți cooperative 
care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii). 
Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-
finanţarea naţională aferentă prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a 10.697.059 
euro, iar valoarea finanțării nerambursabileacordate este de maximum de 200.000 euro. 
Alocarea pe regiuni:  

 
Proiectul se referă la creșterea gradului de inovare al companiei prin implementarea unui con-
cept inovativ (Proof-of-Concept) în domeniile de specializare inteligentă, respectiv: 

 Bioeconomie 
 Tehnologii informaționale şi de comunicații, spațiu și securitate 
 Energie, mediu şi schimbări climatice 
 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 
 Sănătate 
 Alte domenii identificate la nivel regional 

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email 
info@mdrap.ro, până la data de 20.03.2020, ora 14.00. 

Sursa: AM POR 

 
 
 

Fonduri norvegiene pentru  
IMM-urilor româneşti 

 
 

Innovation Norway a anunțat lansarea celui de-al doi-
lea apel „SMEs Growth”. IMM-urile din România pot 
transmite proiecte până la data de 28 mai 2020, ora 
14.00.  
Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor 

din acest apel este de 18.466.666 EURO. 
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Asistența financiară nerambursabilă va fi acordată proiectelor care vizează intervenții în urmă-
toarele trei domenii: 
Inovație în Industria Verde („Green Industry Innovation”) – alocare: 11, 06 milioane euro 
Activități eligibile: 

 Dezvoltarea, implementarea și investiția în tehnologii inovatoare prietenoase cu 
mediul 
 Dezvoltarea de produse și servicii „verzi” 
 Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție verzi” 

 
Dezvoltare „albastră” („Blue Growth”) – alocare: 3,7 milioane euro 
Activități eligibile: 

 Dezvoltarea și investițiile în supra-structuri maritime 
 Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritime 
 Dezvoltarea și investițiile în turismul de coastră sau maritime 
 Dezvoltarea și investiții în biotehnologii „albastre” 
 Dezvoltarea și investițiile în resurse aferente exploatării miniere a fundului mării 
 Dezvoltarea de soluții de energie albastră 
 Dezvoltarea de soluții inovatoare în pescuit și acvacultură 
 Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gestionare a gunoiului și deșeurilor 
maritime 
 Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare pentru rezervele de apă, inclusiv desalini-
zare 

 
IT&C – alocare: 3,7 milioane euro 
Activități eligibile: 

 Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor ITC 
 Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor care integrează tehnologii ITC 

 
Grantul minim care poate fi solicitat este de 200.000 euro, iar cel maxim de 2 milioane de 
euro. Rata de cofinanțare este variabilă (în funcție de regiune de dezvoltare și tip de ajutor): 
minimum 10% contribuție nerambursabilă (pentru IMMurilor din București) – maximum 70% 
(pentru regiunile mai puțin dezvoltate). Conform unor estimări prezentate în cadrul unei întâl-
niri de la finalul lunii ianuarie la care fonduri-structurale.ro a participat, pe apelul anterior, 
media ajutorului nerambursabil s-a situat la cca. 45% din valorile eligibile ale proiectelor. 
Detalii : file:///C:/Users/pc1/Downloads/05.02.20_ro-innovation---2nd-call-final-04022020.pdf 

 
Sursa:  www.fonduri-structurale.ro 

 

 
Un nou apel POCU - Innotech Student  

Finanțări acordate - între 40.000 și 100.000 euro! 
 
 
Alocare: 20 milioane euro 
Program: Programul Operațional Capital Uman 
Consultare publică: 6 aprilie 
Lansare oficială: 5 iunie 2020 
Perioada de depunere: 10 iunie - 31 iulie 2020 
Evaluare proiecte: august – octombrie 2020 
 
Solicitanți eligibili: 
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 Ministerul Educației Naționale și structuri/ agenţii/ organisme relevante, subordonate/ 
coordonate de către acesta; 

 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; 
 Angajatori; 
 Asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie; 
 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru 

Ocupare și Incluziune Socială. 
 
Grupul țintă eligibil este format din studenți, doctoranzi și cercetători post-doctorat. Fiecare 
proiect va presupune formarea a cel puțin 300 studenți care  vor beneficia de sprijin pentru 
dezvoltarea competențelor lor antreprenoriale. 
 
Schema finanțării start-up-urilor, în forma din prezent, presupune: 
 
Ajutor de minimis de 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create; 
Ajutor de minimis de 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create; 
Ajutor de minimis de 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create; 
Ajutor de minimis de 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create. 
Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 
25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% 
din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților fir-
melor înființate. 
 
Pentru a se putea înscrie, studenții trebuie să aibă dovada că urmează cursurile unei unități de 
învățământ superior public sau privat (acreditată) în unul din următoarele domenii: IT, robotică, 
automatizări industriale, biotehnologii, industrie alimentară la nivel de licență sau masterat 
(studenți). 
 
Ministrul Boloș a precizat faptul că studenții se pot înscrie și la proiectele altor universități, 
cu condiția ca planurile lor de afaceri să fie unele bune. Conform ministrului, nu există restric-
ții în ceea ce privește facultățile la care studiază, ci vor fi analizate planurile de business 
propuse. 
 
Conform comunicatului oficial, studenții ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru a fi 
finațatate vor putea urma programe de internship în companii cu activități cât mai apropiate 
planurilor de afaceri propuse. În această etapă vor fi acordate subvențiile. După aceasta, timp 
de un an de zile studenții vor deveni antreprenori și vor beneficia de sprijinul administratorilor 
de schemă, iar pentru următoarele șase luni tinerii antreprenori vor fi monitorizați, iar afacerile 
înființate de ei trebuie să se autosusțină pe piață. 

 

Sursa: MFE 
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A crescut rata absorbției fondurilor europene  

în România 
 
 
Rata de absorbție a României este 38%, raportat la media UE, care este de 41%, conform 
situației la 31 ianuarie 2020 publicate de Ministerul Fondurilor Europene. 
 
Conform situației prezentate: 

 
 11,69 miliarde euro bani europeni au intrat în România prin Politica de Coeziune și Poli-
tica Agricolă. Acestor sume li se adaugă încă 7,92 miliarde euro plăți directe către fermieri; 
 26,43 miliarde euro – valoarea totală a liniilor de finanțare deschise, reprezentând 
96,5% din alocarea totală a României; 
 46,75 miliarde euro - valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanțare; 
 29,4 miliarde euro - valoarea totală a contractelor de finanțare semnate, iar rata de con-
tractare a ajuns la 105% din alocare. 
 

Sursă date și grafic: MFE 
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Consultări publice europene 
 

Diferență de salarizareîntrefemeișibărbați - transparență 
înceeacepriveșteplatapentrubărbațișifemei 

 
Discriminarea pe criterii de gen este unul dintre motivele pentru care femeile din UE 
câștigă în medie cu 16% mai puțin decât bărbații.Diferența de remunerare între femei 
și bărbați este diferența dintre câștigurile orare brute medii ale bărbaților și femeilor, 
exprimată ca procent din câștigul mediu orar brut al bărbaților. Acesta variază de la 
3,5% în România la 25,6% în Estonia. 
Persistența diferenței de remunerare între femei și bărbați este de aproximativ 16%. 
Factorii explicativi din spatele diferenței de remunerare între sexe sunt complexe. O 
parte a diferenței poate fi totuși atribuită discriminării pe bază de sex. 
 
Transparența salariilor îmbunătățește accesul lucrătorilor la informații privind salariza-
rea  sensibilizarea asupra discriminării și facilitarea aplicării egale a salariilor. 
De asemenea, ajută femeile să depună reclamații legate de problemele de plată. 
 
Această iniţiativă urmăreşte introducerea unor măsuri obligatorii de transparență a sa-
lariilor; să facă  sistemele de plată mai transparente, să îmbunătățească înțelegerea 
publică a conceptelor legale relevante şi consolidarea mecanismelor de aplicare. 
 
Public ţintă:Toți cetățenii și organizațiile sunt binevenite să contribuie la această con-
sultare. 
Comisia urmărește să obțină contribuții de la cetățeni individuali și o gamă largă de 
părți interesate, inclusiv autorități publice și administrații, asociații profesionale și de 
afaceri, parteneri sociali (sindicate și angajatori), asociații de femei, inspectoratele de 
muncă, alte organisme naționale, societatea civilă și organizațiile neguvernamentale, 
mediul academic, inclusiv universitățile. 
Obiectivul consultării: 
Această consultare publică are ca obiectiv colectarea de informații, opinii și experiențe 
cu privire la (i) discriminarea salarială bazată pe gen și (ii) plata măsurilor de transpa-
rență ca instrument pentru a sprijini conștientizarea și aplicarea egalității de 
remunerare pentru muncă egală sau muncă de valoare egală între femei și principiul 
bărbaților. Informațiile colectate se vor încadra într-o evaluare a impactului care înso-
țește o inițiativă privind măsurile de transparență salarială. 
Consultarea este deschisă până în 28 mai 2020 
 
Link chestionar onli-
ne:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PAYTRANSPARENCYSurvey2020?surveylangu
age=en 
 
  



Page 9 of 11 

 

 

Oportunități de  Afaceri și de Inovare 
 

Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),  Rețea-
ua Enterprise Europe Network pune la dispoziția societăților comerciale, institutelor de 
cercetări, universităților și altor organizații profesionale și de afaceri diverse OFERTE / CERERI 
DE OFERTE din domeniul afacerilor sau inovării / tehnologiilor inovatoare, oferind posibilitatea 
de CĂUTARE ȘI IDENTIFICARE DE NOI PARTENERI.  
Organizațiile din județeleGalaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea interesate să își promoveze oportunită-
țile de afaceri sau inovare, se pot adresa Centrului Enterprise Europe Constanţa din cadrul 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, care oferă în mod GRATUIT informații și 
sprijin.    

 
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 

 
Companiepoloneză, care operează pe piațaalimentară de retail şien-gross şiînsectorul HORE-
CA, cautăproducătorii de produsealimentare din UE și non-UE interesaţisă-
şilansezeproduselealimentare pe piațapoloneză, înbazaunuiacord de agențieicomercialăsau de 
distribuție.BRPL20200214002   
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a1b2909-42dd-420c-8078-
6f3604bbbb38 
 
Producătorspaniol de piese de uzurăpentru diverse echipamente (utilizateînconstrucții, minerit, 
forajșiagricultură) cautăateliere de turnătorieși/sauforjareîn Europa, înprimulrândîn UE, pentru-
fabricareaproduselor sale, înconformitate cu standardele de calitate, înbazaunorcontracte de 
externalizare. BRES20191213001 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fa2fb357-8da5-41ce-97aa-
5b1a30137ffb 
 
Companialituaniană care produce articole din metal șioțelinoxidabilpentru diverse industrii (au-
tomobile, mobilier, amenajăriinterioare, construcții etc.)cautăparteneriîncadrulunoracorduri de 
fabricare, externalizaresausubcontractareBOLT20200203003 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d3231ee-feb8-4c33-859e-
9dbe47696514 
 
Companie rusă producătoare de corpuri de iluminat scalabile multifuncționale de putere medie 
și mare, pentru iluminat industrial și sportiv caută parteneri de încredere pentru cooperare pe 
termen lung și pentru încheierea unui acord de servicii de distribuție.BORU20200229001  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd136a0a-12f1-4287-8412-
b4a570b5c63c 
 
O companie turcă specializată în proiectarea şi fabricarea sistemelor de protecție împotriva 
trăsnetului (conectori și cleme, componente de legare la pământ, catarge paratrasnet etc.) cau-
tă distribuitori/agenți comerciali și oferă un acord de fabricație. BOTR20200223001 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25794843-df54-4d64-b097-
c5e682860d0c 
 
Companieitalianăspecializatăîncomerțul cu piese de schimbindustriale (sectorul: mecanic, elec-
tric, hidraulic) cautădistribuitoriinternaţionalipentruproduse precum: motoare, pompe, supape 
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cu bilă, servomotoare, relee, dispozitiveelectronice precum alternatoare, convertoare, 
întrerupătoare etc.BOIT20200302001 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ebd11a68-79ce-4554-9562-
0f9eaee23df7 
 
Companieitaliană, cu sediulîn Napoli specializatăînproducția de îmbrăcăminte, 
încălțăminteșiaccesoriipentruprotecțiapersonală, cautăparteneriinteresați de distribuție. 
Principaliicliențițintă ai companiei sunt autoritățilepublice locale de sănătate, 
administrațiilepublice, organizațiile de voluntariat, agențiile de protecțiecivilășiîntreprinderile 
care angajeazălucrătoriînsănătateșisalvare.BOIT20190220001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42afb5fd-bf55-487b-8cb9-
3dfc380d62e5 

Companie macedoneană oferă pungi și cutii decorative din hârtie utilizate în principal pentru 
ambalarea cadourilor și a sticlelor. De asemenea, compania produce genți de prezentare pen-
tru cadouri de nuntă și genți personalizate. Produsele pot fi realizate în orice culoare și formă 
pentru fiecare ocazie, în funcție de nevoile clientului. Compania caută parteneri pentru acorduri 
de fabricație, distribuitori și agenți de vânzare din țările europene pentru a-și extinde piețe-
le.BOMK20190715001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26d68bf1-5a80-4fa6-b488-
f1e2cf30b69d 

 

Companie armeană este implicată în producția de diferite tipuri de haine și accesorii pentru 
femei, cum ar fi genți, curele, etc. Producția companiei este realizată în mare parte manual și 
este fabricată din materiale naturale. Compania caută noi oportunități de cooperare în străină-
tate pentru a intra pe piața externă în baza unui contract de servicii de distribuție, contract de 
fabricație sau  contract de agenție comercială.BOAM20200310001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c057911b-d53b-49ae-819f-
3c1649b7a7bf 

 

Producător israelian specializat într-o gamă extinsă de filme inteligente pentru agricultură și 
industrie, cu o capacitate de producție considerabilă și o gamă de utilaje capabile să răspundă 
cerințelor pieței din Israel și din întreaga lume, caută distribuitori interesați de portofoliului de 
produse al firmei israeliene destinate sectoarelor agricole și industriale în cadrul unui acord de 
distribuție.BOIL20200301003 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f429e0e1-3ec9-49e4-a812-
5dbcebb04bd6 

 

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE 
 
Un institut de cercetare din Slovacia a dezvoltat un instrument inovator care determină numă-
rul de celule somatice din lapte pe baza vâscozității modificate a laptelui. Dispozitivul este 
extrem de versatil și se utilizează atât  în medicina veterinară, cât și pentru măsurarea vâscozi-
tății altor lichide din diverse domenii de aplicare. Institutul de cercetare caută parteneri de 
afaceri cu care să colaboreze prin acord de asociere, contract de fabricație sau acord de cola-
borare.TOSK20190304001 
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10152e05-8d70-4bd9-872a-
005547ce1274 

 

O universitate cu sediul în Berlin a dezvoltat o metodă de sinteză a Omphalotinei în organis-
mele gazdă fungice, care permite producerea selectivă de Omphalotină naturală sau 
modificată, care ar putea fi utilizată în protecția plantelor împotriva nematozilor patogeni. In-
stitutul este interesat de o cooperare în cadrul unei licențe sau a unui acord de colaborare în 
domeniul cercetării.TODE20200213002 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca7e6fc-98d1-4678-ae41-
051ec56b3f50 

 

O companie IT din Grecia a dezvoltat o platformă integrată de ospitalitate atât pentru hoteluri 
individuale cât și pentru grupuri hoteliere cu proprietăți multiple. Platforma este concepută 
special pentru a optimiza comunicarea internă, pentru a eficientiza operațiunile hoteliere și 
pentru a oferi servicii mai bune clienților. Se caută parteneri activi în industria hotelieră și / sau 
serviciile de cazare pentru a implementa soluția propusă. Colaborarea se va baza pe acord co-
mercial cu asistență tehnică.TOGR20200205001 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e3247b4-a809-431c-8444-
0b33fc6e22ab 

 

Un start-up inovator din Franța oferă soluționatori de ecuații matematice, modelare matemati-
că și calcul științific aplicat. Tehnologia oferă utilizatorilor avantaje precum 100% încredere în 
rezultate, îmbunătățirea semnificativă a indicatorilor și reducerea drastică a timpului în proiec-
tarea, optimizarea și punerea în funcțiune a produselor sau a fenomenelor complexe. 
Compania este interesată de acorduri de cooperare tehnică sau de cercetare cu parteneri in-
dustriali sau editori de software științifici.TOFR20200218001  
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4141663b-b5a0-4149-98b7-
422a8e82dc38 

 

Companie spaniolă își oferă serviciile de extracție a nămolului cu un echipament certificat, care 
permite lucrul în atmosfere explozive.Tehnologia este oferită companiilor similare legate de 
lucrări de curățare industrială (chimie, petrochimie, farmaceutice, produse agro-alimentare, 
metal sau industrie nucleară) interesate să ofere aceste servicii în baza unui acord comercial și/ 
sau de servicii cu asistență tehnică sau a unui contract de asociere în com-
un.TOES20200204003 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb411fc8-6f6d-4571-bdd7-
5203a044e5c5 
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