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Esti start-up, IMM sau companie mare și ai nevoie de suport pentru afacerea ta? Echipa EEN din cadrul
ADR Centru iți stă la dispoziție cu un set de servicii gratuite de informare, sprijin şi consiliere.
Ai nevoie de furnizori, cauți soluții alternative de aprovizionare, nu ai acces la materii prime, cauți tehnologii
pentru reconversia producției, sau vrei sa iți schimbi modelul de afaceri? Scrie-ne un email la
emil.toma@adrcentru.ro și spune-ne cu ce te putem ajuta. Nu uita sa ne lași datele de contact, iar un coleg
din echipa EEN va reveni in cel mai scurt timp posibil.
Enterprise Europe Network (EEN) este o inițiativă a Comisiei Europene, cea mai mare rețea care sprijină
întreprinderile din peste 60 de țări din întreaga lume.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care poate fi atribuită informațiilor
conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.

Evenimente de afaceri online
Eveniment de matchmaking online - Inovare în Industrie verde si TIC,
6 și 8 mai 2020
Evenimentul este organizat de Innovation Norway cu sprijinul ADR Centru și este un cadru potrivit pentru a
afla informații despre oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul Granturilor Norvegiene (EEA
and Norway Grants) și de a identifica potențiali parteneri pentru proiectele pe care doriți să le finanțați.
Grupul țintă principal al evenimentului este reprezentat de:
 Companii eligibile pentru finanțare din Granturile Norvegiene și SEE, din Bulgaria sau România, care
vizează participarea la un apel de proiecte în una din cele două țări menționate;
 Institute de cercetare din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, active în domeniile: industrie verde,
economie circulară, ICT care doresc să devină
parteneri în proiectele finanțate prin Granturile
Norvegiene.
Printre cele mai relevante domenii de afaceri
vizate în cadrul întâlnirilor se află:
 dezvoltarea și implementarea „proceselor
de producție mai ecologice” cu ajutorul
automatizării, digitalizării, robotizării proceselor
și tehnologiilor industriale;
 dezvoltarea produselor / proceselor /
soluțiilor ecologice folosind componente IT;
înlocuirea resurselor neregenerabile cu biomasă;
 protejarea oceanului și a pământului împotriva deșeurilor și a gunoiului prin eliminarea
concentratelor existente, atenuarea poluării și dezvoltarea materialelor biodegradabile.
Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierea poate fi făcută accesând link-ul https://green-industryand-ict-digital.b2match.io/ până cel târziu în 4 mai 2020.
[Mai multe informații]
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Eveniment de matchmaking online: Textile Connect 2020, 4 – 8 mai 2020 Oportunități de cooperare pentru companiile din domeniile textile și pielărie

Textile Connect este o platformă care reunește companii și designeri care caută parteneri de afaceri,
producători, furnizori de servicii și produse din industria textilă și încălțăminte. La evenimentul de
matchmaking care se va desfășura exclusiv online vor participa 21 de cumpărători din Suedia, Letonia și
Danemarca care doresc să intre în contact cu producători din domeniul textilelor. Pentru detalii suplimentare
cu privire la cumpărătorii din cele trei țări, vă invităm să consultați documentul CUMPARATORI –Textile
Connect 2020.

Companiile care activează în domeniul textilelor, interesate să participe la întâlnirile de afaceri de tip B2B
care vor fi organizate în contextul evenimentului ”Textile Connect 2020 – Virtual Matchmaking” și să intre
în contact cu cumpărători direcți sunt invitate să se înscrie accesând următorul link https://textile-connect2020.b2match.io. Detalii cu privire la completarea profilului companiei și programarea întâlnirilor de afaceri
sunt disponibile de asemenea pe pagina de internet a evenimentului.
Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierea poate fi făcută accesând link-ul https://textileconnect-2020.b2match.io până cel târziu în 3 mai 2020.
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Eveniment de brokeraj Centrală, 7 mai 2020

Stimularea transferului tehnologic în Europa

Evenimentul de brokeraj ”Stimularea transferului tehnologic în Europa Centrală” va fi organizat cu ocazia
lansării oficiale a rețelei KETGATE, rețea care își propune să contribuie la intensificarea colaborării dintre
companii și organizațiile implicate în cercetare și transfer de tehnologie. Această colaborare va contribui la
creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și la pătrunderea acestora pe noi piețe precum și la
generarea unor venituri importante (financiare, prestigiu academic sau legate de cercetare) pentru
organizațiile de cercetare.
Evenimentul este organizat de KETGATE și Enterprise Europe Network (EEN) și se adresează întreprinderilor
mici și mijlocii (IMM-uri) și organizațiilor implicate în cercetare și transfer de tehnologie (RTO).
Pe parcursul evenimentului vor avea loc sesiuni de întâlniri de afaceri, în care reprezentanții IMM-urilor și
organizațiilor de cercetare au la dispoziție 30 de minute pentru a se prezenta și a discuta despre
oportunitățile de transfer în Tehnologiile Generice Esențiale (Key Enabling Technologies).
Participarea la eveniment este gratuită iar înscrierea poate fi făcută accesând link-ul https://ketgate-centraleurope-brokerage-event.b2match.io/ până cel târziu în 4 mai 2020.
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Companie din Muntenegru dorește să distribuie materiale de
artă
O companie din Muntenegru distribuitoare de materiale de artă: rame,
perii, vopsele, panouri, acuarele, acrilice, uleiuri și alte produse își oferă
serviciile de distribuiție.
Potențialul partener ar trebui să producă / furnizeze produse de calitate și
să fie fiabil și prompt. Partenerul ar trebui să ofere condiții de cooperare în
mod favorabil și echitabil. Compania își oferă serviciile ca distribuitor.

Info suplimentare: BRME20180903001
Valabilitate cerere oferta: 30 August 2021

O unitate de producție farmaceutică cu sediul în Qatar caută furnizori de alcool etilic
(etanol) printr-un acord de furnizare
Această companie din Qatar este un producător farmaceutic de pionierat, liniile de producție fiind acreditate
GMP. Ele sunt guvernate de o politică de calitate care se află în centrul activităților lor zilnice. Compania a
fost înființată ca parte a Qatar 2030 National Vision (QNV 2030).
Compania din Qatar caută un producător care să poată furniza până la 1000 tone de etanol cu conținut de
99,9% alcool.
Compania se așteaptă din partea furnizorului său la o bună comunicare, precum și la respectarea termenelor.
Info suplimentare: BRQA20200318001
Valabilitate cerere oferta: 20 Martie 2021

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care poate fi atribuită informațiilor
conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.

Un brand de designeri de bijuterii din Londra caută producători de bijuterii
Un brand de designeri de bijuterii, cu sediul în Marea Britanie, caută un producător cu experiență in
fabricarea de bijuterii din argint în Europa pentru comenzi personalizate. Această solicitare specială este de
a găsi un partener de producție de încredere pentru comanda personalizată a modelului lor de cercei deja
existent, dovedit comercial. Producătorul trebuie să dețină tehnologia și abilitățile pentru a produce bijuterii
scobite din argint Sterling sau să ofere placaj cu aur de înaltă calitate în baza unui acord de fabricație.
Compania caută un partener de producție de lungă durată, cu experiență în bijuterii pentru o comandă
personalizată a modelului de cercei existent. Au un prototip existent, dar sunt dornici să îmbunătățească
acest lucru prin o potențială colaborare cu un partener de producție.
Info suplimentare: BRUK20200408001
Valabilitate cerere oferta: 9 Aprilie 2021

Companie poloneză caută producători / furnizori de țesături din poliester pentru
producerea de jaluzele interioare
IMM-ul polonez din regiunea Silezia Inferioară este distribuitor de becuri LED interioare și exterioare, benzi
LED, funii și furtunuri LED pentru crearea decorațiilor de lumină,
atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor. IMM-ul caută
producători / furnizori de țesături din poliester pentru
producerea de jaluzele interioare.
Compania este interesată să stabilească un parteneriat în cadrul
unor comenzi regulate pentru o cantitate specifică de produse.
Este necesară declarația conform căreia produsul respectă
standardele (de exemplu, certificatul de igienă, certificatul de securitate la incendiu etc.).
Info suplimentare: BRPL20190711001
Valabilitate cerere oferta: 20 August 2021
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Căutare de parteneri pentru apeluri de proiecte HORIZON
Orizont 2020 - Tehnologia informației și comunicațiilor
Companie din Spania caută parteneri pentru a-și completa consorțiul:
Trei categorii de parteneri sunt căutați:
 O companie care lucrează în domeniul fibrelor pentru comunicații comunicațiilor cu aplicații in
telecomunicații sau comunicații de date. Această companie trebuie să fie un producător de componente
electrice-optice. Astfel de componente sunt formate din diferite cipuri, electronice, de control termic și
altele, care sunt sudate pe placă (adică server, sistem de
comunicații). Universitatea din Málaga face cipuri.
Compania trebuie să poată măsura componentele
proiectate.

O companie care realizează senzori bazați pe
spectroscopie în infraroșu; acestea monitorizează
procesele industriale (de exemplu, în industria petrolului și
a gazelor, industria farmaceutică), calitatea alimentelor (de
exemplu, lapte, vin, ulei de gătit etc.) sau senzori de gaz (de
exemplu, pentru detectarea scurgerilor de gaze naturale
sau monitorizarea mediului). Compania ar trebui să fie orientată spre realizarea sistemelor de detectare.
Consorțiul ar face cipuri care îmbunătățesc sau simplifică sistemele de detectare (de exemplu, costuri mai
mici, dimensiuni reduse, putere redusă), iar compania ar putea să ofere îndrumări cu privire la aplicații (de
exemplu, sensibilitatea necesară) și ar putea ajuta la evaluarea senzorului performanţă.
 O companie de instrumente medicale care poate fi capabilă să producă instrumente pentru
diagnosticarea bolii. Această companie ar trebui să fie orientată ideal către centrele de asistență medicală
primară. În plus, compania trebuie să realizeze tehnologie microfluidică, care este necesară pentru a
transporta sânge, urină sau orice probă de lichid către cipuri.
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Evenimente de brokeraje online
Alte informații
eTranslation
Serviciu de traducere online dedicat IMM-urilor
eTranslation, furnizat de Comisia Europeană, este un
serviciu online de traducere automată online de ultimă
generație. Serviciul de e-traducere este gratuit și vă va ajuta
să economisiți timp și bani pentru a traduce documentele și
textul dumneavoastră între oricare două limbi oficiale ale UE! eTranslation garantează confidențialitatea și
securitatea tuturor datelor traduse.
[Mai multe informații]

Platforma Europeana Covid - 19
Comisia Europeană împreună cu mai mulți parteneri au lansat o platformă europeană de date COVID19 pentru a permite colectarea rapidă și partajarea datelor de cercetare disponibile.
Noua platformă va oferi un mediu european și global deschis, de încredere și scalabil, în care cercetătorii
pot stoca și partaja seturi de date, precum secvențe de ADN, structuri proteice, date din cercetări preclinice
și studii clinice, precum și date epidemiologice.
Partajarea rapidă și deschisă a datelor accelerează
mult cercetarea și descoperirea, permițând un
răspuns eficient la situațiile de urgență
coronavirus. Platforma europeană de date COVID19 este în conformitate cu principiile stabilite în
Declarația privind schimbul de date în situații de urgență în sănătatea publică și accentuează
angajamentul Comisiei de a deschide date de cercetare și de știință deschisă, care vizează să facă știința
mai eficientă, de încredere și să răspundă la provocări societale.
[Mai multe informații]
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Pentru informații suplimentare privind Rețeaua Enterprise Europe Network sau despre felul în care vă puteți
internaționaliza afacerea ne puteți contacte la: emil.toma@adrcentru.ro sau daniela.breazu@adrcentru.ro,
persoane de contact / experți programe: Emil Toma – tel: 0745319087 si Daniela Breazu – tel: 0766629996.
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