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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, lansată în anul
2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMMurilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea
propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India,
China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experti din
peste 600 centre gazdă.
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de
contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii:
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei
care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii:
https://een.ec.europa.eu/partners);


participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica



furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare;



informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o
companie sau un sector economic;



implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul
context generat de pandemia COVID-19.
De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost
selectate din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de
colaborare.
Daca esti interesat, contacteaza-ne.
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#Fii informat!
Impactul Coronavirusului: Comisia Europeana stabileste raspunsul
coordonat la nivel european pentru a contracara COVID-19
Comisia Europeana a prezentat, in data de 13 martie 2020, un raspuns imediat pentru
atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei COVID-19, axat pe un raspuns coordonat
la nivel european.
Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecintele
pandemiei, in special:
 Asigurarea aprovizionarii sistemelor de sanatate, prin mentinerea integritatii pietei
unice, a productiei si distributiei de lanturi valorice;
 Sprijinirea oamenilor astfel incat veniturile si locurile de munca sa nu fie afectate in
mod disproportionat si sa evite efectele permanente ale acestei crize;
 Sprijinirea intreprinderilor si asigurarea faptului ca lichiditatile sectorului nostru
financiar pot continua sa ajute economia
 Permiterea statelor membre sa actioneze in mod decisiv si coordonat, prin utilizarea
flexibilitatii depline a schemelor privind ajutorul de stat si Pactului de stabilitate si de
crestere.
Informatii suplimentare puteti gasi aici.

Pachet de măsuri în vederea stabilizării economice a companiilor
În cadrul ședinței de guvern din 18 martie 2002, Guvernul a aprobat un set de măsuri în
vederea stabilizării economiei naționale ca urmare a pandemiei de COVID-19.
Printre măsurile luate, se numără următoarele:
 Majorarea printr-o OUG, in primă fază cu 5 miliarde lei, a plafonului de garantare a
creditelor pentru IMM-uri prin intermediul Fondului de Garantare pentru IMM-uri;
 Guvernul este pregătit de o majorare cu încă 5 miliarde lei a Fondului de Garantare,
dacă este necesar. Mai mult decât atât, dacă este nevoie, majorarea plafonului de
garantare poate ajunge și la 15 miliarde lei. Practic, se vor garanta credite pentru
investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru, cu dobânda subvenționată
100%.
 Asigurarea rambursării de TVA în limita sumei de 9 miliarde lei, pentru a asigura
fluxuri de capital, injecții de capital către companii prin intermediul rambursării TVA,
pentru a permite companiilor care își desfășoară activitatea să beneficieze de capilul
de lucru necesar pentru funcționare.
 Asigurarea plății angajaților care intră în șomajul tehnic, din bugetul fondului de
șomaj (75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut).
Complementar măsurilor deja aprobate, Ministerul Fondurilor Europene a solicitat Comisiei
Europene adoptarea de urgență a unui pachet integrat de măsuri care va permite
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sprijinirea economiei, în special în perioada ce va urma după deblocarea stării actuale de
urgență. Se are în vedere:
 flexibilizarea condițiilor de modificare a programelor operaționale în vederea
sprijinirii implementării eficiente a programelor și pentru evitarea riscului de
dezangajare ce poate apare în această perioadă.
 mutarea justificării sumelor prefinanțate la sfârșitul perioadei de implementare a
proiectelor, dar și alte măsuri necesare asigurării capitalului de lucru, ridicând pe cât
posibil presiunea de pe bugetul de stat.
Detalii suplimentare aici.

Se amână termenele de depunere a proiectelor în cadrul Orizont 2020!
În contexul pandemiei de COVID-19, Ministerul Cercetării și Inovării a transmis două noi
actualizări produse în cadrul Programului Orizont 2020 (Horizon 2020), finanțat de Comisia
Europeană.
Noi termene pentru apelurile H2020
Recenta escaladare a restricțiilor legate de COVID-19 împiedică o comunicare în timp real a
partenerilor în consorțiu și finalizarea unor propuneri de proiecte de excelență. Din acest
motiv, Comisia Europeană, în dialog cu statele membre UE (online), a convenit ca pentru
apelurile H2020 cu termene până în 15 aprilie, acestea să fie prelungite. Noile termene,
pentru fiecare apel și subiect, vor fi publicate pe paginile web ale apelurilor.
În acordul de grant H2020, poate fi invocată clauza referitoare la „forța majoră”, din
cauza COVID-19?
Articolul 51 din MGA H2020 stabilește condițiile în care poate fi folosită clauza de forță
majoră. „Forța majoră” se referă la un eveniment sau situație extraordinară și imprevizibilă,
care este în afara controlului beneficiarilor și care îi împiedică săîși îndeplinească obligațiile
în cadrul acțiunii.
Dacă apare o astfel de situație, beneficiarii trebuie să informeze imediat Comisia / Agenția /
Organismul de finanțare, care va examina, de la caz la caz, posibila aplicare a normelor de
forță majoră. Mai mult, beneficiarii trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru a
limita orice daune datorate forței majore (de exemplu, încercarea de a anula biletul de avion,
solicitarea rambursării de la asigurarea de anulare (dacă este cazul).
Informatii suplimentare aici.
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Oferte de colaborare
H2020 - Companie turcă cu experiență în printare 3D in scopuri medicale (producția de
implanturi realizate la comandă), caută parteneri pentru un proiect Eurostars
O companie inovatoare turcească specializată în print 3D se concentrează pe producția de
implanturi personalizate pentru pacienți cu afectiuni/defecte cranio-maxilo-faciale. Utilizarea
de implanturi la comandă crează alternative (biodegradabile), care pot oferi beneficii într-o
manieră mai controlată al defectelor. Compania caută parteneri pentru o propunere de
proiect finantat in cadrul programului Eurostars.
Compania este interesata de parteneri cu experiență pentru:
- Dezvoltarea procesului de sinterizare selectivă cu laser (fabricație aditivă)
- Evaluare preclinică / clinică a dispozitivelor medicale
- Experiență cu privire la directiva dispozitivului medical (MDD) și / sau reglementarea
dispozitivelor medicale (MDR)
- know-how în domeniul ingineriei țesuturilor și / sau ortopediei
Info suplimentare: RDTR20191129001
Valabilitate expresie de interes: 03 Iulie 2020
Termen limita apel: 03 Septembrie 2020
[Eurostars2] Companie coreeană caută parteneri care să dezvolte un sistem de
conferințe 3D bazat pe tehnologie de interpretare și traducere în timp real
O companie coreeană specializată în soluții VR/AR pregătește pentru o propunere de
proiect în cadrul Eurostars2 în anul 2020. Principalul obiectiv al cercetării comune este de a
dezvolta un software bazat pe tehnologie 3D care poate fi utilizat pentru sistemele de
conferințe ale corporațiilor. În acest scop, compania caută parteneri specializați în tehnologii
de recunoaștere vocală (vorbire) în timp real, conversie text (STT: Speech to Text) sau
tehnologie bazată pe cloud care să sprijine traducerea în timp real în diferite limbi.
Tipul partenerului căutat: IMM, institut de cercetare, universitate sau orice tip de organizatie,
cu tehnologia necesară sunt binevenite.
Domeniul specific de activitate al partenerului vizat: Parteneri potențiali cu experienta în
electronica&comunicatii cu soluții de interpretare și traducere în timp real.
Rol: Dezvoltarea tehnologiei de traducere / interpretare în timp real bazată pe AI / VR
pentru un sistem de conferințe 3D.
Info suplimentare: RDKR20191004001
Valabilitate expresie de interes: 29 Iunie 2020
Termen limita apel: 11 August 2020
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EUROSTARS: IMM din Franta caută parteneri industriali și de cercetare pentru a
înființa un sistem nou de reciclare a datelor distruse
În cadrul unei propuneri Eurostars, un consorțiu multinațional, condus de un IMM francez
activ în domeniul inteligenței artificiale (AI), caută parteneri industriali și de cercetare din
Europa. Obiectivul principal al propunerii este crearea unui nou instrument de calcul pentru
restructurarea și reciclarea datelor grafice restructurate (planuri, scheme etc.).
Viitorii parteneri vor participa activ la crearea unui nou instrument de restructurare a datelor
care se va baza în principal pe tehnologii de inteligență artificială.
Sunt căutate următoarele structuri și competențe:
- Un laborator (sau mai multe) dispus să lucreze la restructurarea graficaa informațiilor
conținute în fișiere grafice vectoriale și / sau căutarea unor tipare repetitive într-un set de
date. Sunt de interes capacități de cercetare și dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale.
- O companie (sau mai multe) care va fi utilizator final al instrumentelor dezvoltate și care va
participa la definirea de instrumente din punctul de vedere al unui utilizator potențial.
Tematica / problematica datelor de restructurare trebuie să fie suficient de importantă în
cadrul companiei, astfel încât rezultatele testelor să fie semnificative.
- Un start-up (sau mai multe) care are dificultati în identificarea tiparelor similare cu cele ale
consorțiului, cum ar fi în biologie (repetări în ADN sau proteine) sau în drept
(constatarerepetări în argumentul hotărârilor judecătorești) pentru a realiza activitatea de
cercetare in comun.
Info suplimentare: RDFR20200205001
Valabilitateexpresie de interes: 1 Iulie 2020
Termen limita apel: 3 Septembrie 2020
EUREKA - Software Intelligent Enterprise Manager: Caut partener de proiect pentru a
dezvolta software financiar
Acest centrul de antreprenoriat este primul din Croația si conectează antreprenoriatul cu
tehnologiile inovatoare în proiecte responsabile și profitabile din punct de vedere social.
Intelligent Enterprise Manager este un software financiar pentru raportare, planificare și
analiză simplă, software care nu doar furnizează informații, dar ajută și în luarea deciziilor la
toate nivelurile companiei. Se caută un alt IMM care să-i ajute să dezvolte un prototip pe
care să-l testeze în țara lor.
Obiectivele propunerii de proiect sunt:
• Dezvoltarea unei soluții unice pentru planificare financiară, raportare și analiză
• Accelerarea procesului de luare a deciziilor în companii
• Identificarea unui partener cu abilități, resurse și cunoștințe specifice pentru a solicita
acordarea grantului in cadrul programului Eureka și pentru a dezvolta un parteneriat
internațional puternic
Activitățile specifice în care partenerul ar fi implicat sunt: verificarea analizei pieței și a
nevoilor pieței, prototiparea, testarea, adaptarea și completarea produsului la cerințele pieței
și testarea produsului cu potențialul client
Domeniu de expertiză partener: management, management financiar, înțelegerea
proceselor financiare, finante și contabilitate în țara lor, noi tehnologii, digitalizare,
antreprenoriat.
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Info suplimentare: RDHR20191125001
Valabilitate expresie de interes: 28 August 2020
Termen limita apel: 28 Septembrie 2020
Companie bulgară specializată în extragerea / eliminarea apei din produse petroliere
caută entități care doresc să furnizeze combustibil și produse petroliere
O companie bulgară specializată în deshidratarea produselor petroliere caută IMM-uri
românești și sârbe active în domeniul prelucrării uleiurilor. Se are in vedere incheierea unui
acord cu furnizorii și se doreste aprovizionarea cu combustibili lichizi, combustibil rezidual și
uleiuri procesate.
Tipul de partener: companie activa in industria de prelucrare a uleiului
Domeniul de activitate al partenerului: producție, servicii, comerț (cumpărare / vânzare) în
domeniul industriei prelucrării uleiului (en-gros);
Rolul potențialului partener: furnizarea de combustibili lichizi companiei bulgare, deșeuri de
combustibil și uleiuri procesate.
Info suplimentare: BRBG20200107001
Valabilitate cerere oferta: 12 Februarie 2021
Producător ceh de țesături caută parteneri industriali și instituții de cercetare și
dezvoltare pentru a dezvolta împreună materiale textile și produse tehnice noi țesute
pe baza tehnologiei 3D și multi-axiale
Un producător ceh de țesături active, la nivel transnational,in dezvoltarea de structuri țesute
3D și multi-axiale, folosind tehnologie de țesut de ultimă generație pentru producerea de
țesături tehnice dintr-o serie de materiale, inclusiv fibre de carbon, caută parteneri industriali
și instituții de cercetare și dezvoltare pentru dezvoltarea comună a noilor textile și produse
tehnice, pe baza unui acord de cooperare tehnică.
Partenerul căutat este de așteptat să fie în măsură să co-dezvolte o soluție complexă
(dezvoltarea completă a unui anumit produs final începând cu alegerea furnizorului de
materiale prin compoziția produsului dezvoltat sau a părților sale) sau să execute doar
anumite etape (în special producători de compozite).
Info suplimentare: TRCZ20180514001
Valabilitate cerere oferta: 22 Iunie 2020
Retailer olandez specializat în produse pentru ciclism caută producători care pot
produce articole de îmbrăcăminte pentru ciclism
Retailerul olandez este specializat în biciclete si a decis să își extindă sortimentul de
produse cu îmbrăcăminte pentru ciclism. In acest sens, caută un partener de producție
specializat în confectionarea de îmbrăcăminte pentru sport și ciclism, in baza unui acord de
fabricație. Partenerul potențial ar putea avea sediul în Letonia, România, Bulgaria sau
Portugalia.
Compania olandeză caută parteneri de producție care:
- pot produce diverse articole gen: cămașă cu mânecă scurtă, cămașă cu mânecă lungă,
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pantaloni scurti și pantaloni lungi.
- pot realiza 100 de bucăți din fiecare produs. De exemplu: 5 dimensiuni mici, 30 medii, 40
mari, 20 extra mari și 5 extra mari.
- materialele sunt poliester și elastan (90% -10%). Compania olandeză ar dori să discute
despre specificațiile produselor și culorile.
- partenerul potențial trebuie sa aiba experiență în producerea de haine pentru ciclism si sa
fie capabil să execute tiparele.
-partenerul vizat trebuie sa poata vorbi si scrie fluent in limba engleza.
Info suplimentare: BRNL20200203001
Valabilitate cerere oferta: 14 Feb 2021
Producător de textile din Ungaria cauta subcontractant pentru tăierea, confecționarea
și vopsirea țesăturilor / firelor
Companie textilă maghiară caută un partener de subcontractare în Europa pentru tăierea,
confecționarea produselor tricotate și un partener pentru vopsirea țesăturilor.
Ca subcontractant pentru tăiere și confectionare:
 Compania maghiară va furniza documente tehnice care descriu cerințele companiei
și tabelul de mărimi pentru croirea și confecționarea unor tricouri polo. Viitorul
partener ar trebui să poată produce tricouri conform documentelor și să
îndeplinească cerințele.
Volumul lunar de produse diferă de la 500-1000-3000 de bucăți, de obicei în funcție de
comanda clientului și de pregătirea țesăturii de bază.
Ca subcontractant pentru vopsirea firelor și a țesăturilor:
 Compania caută un subcontractant care să poată vopsi 100% bumbac, 50%
bumbac-50% poliester și 100% fire poliester și țesături tricotate circulare.
Numărul metric al firelor: variază de la Nm 50/1 la 34/1
Compania ar trebui să aibă o instalație de vopsire bine echipată și ar trebui să fie un expert
în acest proces.
Firma maghiară textilă are nevoie de două tehnologii diferite de vopsire:
1. Pentru țesături 100% bumbac: Mașină de vopsit atmosferică
2. Pentru țesături 100% poliester (PES) și 50% -50% Co-PES: mașini de vopsit HT și
finisare deschisă
Info suplimentare: BRHU20200205001
Valabilitate cerere oferta: 27 Feb 2021
Companie de dezvoltare software de aplicații web și mobile caută parteneri cu care să
coopereze prin contract de servicii de subcontractare
IMM din Polonia de Sud-Vest oferă servicii de programare în zona aplicațiilor web sau
mobile, precum și o cooperare în dezvoltarea de produse software deja existente.IMM-ul
caută parteneri cu care să coopereze în cadrul acordurilor de subcontractare sau
externalizare, de preferință pentru cooperare pe termen lung.
Partenerii potențiali pentru cooperare sunt companii din toate sectoarele care ar dori să își
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transforme ideea de afaceri într-o aplicație web sau mobilă de lucru. IMM-ul poate acționa,
de asemenea, ca partener pentru alte companii care doresc să-și accelereze dezvoltarea
software-ului.
Info suplimentare: BOPL20200306001
Valabilitate cerere oferta: 17 Mar 2021
Companie din Marea Britanie caută distribuitori în sectoarele tehnologiei, sănătății și
fitnessului sau educației
O companie din Marea Britanie colaboreaza cu diverse branduri internaționale pentru a
aduce gadgeturi electronice pe piața europeană. Principalele produse de interes se
încadrează în categoriile tehnologie și învățare, precum și sănătate și bunăstare.
Compania britanică este interesata să încheie un acord de servicii de distribuție cu parteneri
Belgia, Germania, Olanda și România, care pot distribui sau comercializa produsele lor. În
mod ideal, distribuitorii ar avea acces fie la comercianții cu amănuntul din sănătate și
fitness, fie la sectorul tehnologiei educaționale.
Exemple de produse:
 Bile pentru strângere și mișcare folosite in educație / fitness, controler de jocuri etc.
 Stilou pentru desen 3D biodegradabil.
 Dispozitiv medical care simulează alergarea sau mersul în aer liber.
Partenerii potențiali ar trebui sa vanda aceste produse, de preferință, intr-un magazin. Cu
toate acestea, compania din Marea Britanie este deschisă, de asemenea, să initieze discuții
cu distribuitori care au doar prezență online.
Info suplimentare: BOUK20190416002
Valabilitate cerere oferta: 26 Februarie 2021

Detalii suplimentare despre serviciile
Centrului Enterprise Europe Nord-Est
găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN)
sau la sediul ADR Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt
tel: 0233 218.071
fax: 0233 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro
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