ERBSN e-Buletin nr. 7/2020
Centrul Enterprise Europe Network Galaţi

Cuprins:
- Despre Enterprise Europe Network
- Informaţii Europene
- Calendar evenimente în Reţeaua Enterprise Europe
- Oportunităţi de afaceri și inovare, căutare parteneri
proiecte

Despre Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Networkeste 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 60
țări, finanţată prin programul COSME (2014-2020).
Detalii: 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.Centrul Enterprise Europe
Network Galaţi, găzduit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, oferă o gamă
largă de servicii gratuite pentru clienţi din judeţele Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea:

v

Internaționalizare

Prin completarea unei expresii de interes, 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 Enterprise Europe
sau puteți beneficia de promovarea ofertei dumneavoastră, prin completarea unui formular
descriptiv (profil) și înscrierea acestuia în baza de date Enterprise Europe Network,
v
Organizare misiuni economice și de brokeraje (parteneriate de afaceri)
Asistenţă pentru companiile interesate să participe la evenimente de brokeraj sau misiuni
economice organizate periodic la nivelul rețelei pe diverse domenii de activitate
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v

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 inovarecercetare-dezvoltare.

v

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.

v

Servicii de informare şi sign-posting în sprijinul inovării

Detalii suplimentare:http://www.cciagl.ro/een/prezentare.htmlşi http://www.enterprise-europeerbsn.ro

Informații europene
ACORDUL COMERCIAL
UE - VIETNAM
a intrat în vigoare
la 01 august 2020

Exporturile UE către Vietnam sunt astfel supuse unor taxe mai mici începând cu 1 august
2020. Acesta este efectul imediat al intrării în vigoare a acordului comercial UE-Vietnam, care,
în ultimă instanță, elimină taxele vamale pentru 99% din mărfurile comercializate între cele
două părți.
Totodată, desfășurarea activităților comerciale în Vietnam se vor simplifica pentru
întreprinderile europene: acestea vor fi acum în măsură să investească și să depună oferte
pentru contracte publice, beneficiind de șanse egale în raport cu concurenții lor locali. În cadrul
noului acord, beneficiile economice sunt însoțite de garanții privind respectarea drepturilor
lucrătorilor, protecția mediului și Acordul de la Paris privind schimbările climatice, prin
dispoziții ferme în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, care sunt obligatorii din punct de
vedere juridic și executorii.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „În prezent, economia
europeană trebuie să profite de orice ocazie de a-și recăpăta forța după criza provocată de
coronavirus. Acordurile comerciale, precum cel cu Vietnamul care intră în vigoare astăzi, le oferă
întreprinderilor noastre șansa de a avea acces la noi piețe emergente și de a crea locuri de
muncă pentru europeni. Am convingerea fermă că acest acord va oferi în același timp cetățenilor
din Vietnam oportunitatea de a avea o economie mai prosperă, de a asista la o
schimbarepozitivă și de a se bucura de drepturi mai puternice ca lucrători și cetățeni în propria
lor țară.”
Acordul UE-Vietnam este cel mai cuprinzător acord comercial încheiat de UE cu o țară în
curs de dezvoltare. Acesta ia pe deplin în considerare nevoile de dezvoltare ale Vietnamului,
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acordând acestei țări o perioadă de timp mai lungă, de 10 ani, pentru a elimina taxele vamale
aplicate importurilor din UE.
Cu toate acestea, multe dintre produsele importante de export ale UE, cum ar fi produsele
farmaceutice, chimice sau utilajele, beneficiază de condiții de import scutite de taxe vamale
încă de la intrarea în vigoare a acordului.
Pentru produsele agroalimentare, cum ar fi carnea de vită sau uleiul de măsline, taxele vor fi
eliminate peste trei ani, în timp ce pentru produsele lactate, fructe și legume,
acestea vor dispărea în maximum cinci ani.
Dispozițiile cuprinzătoare privind cooperarea sanitară și fitosanitară vor
permite îmbunătățirea accesului pe piață pentru întreprinderile din UE, prin
proceduri mai transparente și mai rapide.
Acordul conține, de asemenea, dispoziții specifice pentru eliminarea
barierelor de reglementare pentru exporturile de autovehicule din UE și
asigură protecție împotriva imitațiilor pentru 169 de produse alimentare
și băuturi europene tradiționale (precum brânza Roquefort, vinurile de Porto
și Jerez, crema de whisky Irish Cream sau șunca Prosciutto di Parma)
recunoscute ca indicații geografice.
Vietnamul este cel de-al doilea partener comercial al UE ca mărime din Asociația
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), după Singapore, înregistrând un comerț cu mărfuri
în valoare de 45,5 miliarde de euro în 2019 și cu servicii în valoare de 4 miliarde de euro (2018).
Principalele exporturi ale UE către Vietnam sunt produse de înaltă tehnologie, inclusiv
mașini și echipamente electrice, aeronave, vehicule și produse farmaceutice. Principalele
exporturi ale Vietnamului către UE sunt produse electronice, încălțăminte, produse textile și
de îmbrăcăminte, cafea, orez, fructe de mare și mobilier.
Producătorii agroalimentari din UEvor beneficia de pe urma creșterii pieței Vietnamului
datorită:
Eliminarea progresivă a taxelor vamalepentru multe produse agroalimentare,atunci când
sunt exportate din UE în Vietnam, inclusiv:
Vin

Înainte
50 %

Băuturi spirtoase

48 %

7 ani

Brânză tare (Parmigiano Reggiano, conte etc.)

10 %

3 ani

Alte produse lactate (lapte praf, smântână, unt și brânză proaspătă)

până la 15 %

5 ani

Carne de pasăre și organe

până la 40 %

10 ani

Carne proaspătă de porc și organe, șuncă (Tiroler Speck, Jabugo etc.)

până la 25 %

9 ani

Carne de porc congelată

15 %

7 ani

Carne de vită și miel

până la 30 %

Preparate alimentare (inclusiv alimente pentru sugari)

până la 40 %

Brutărie și produse de patiserie

40 %

5 ani

Mere, pere, struguri, piersici, citrice

până la 30 %

3 ani

Ulei de măsline

până la 20 %

3 ani

Grâu

5%

3 ani

Malț și amidon

până la 20 %

5-10 ani

Ciocolată și produse pe bază de cacao

până la 30 %

5-7 ani
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După
7 ani

0

3 ani
5-7 ani

Cu un total al investițiilor străine directe în valoare de 7,4 miliarde de euro (2018), UE este unul
dintre cei mai mari investitori străini din Vietnam. Majoritatea investițiilor UE se realizează în
industria prelucrătoare și în industria producătoare.
Acordul cu Vietnamul este cel de al doilea acord comercial încheiat de UE cu un stat
membru al ASEAN, după recentul acord cu Singapore. Este o etapă importantă în relațiile
UE cu Asia, adăugându-se la acordurile deja existente cu Japonia și Republica Coreea.
Sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20200731_acordul_ue_vietnam_ro

Re-open EU - reluarea în siguranță a
călătoriilor și a turismului în UE

Comisia Europeană a lansat platforma online Re-open EU - https://reopen.europa.eu/ro/
pentru a sprijini redeschiderea în siguranță a călătoriilor și turismului în UE. Site-ul
oferăinformații în timp real despre deschiderea granițelor, mijloacele de transport
disponibile, serviciile turistice oferite în statele membre, informații practice furnizate de
statele membre cu privire la restricțiile de călătorie și măsurile de protecție a sănătății
publice și de siguranță.
Platforma Re-open EU, care include și o versiune pentru dispozitivele mobile (aplicație web),
reprezintă un reper esențial pentru cei care doresc să călătorească în UE, centralizând
informațiile transmise de Comisie și statele membre. Astfel, prin decizii responsabile și în
cunoștință de cauză, cetățenii europeni vor putea să își planifice vacanțele și deplasările ținând
cont de riscurile legate de coronavirus.
Platforma conține și informații despre sponsorizarea prin vouchere, care le va permite
consumatorilor să achiziționeze vouchere de cazare sau masă la unitățile de turism preferate,
pentru a sprijinii industria de resort în perioada inițială după ridicarea restricțiilor și
redeschiderii granițelor. Platforma este disponibila în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.
De
asemenea,
a
mai
fost
lansat
site-ul
Discovering
Europe
(https://www.europeana.eu/ro/discovering-europe) care conține o colecție de opere de
artă și fotografii ale celor mai emblematice simboluri ale Europei.
În plus, pe Europeana Pro (https://pro.europeana.eu/) va fi creată o platformă de turism
menită să-i ajute pe cei care lucrează în domeniul patrimoniului cultural să descopere ce
inițiative de sprijinire a turismului apar în țările UE.
Sursă: ec.europa.eu
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Apelul POCU: „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM”
Bugetul apelului este de 20 milioane euro
(contribuție UE și contribuția națională, iar
din această sumă alocarea dedicată
teritoriului ITI Delta Dunării este de 1 milion
euro.
În cadrul apelului vor fi finanțate doar
proiecte implementate în regiunile mai puțin
dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

17 august 2020 – 30 octombrie 2020.

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul
informatic
MySMIS2014
în perioada

Tipuri de activități eligibile
În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:
· Furnizarea de programe de formare profesionala
Aceasta activitate are in vedere furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în
domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: programe de
calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere
într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în
competențele
cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională.
Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor de bază, cât și dobândirea de
competențe avansate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
· Evaluarea și certificarea competențelor profesionale
Aceasta activitate are in vedere evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în
domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această activitate are
în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor
profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională / la
nivel de angajator / internațională.
Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la
locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor
Prin aceasta activitate se vor sprijini întreprinderile care iși desfășoară activitatea într-unul din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează
să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă
·
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menționate anterior, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de
muncă. Sprijinul poate consta in analiza posibilitatilor si potentialului de digitalizare a
întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea si integrarea
tehnologiei digitale si determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesionala in
domeniul TIC.
· Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor
Aceasta activitate are in vedere organizarea și derularea de campanii de conștientizare a
angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a
angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare
economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și
necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
Tipuri de solicitanți eligibili
·

·

·

organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale
teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în
conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități
relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
asociații de întreprinderi – persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante,
precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
camerele de comerț și industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop
patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din
România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale
și/sau furnizori de formare profesională.

Grup țintă eligibil
Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din
întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea
principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre
domeniile de specializare inteligentă menționate anterior. Numărul minim obligatoriu al
persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de
250 de persoane.
Pentru documentare accesaţi : http://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2020/08/1106e4da185a6037c1fbd01758cd8829.zip
Sursa: http://mfe.gov.ro/pocu-ghidul-solicitantului-competente-digitale-pentru-angajatii-dinimm/
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Programul Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei
submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru
prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/
conducători unici ai unei exploatații agricole.
OBIECTIVE:
·
Creşterea numărului de tineri fermieri care
încep pentru prima dată o activitate agricolă ca
şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să
devină competitivi, să se asocieze, să participe la
lanţurile alimentare integrate;
·
Îmbunătăţirea managementului, creşterea
competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate
cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la
locul de muncă;
Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în
vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce
va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.

·
·

Beneficiarii:
·
·

Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013,
care se instalează ca unic șef al exploatației agricole
Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care
se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri
financiare în cadrul exploatației respective

Sprijinul nerambursabil de maximum 50.000 Euro: va fi acordat sub formă de primă în
două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;
Buget: 43 milioane €
Termen limită: 15 octombrie 2020
Pentru documentare accesaţi :

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pen
tru_instalarea_tinerilor_fermieri
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Consultări publice europene
Comisia Europeană a lansat o consultare publică
referitoare la investițiile interregionale pentru inovare
Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a afla punctul de vedere al cetățenilor
și al părților interesate cu privire la inițiativa privind investițiile interregionale pentru inovare
(I3), a cărei instituire a fost propusă de Comisie pentru următoarea perioadă de programare.
Obiectivul este acela de a colecta idei pentru dezvoltarea în continuare a acestui nou
instrument, în special cu privire la aspecte specifice, cum ar fi domeniile prioritare pentru
investiții, legăturile cu prioritățile UE, mecanismele de punere în aplicare, tipul de sprijin,
nevoile de investiții, disfuncționalitatea pieței, gradul de pregătire pentru investiții și altele.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Încurajez cu fermitate părțile
interesate de la nivel național, regional și local să participe la consultarea publică pe tema
viitoarei inițiative privind investițiile interregionale pentru inovare. Dorim să știm, printre altele,
care sunt modalitățile optime prin care acest instrument poate oferi sprijin la diferite niveluri de
guvernanță, prin implicarea a diferite categorii de regiuni și activarea de sinergii cu alte
oportunități de finanțare ale UE.”
Perioada 2021-2027 va urmări consolidarea cooperării interregionale pentru inovare prin
intermediul Fondului european de dezvoltare regională, cu un buget de aproximativ 500 de
milioane de euro. În acest context, Comisia a propus crearea unei noi inițiative privind
investițiile interregionale pentru inovare, care să ajute actorii implicați în strategiile de
specializare inteligentă (S3) să grupeze, să extindă și să aducă inovarea pe piața europeană.
Scopul este mobilizarea investițiilor de tip public-privat, care ar duce la un impact sporit al
bugetului disponibil.
Public ţintă: consultarea este deschisă tuturor cetățenilor și organizaţiilor din UE interesate de
creșterea stimulată de inovare în cadrul politicii de coeziune. Se caută în special contribuții din
partea părților interesate din ecosistemele regionale de inovare, care sunt implicate activ în
realizarea inovării în UE, cum ar fi:
· Întreprinderi de toate dimensiunile și din toate sectoarele
· Organizații de sprijinire a întreprinderilor, inclusiv grupuri de organizații;
· Autoritățile publice, inclusiv autoritățile de management;
· Parteneriate înregistrate în cadrul celor 3 platforme tematice S3 (modernizare
industrială, agroalimentare și energie);
· Instituții de învățământ superior și de formare profesională;
· Parcuri științifice și tehnologice;
· Incubatoare și acceleratoare;
· Consilieri pentru gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală și transfer de
tehnologie, alți brokeri de inovare;
· Cercetători și organizații de cercetare;
· Organizațiile societății civile interesate să găsească soluții inovatoare pentru provocările
sociale;
· Investitori de afaceri, societăți cu capital de risc și alte tipuri de investitori în
întreprinderi inovatoare;
· Sindicate și organizații ale salariaților, etc.
Perioada de consultare se încheie la 30 septembrie 2020.
Link chestionar online: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/interregional_innovation_investment
Page 8 of 14

Evenimente din Rețeaua Enterprise Europe Network
Calendar evenimente internaționale
Prin intermediul rețelei Enterprise Europe sunt organizate
numeroase manifestari cu scopul de a identifica noi parteneri
de afaceri sau dezvoltare de proiecte de cercetare-inovare și
transfer de tehnologii, cum ar fi misiuni economice sau
evenimente de parteneriat (brokeraj). Daca sunteți interesat de
unul din evenimentele de mai jos, vă rugăm să contactați
Centrul Enterprise Europe Network Galaţi

Eveniment Brokerage Iot, AI & Robotics
@ SIDO în Lyon, FRANŢA
Cea de-a 6-a ediție a târgului SIDO
(https://www.sido-event.com/en/),
a
fost
amânată din cauza pandemiei Covid19, şi va
avea loc anul acesta în perioada 03-04
septembrie 2020, la Lyon – FRANŢA, la Centrul
de Convenții Lyon (Cité Internationale).
În cadrul târgului, organizația partneră EEN,
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises va
organiza a 4-a ediție a evenimentului de
brokeraj/întâlniri internaționale B2B Iot, AI & Robotics @ SIDO(fostă IoTMatch/SIDOmatch).
Evenimentul de brokeraj vizează 3 grupuri tehnologice, de IoT, AI &Robotics şi aplicații:
— Internetul obiectelor (5G, vehicule autonome, blockchain, cloud, criptomonede, mașină la
mașină, piese/pachete, imprimare/scanning, procesoare/cipuri, protocoale/ telecom/
infrastructuri, calcul cuantic, senzori/rețele senzoriale)
— Robotică (robotica consumatorului, robotica industriala, hardware pentru roboţi,
software pentru roboţi, UAV-uri/Drone)
— Inteligență artificială (algoritmi, AR/MR/VR, analiză de date, colectare de date, asistent
digital, recunoaștere facială/vizuală, învățare automată, recunoaștere vocală/sunete)
— Aplicaţii(agrifood/agritech, experienţa clientilor, energie şi utilităţi, asistenţă medicală,
casă, stil de viaţă/intreţinere, industria de fabricaţie, transport şi logistică, securitate şi
siguranţă, oraş inteligent, altele).
Pentru înregistrare şi detalii, consultaţi platforma: https://sido2020.b2match.io/
Data limita de înregistrare: 02 Septembrie 2020

Match2Pack – eveniment de matchmaking
pentru industria ambalajelor alimentare
Acesta este un eveniment virtual menit să
conecteze profesioniștii din industria de ambalare
a alimentelor – atât producătorii de alimente, cât și
producătorii de ambalaje, care caută soluții
ecologice.
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Match2Pack va avea loc online în perioada 21-25 Septembrie 2020. În plus, în data de 25
septembrie 2020, va avea un webinar separat cu participare internațională pe tema
„Materiale reciclate în ambalarea alimentelor”.
De ce să participiţi? Pur și simplu discutați despre noile tehnologii și soluții inovatoare, găsiți
partener şi clienți în cadrul întâlnirilor 1:1 organizate în cadrul evenimentului.
Principalele subiecte sunt: ambalarea produselor alimentare, procedurile durabile şi mediu
sănătos.
Pentru înregistrare şi detalii, consultaţi platforma: https://match2pack.b2match.io/
Data limita de înregistrare: 20 Septembrie 2020

Virtual Brokerage Event in the framework of
the International Fair of Metal Processing
STOM 2020
Enterprise Europe Network în colaborare cu Camera
de Comerț şi Industrie Staropolska din Kielce va
organiza un eveniment virtual de brokeraj în
cadrul târgului internațional de prelucrare a
metalelor Stom 2020. Cea de-a VI-a ediție a
evenimentului de brokeraj la târgurile Stom va fi
ocazia de a întâlni potențiali parteneri din întreaga lume, reprezentând industria metalurgică și
a mașinilor.
Evenimentul va fi organizat în data de 23 septembrie 2020 în cadrul celei de-a 13-a ediţie
aTârgului de prelucrare a metalelor si tăiere Stom-Blech & Cutting, Târgului de
prelucrare a metalelor, uneltelor și mașini-unelte Stom-Instrument, a 7-a ediţie a Târgului
industrial de tehnologie laser Stom-Laser, a 3-a ediţie a Expoziției de robotică industrială
şi a 28-a ediţie a Târgului de tehnologii de măsurare industrială Control-Stom, tehnologii
de sudură și echipamente.
Târgurile Stom organizate în Kielce reprezintă locurile de prezentare pentru cele mai noi
tehnologii, precum și pentru mașini, tehnologii, unelte și materiale de ultimă generație utilizate
în prelucrarea metalelor, inclusiv sisteme de tăiere cu laser și apă, îndoire și formare, tăiere și
vopsire, mașini, echipamente și soluții tehnologice, precum și materiale utilizate în industria de
sudură, expoziţiile fiind completate cu sisteme informatice concepute pentru a sprijini
procesele de sudare, echipamente automatizate, roboți, linii tehnologice și gaze tehnice.
Pentru înregistrare şi detalii, consultaţi platforma: https://stom2020.b2match.io/
Data limita de înregistrare: 17 Septembrie 2020

Sustainability and Circular Economy for
Food Technology B2B
În cadrul expoziției Terra Madre Salone del Gusto,
Enterprise Europe Network, cea mai mare rețea
mondială de sprijin pentru afaceri, va
conecta
companiile agroalimentare cu furnizorii de tehnologie
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(și anume companii, universități și institute de cercetare și dezvoltare) pentru a consolida
parteneriatele și proiectele privind durabilitatea și economia circulară.
Editia 2020 se focalizează pe:
· Capital natural și cultural: agroecologie, biodiversitate, agricultura durabilă, agricultura
de precizie, agricultura urbană;
· Circularitatea: fabricarea eficientă și durabilă a alimentelor, recuperarea și valorificarea
subproduselor din industria alimentară, ambalaje durabile, regenerarea solului;
· Coevoluție: reducerea risipei de alimente și a pierderii, sisteme de monitorizare circular,
etichetarea inteligentă, durabilitatea socială și egalitatea de gen.
Pentru înregistrare şi detalii, consultaţi platforma: https://gusto2020.b2match.io/
Data limita de înregistrare: 25 Septembrie 2020
Vezi calendarul complet: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

Oportunități de Afaceri și de Inovare
Prin intermediul bazei de date centralizate (POD - Partnering Opportunities Database),
Rețeaua 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 județele Galaţi, Vaslui,
Iaşi, Vrancea interesate să își promoveze oportunitățile de afaceri sau inovare, se pot
adresa Centrului Enterprise Europe Galaţi din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Galaţi, care oferă în mod GRATUIT informații și sprijin.

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Compania israeliană, fondată în 2010, care a dezvoltat soluții inovatoare și revoluționare de
vindecare şi închidere a rănilor, caută distribuitori. Tehnologia sa permite combinarea
dispozitivului de întindere a pielii și îmbunătățirea vindecării plăgilor printr-un nou dispozitiv
de vid îmbogățit cu oxigen și de irigare pentru închiderea timpurie și imediată a plăgii.
Compania operează în conformitate cu ISO 13485, iar dispozitivele sunt aprobate FDA și CFDA.
BOIL20200811001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00ec2bd3-b288-43c9-b483e73e191cde86
Compania olandeză de prelucrare a cărnii caută parteneri pentru acordul de fabricație sau
externalizare pentru carne feliată și cârnați uscați. Produselesunt coapte/prăjite înainte de
ambalare și, prin urmare, sunt gata pentru consum. BRNL20200803001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91ac5f36-259b-46a6-afc0504380a734c7
Un IMM german activ în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice este în căutarea unui partener
pe termen lung, care poate furniza dezinfectanți, în special pentru mâini. Este important să se
administreze un bactericid (inclusiv micobacterii), fungicid și în special în ceea ce privește
COVID-19, dezinfectant virucid într-un flacon de unică folosință care nu poate fi reutilizat.
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Dezinfectantul nu trebuie să conțină niciun parfum, niciun colorant și, cel mai important, nicio
formaldehidă. Scopul este de a încheia un acord de furnizor. BRDE20200714001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a512cac1-5468-44f5-b25845c008571b86
O companie turcă din Izmir, caută furnizoridin Grecia, România sau Bulgaria de marmură
albă.Compania lucrează cu firme de construcții și arhitectură, exportatori de piatră naturală şi a
demarat un nou proiect de produs. BRTR20200717001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20b3494a-d842-4b13-8c4e7f2128f7d862
Companie bulgară producătoare de uleiuri nerefinate presate la rece din chimen negru și
semințe de dovleac caută parteneri în cadrul unor acorduri comerciale sau servicii de
distribuție oferindu-și produsele în baza unui acord de fabricație. BOBG20200803002

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbdcabe6-2ded-4603a134-4ff298b9e192
Compania franceză specializată în distribuția trufelor pentru rețeaua HORECA, caută agenți de
vânzări sau distribuitori europeni specializați în vânzarea delicateselor, pentru a-și promova
produsele în străinătate. Trufele cultivate sau sălbatice, sunt proaspete sau înghețate, ambalate
în cutii sau borcane de toate dimensiunile. Compania caută noi oportunități și dorește să-și
dezvolte rețeaua mondială prin acorduri de distribuție. BOFR20200210001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc9af5b2-3c1a-4f2c-a88e54e2b35057c6
Companie olandeză, activă la nivel internațional în furnizarea de ghimbir proaspăt,
curcuma(turmeric) proaspătă și orez, caută agenți și distribuitori din țările UE în baza unor
acorduri comerciale sau acorduri de distribuție. BONL20200615001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03402186-97ad-4b14-9438018496471e3e
Companie albaneză specializată în cultivarea și prelucrarea mai multor plante medicinale și
aromatice, cum ar fi lavanda, salvia officinalis, lămâia, verbena, rosa canina, oregano, afine etc.,
oferă acorduri de distribuție partenerilor care se ocupă deja de medicamente complementare
pentru sănătate. BOAL20200421003

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcd154f9-ca75-4d38-ad49374ea7d9f97b
Companie franceză produce măști de față inovatoare pentru utilizare de către persoanele
aflate în spațiile publice, menținând totodată distanțarea fizică. Măștile au proprietate
antibacteriană și pot fi spălate până la 50 de ori. Compania are produse disponibile pentru
expediere imediată către parteneri care colaborează în baza unui contract de servicii de
distribuție sau contract comercial. De asemenea, companie este deschisă să colaboreze în baza
unui acord de licență. BOFR20200803001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63928b42-107e-49ff-b3216aaadd5e4a8e
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Compania franceză specializată în distribuția trufelor pentru rețeaua HORECA, caută agenți de
vânzări sau distribuitori europeni specializați în vânzarea delicateselor, pentru a-și promova
produsele în străinătate. Trufele cultivate sau sălbatice, sunt proaspete sau înghețate, ambalate
în cutii sau borcane de toate dimensiunile. Compania caută noi oportunități și dorește să-și
dezvolte rețeaua mondială prin acorduri de distribuție. BOFR20200210001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc9af5b2-3c1a-4f2c-a88e54e2b35057c6

OPORTUNITĂȚI DE INOVARE
Companie sârbă fondată în 2010, dedicată dezvoltării proiectelor, introducerii măsurilor de
eficiență energetică și implementării surselor de energie regenerabilă în regiunea balcanică.
Compania oferă studiul de fezabilitate și justificare, consultare și redactare a tuturor
documentațiilor de proiect, a soluțiilor de proiectare și proiecte la cheie. Compania caută
parteneri printr-un acord comercial cu asistență tehnică sau contract de servicii.
TORS20200513001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51f3ee46-486c-413e-b2479e638846fbb8

O universitate ucraineană oferă o metodă de modificare a electrozilor imprimați cu ecran
planar cu particule metalice (Au, Pt) sau oxizi metalici (CuO, MnO2, Fe2O3) și film subțire de
silice. Metoda propusă este simplă, rapidă și reproductibilă. Metoda dezvoltată a modificărilor
electrozilor este perspectiva pentru pregătirea elementelor sensibile competitive (calitatea
produselor și prețul) ale senzorilor voltametrici chimici și biochimici. Tipul de cooperare: acord
de cooperare în domeniul cercetării. TOUA20200613001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66065980-456f-4276-92054bf8e38f47f3
Companie spaniolă a dezvoltat un robot pentru a ajuta chirurgii în operațiile coloanei
vertebrale, în special chirurgia fuziunii spinale. Compania caută spitale, clinici sau alte unități de
asistență medicală pentru a valida robotul asistent în mediile de testare pe teren prin acordul
de cooperare tehnică. De asemenea, compania caută parteneri industriali care să se angajeze
printr-un acord financiar pentru industrializarea producției mașinii. TOES20200807001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3524b909-3b6f-42e5-b0f980c59cc89232
Companie italiană care se concentrează pe cercetarea și dezvoltarea soluțiilor în domeniul
biomarkerilor digitali, telereabilitarea și monitorizarea îngrijirii la domiciliu, caută furnizori de
servicii medicale sau institute de cercetare interesate să testeze și să valideze soluții de
sănătate inovatoare utile pentru a face față nevoilor de management ale condițiilor impuse de
către COVID-19. În scopul co-proiectării soluțiilor îmbunătățite și a noilor caracteristici ale
platformei, se propune un acord de cercetare sau cooperare tehnică. TRIT20200721001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43d22a07-4dae-412b830d-3aabfc9eb6b5
Companie maghiară a dezvoltat o tehnologie care asigură o siguranță fără compromisuri
împotriva incendiilor de suprafață pentru rezervoarele de depozitare atmosferică de diametru
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mare, fără a polua mediul sau a pune în pericol viețile. Clientul caută parteneri de afaceri
interesați de tehnologie sub formă de acord comercial cu asistență tehnică și / sau contract de
licență. TOHU20200727001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ed47441-7e76-4694-be66ccc05fee5ed6

Comisia Europeană și persoanele care acționează în numele Comisiei Europene nu sunt responsabile
pentru modul în care poate fi utilizată informația conținută în acest E-buletin.
Punctele de vedere din aceasta publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar politicile
Comisiei Europene.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK GALATI
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI
Adresa: Strada Mihai Bravu nr.46, Galati
Tel: 0236 360545 Fax: 0236 460650
www.cciagl.ro
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