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TRLT20181015001 

Litevský výrobce nákupních tašek hledá novou technologii – ultrazvukovou tvářecí technologii, která umožní 

vyrobit švy netkaných textilií (které jsou vyrobeny z recyklovaného plastu) a tím docílit pevnějšího spoje 

mezi dvěma díly.  

 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94f16184-819b-404b-ba20-0d06bae44e7f
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TRPL20180917001 

Polská firma navrhuje a vyrábí kotle na biomasu, přenosná topení a další topenářské instalace. Firma nyní 

hledá partnera, který by poskytl technologii pro výrobu elektřiny a tepla z malých zdrojů. Konkrétně se 

jedná o sušičku obilí a systém pro ohřev vzduchu v kotli, čímž by nahradil stávající systém sušení obilí za 

pomoci olejů.  

TRLU20181005001 

Lucemburská firma hledá dodavatele nanotechnologie, která by se přidávala do barev. Barvy jsou určeny 

jako poslední nátěr lodí a jejich úkolem je chránit ponořenou část lodi před přilnutím organismů nebo jejich 

zbytků k lodi. Technologie musí být netoxická (neobsahuje biocidní látky a těžké kovy).  

TRBE20180921001 

Belgický výrobce spotřebního zboží hledá nové cesty, jak lépe zabezpečit tekuté kapsle a tablety před 

dětmi.  

TRDE20180913001 

Německá firma hledá partnera, který by jí pomohl vyvinout silné LED světlo pro venkovní průmyslové 

využití.  

BRSI20180918001 

Slovinská firma hledá výrobce dveřního kování a zamykacích mechanismů.  

BRNL20180921001 

Nizozemský výrobce originálních součástek, který vyrábí zvedací systémy pro stavebnictví, hledá dodavatele 

svařovacích a soustružených součástek.  

BRUK20180917001 

Britský návrhář hledá výrobce nerezových mís, dle návrhu.  

BRFR20180921001 

Francouzská firma hledá výrobce nebo dodavatele vertikálních modulárních systémů pro potravinářství, dle 

specifikace.  

BRFR20181002001 

Francouzská společnost hledá výrobce průmyslových pekáren pro další distribuci.  

BRCN20180530001 

Čínská společnost hledá dodavatele součástek pro CNC stroje pro další distribuci.  

BRFR20180927001 

Francouzská loděnice hledá subdodavatele – výrobce jednoho z modelů.  

BRUK20180927001 

Britská firma hledá partnera, který by jí pomohl s měřením vlastností vody, jedná se například o detekci 

invazivních druhů, řešení zooplanktonu, kvalita vody atd.  

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e2a7a7f-7b81-49f6-963c-1ee6b9f492a3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e921cd2-72dd-430f-9d92-1f59282b9cac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb02b71-ab60-4d09-a613-82edfcc611e1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2115554e-7662-4003-876e-29ddec7e0e69
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf41aa12-cd2d-494b-b97d-3caf8faef82b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/111b7a3c-1488-4d89-bf80-c999a5173b06
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc7a9a7b-ca13-4735-b744-c9e1428710f4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3ff5995-e606-488c-94d9-8bd5c6d8597a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3111fe1-22ad-4421-b19d-95217eb36c54
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d348fdc-473f-43a7-b694-a8f195a79636
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bf7dda2-d2e7-499f-9c11-c61ad9327bfc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a66382cd-9c26-4117-9a1b-ea36e3768a30
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BRSE20181010001 

Švédský výrobce biolimonád hledá dodavatele bag-in-box obalů v objemu 3l. 

BRNL20180906001 

Nizozemský distributor dřevěných hraček a školního nábytku hledá nové dodavatele pro rozšíření své 

nabídky.  

TRIT20180920001 

Italská firma vyrábějící nábytek hledá partnera, který by jí poradil s použitím a využitím plastu jako součásti 

výrobku.  

BRFR20180823001 

Francouzský distributor obalů hledá dodavatele jogurtových kelímků, kelímků na kosmetiku a hliníkových 

víček.  

BRIE20180711001 

Irská firma hledá výrobce ekologických obalů dle návrhu.  

BRGR20181015001 

Řecký výrobce džemů, ovocných šťáv a sirupů hledá dodavatele sklenic a lahví.  

BRSI20180910001 

Slovinský výrobce mléčných výrobků hledá dodavatele obalů (kelímky, poháry, lahve).  

 

 

TRUK20180925001 

Britská firma vyvinula algoritmus, za pomoci kterého lze předvídat náhlou zástavu srdce. Nyní firma hledá 

partnera, který by poskytl data o svých pacientech (týkající se zástavy srdce), aby mohl dále testovat tento 

algoritmus.  

BRUK20181011001 

Britská firma hledá dodavatele diagnostických setů pro testování, výrobky by byly určeny k distribuci ve 

třetím světě.  

BRDE20180906001 

Německý výrobce kosmetiky a hygienických přípravků hledá nového dodavatele surovin.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bfd35bf-c2b7-4975-9275-a7702f347c94
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec6d2a4f-1635-4ccd-92ab-3aa35f57ee21
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2552546-1a58-4c82-b9a3-ce8994e58464
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36b63f43-8dec-43fe-b60d-a6779f0b3c26
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59559dd7-5b20-4506-87af-212b5012958a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e318bb9-a490-4e67-bd81-3685c47d54c3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca295b71-73c3-4651-8199-3b6a25c29705
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fcf4d52-3e8a-4911-bcce-d07d9172bafc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb0323df-6808-4408-b78e-062dee9cb441
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/40601463-014a-46b8-b78c-d1426a4db9b0
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TRNL20181003001 

Nizozemský poskytovatel online a mobilních plateb hledá nová řešení pro zvýšení efektivity procesů. 

Potenciální partner by měl mít zkušenosti s chytrými nástroji, posloupností procesů, software a analýzou/ 

zpracováním velkých dat.  

TRNL20181005001 

Nizozemská zasilatelská společnost hledá systém pro sledování kontejnerů.  

TRNL20181001001 

Nizozemská pojišťovací a finanční skupina přechází od papírové komunikace se svými zákazníky na 

elektronickou. Nyní hledá způsob a technologie, jak zefektivnit tento přechod – jedná se o cílenější, 

efektivnější, rychlejší a ekologičtější zasílání elektronické komunikace.  

TRNL20181010001 

Nizozemská firma vyvíjející software hledá partnera, který by se podílel na projektu – přenos dat 

z elektronických pokladen do účetního software.  

TRNL20181002001 

Nizozemská logistická firma hledá partnera, který by poskytl řešení pro efektivnější nakládku a vykládku 

zboží.  

TRNL20180924001 

Nizozemská pobočka poradenské firmy hledá umělou inteligenci (algoritmus), která bude vyhodnocovat 

finanční a auditorská rizika a tím usnadní přípravnou fázi závěrečné zprávy.   

 

 

BRFR20180514001 

Francouzská společnost hledá subdodavatele, který má kapacity k výrobě proteinového hydrolyzátu 

z odpadních produktů (maso, tuk).  

TRSG20181003001 

Singapurský vývozce lecitinu ze sojových bobů ve formě prášku a tekutiny hledá technologii (například 

membránové oddělení) jako alternativu k současnému procesu získávání lecitinu.  

BRSG20181005001 

Singapurský distributor vín hledá nové dodavatele pro rozšíření své nabídky.  

BRDK20181004001 

Dánská společnost hledá dodavatele ořechů v biokvalitě pro další distribuci na dánském trhu. Jedná se o 

mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy, kešu, makadamové ořechy, pistácie a pekanové ořechy.  

BRRO20180831001 

Rumunská firma hledá dodavatele sušeného ovoce pro další distribuci na rumunském trhu.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c131b908-fccd-4577-aad7-c9c2378e81fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd7948e4-0cfd-4ac5-8ee9-d2db85ac57c2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6af1aae-2715-457e-97bb-d4365c2e9f80
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7fcc7d9-2355-444c-882e-ef918575230e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba915884-6f81-4260-8950-5ac34e2ba9da
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66724edf-0428-405d-82d5-8f6db1b9b998
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70f94748-eaf7-4e57-9fd9-abf15f9ca64d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76133478-510e-4c4e-8d85-b4120e064d6c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd5934b0-3d80-4803-8a00-252e675d03bb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b2a45d5-239c-4f45-818a-5a80bec9b35c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76865d7d-3748-4b8c-b2b0-5f5cab3fc0c4
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BRUA20180929001 

Ukrajinská společnost hledá dodavatele potravin a spotřebního zboží, kteří mají zájem vstoupit na 

ukrajinský trh.  

 

 

BRUK20181004001 

Britská firma hledá šicí dílnu, která by vyráběla trička se zipy po stranách; trička jsou určena především pro 

kojící matky.  

BRUK20180822001 

Britská firma hledá šicí dílnu, která by dle návrhu šila oděvy z vlny/ kašmíru, tkanin a ovčí kožešiny.  

 

 

BRFR20180824001 

Francouzská společnost specializující se na výrobky pro sport a volný čas hledá specialistu na digitální 

marketing, který by jí pomohl propagovat nový výrobek.  

TRES20180926001 

Španělské město hledá řešení pro udržitelnou a chytrou dopravu.  

 

 

Kontaktní adresy a bližší informace k nabídkám a poptávkám lze zdarma získat u Ing. Evy 

Hrubešové na eva.hrubesova@crr.cz nebo 225 855 312.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2fe8f251-a49d-4be8-8a0e-a1552206c772
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed6a6b0d-0af5-46f1-b4c8-b9514db84fe0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f6957ac8-8c20-4e0c-a79f-f6b490e3951f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4b98d53-8d2f-4f02-8daa-f87a78569a71
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/43377d70-4726-406c-92de-72a8b95df373
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

