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Ostatní 

 

TRLT20181113001 

Litevský výrobce léčiv z bylin a bylinných čajů hledá dodavatele technologie, jejímž úkolem by bylo přebírat 

a vybírat sušené listy bylin.  

TRDE20181115001 

Německá tiskárna specializující se na tisk reklamních bannerů pro výstavy hledá výrobce flexibilních 

obrazovek (například fólií). Německá firma chce spolupracovat na technologii a vyvinout příklady použití.  

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/43960dcf-0d06-4e10-8e2c-0aa4c1d05b61
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b424c9b1-b697-4374-be98-1a640dbae192
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TRBE20181114001 

Belgická firma zaměřující se na prodej spotřebního zboží hledá výrobce senzorů pro monitorování vzduchu 

v domech (budovách) a autech.  

TRUK20181123001 

Britská firma se zabývá technologiemi pro zemědělství a nyní hledá výrobce dávkovacího systému. Systém 

by měl uchovávat, míchat, zrát a dávkovat živiny do odtokového systému. Systém by měl být propojen 

s centrálou, aby bylo možné dávky nastavit ze vzdáleného přístupu, a také se senzory, které by měřily 

složení mixu živin. 

TRCH20181116001 

Švýcarské mezivládní výzkumné centrum hledá dodavatele 600 kovových roztažných spojů o vnitřním 

průměru 40 a 120 mm. Spoje budou propojovat hydraulický obvod supravodivých magnetů.  

TRES20180510001 

Španělská firma se zabývá výrobou zařízení pro rekuperací tepla a kondenzací kapalin. Nyní chce vyrábět 

chladící kondenzátory pro výrobce energie, ale potřebuje technologii – speciální vnitřní úpravu 

karbonových ocelových trubek, které se budou používat v zařízeních pro rekuperaci spalin.   

TRCN20180828004 

Čínská firma hledá technologii pro 3D tisk ze slinutého karbidu. 

TRCN20180902003 

Čínská firma hledá dodavatele inteligentního mazacího systému pro čerpadla. 

TRCN20180814001 

Čínská firma hledá partnera, který by se podílel na vývoji technologie přenosu tepla z kovových radiátorů. 

TRFR20181001001 

Francouzská společnost hledá nové elektrické alternátory s váhou nižší než 6 kg a příkonem nejvýše 90 kW. 

Alternátor by byl použit do nového typu letadla.  

TRFR20181009001 

Francouzská firma hledá dodavatele usměrňovače o maximální váze 4 kg, který by byl použit do nového 

typu letadla.  

TRUK20181207001 

Britská firma zabývající se chemickou výrobou hledá dodavatele inovativní bezpečné antimikrobiální 

technologie pro různá užití. Britská firma je ochotna investovat do vývoje a registrace dle BPR. Technologie 

by měla být využitelná pro nátěry, textil, polymery, adheziva a elastomery.  

TRSG20181206001 

Singapurská firma, která se zabývá výrobou pro námořní průmysl, má nadbytek měděné strusky (vzniká 

jako odpadní produkt při čištění doků). Nyní je struska recyklována a dále využívána ve stavebnictví. Firma 

ale hledá partnera, který by jí pomohl strusku lépe využít.  

TRCH20181116002 

Švýcarské mezivládní výzkumné centrum hledá dodavatele přibližně 3000 stínících elementů vyrobených ze 

slitiny (WHA) s nízkou magnetickou permeabilitou.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a772ac7-4ac5-4c02-b9d8-3d3566414c61
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/508f9844-cc3c-45de-b05c-4cf27bce3fd9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07483fa2-ca3f-472e-923d-551f1521371b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ed21aa5-3442-4279-8a3f-57b78389069a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30ab2c9d-dd0f-4693-9872-5f3890920441
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfb2e9d2-ee46-46ed-8d58-6940f8e1a769
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49273a93-2c4a-49a0-b01b-699c7847441b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/890c0b54-4584-4376-ac93-a661d53f35fa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/205154fd-8f68-4fa5-94c6-bb22d4aeb681
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6dfef814-c31e-450a-8b98-c326876f074a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6a70af7-3760-4e0f-973b-c4ac8de8d8b7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8dffe29d-b6d4-46ff-a32f-fa641317feed
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BRDE20181107002 

Německý dodavatel pro automobilový průmysl hledá subdodavatele, který by zajistil povrchovou úpravu 

kovových výrobků (CDP nebo KTL a cínovo-niklová úprava). 

BRDE20181009001 

Německý návrhář strojů, výrobních linek a speciálních konstrukcí z oceli a hliníku hledá subdodavatele – 

výrobce strojů dle návrhu.  

BRIT20180924001 

Italský obchodník hledá nové dodavatele hliníkových profilů pro další distribuci na italském trhu.  

BRUK20180529001 

Britská firma hledá dodavatele nerezových plechů 17-7 PH.  

BRDE20181129001 

Německá prodejní e-platforma hledá dodavatele inovativních průmyslových výrobků, například řešení pro 

průmysl 4.0, senzory a systémy pro pracoviště.  

BRPL20181027001 

Polská firma hledá nové dodavatele použitých, poškozených nebo částečných rychlonabíječek pro auta a 

nákladní vozy.  

BRUK20181217001 

Britský dodavatel součástek pro čluny a lodě (do délky 24 metrů) hledá nové dodavatele náhradních dílů.  

BRPL20181204001 

Polský distributor pro stavebnictví hledá nové dodavatele pro rozšíření své nabídky.  

BRDE20181107001 

Německý dodavatel pro automobilový průmysl hledá výrobce (dodavatele) nástrojů pro průmyslové stroje.  

BRDE20181108001 

Německá průmyslová společnost hledá dodavatele plechových součástek a nerezových plátů o tloušťce 0,8 

– 2 mm.  

BRGR20181026001 

Řecká společnost obchodující s elektromateriálem pro tiskárny, telefony a další hledá nové dodavatele pro 

rozšíření nabízených produktů.  

BRRO20181113001 

Rumunský distributor hledá nové dodavatele upevňovacího a spojovacího materiálu pro potřeby 

instalatérů. 

TRCN20180902001 

Čínská společnost zabývající se energetickými úsporami hledá dodavatele řešení pro uchování energie.  

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb9bcf3d-6bb3-4a21-9e13-76e241835ab6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c409511-de29-4e64-92b4-ae83d2a7f6a3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fe0851d-f498-4533-9e97-edc8876549fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/755e8b7e-f09e-449f-a8e1-3b8b005ad3d9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34e41a37-53c3-460a-8f8b-3d1dcdb673bd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f06119af-b8b0-4483-afa2-5884894f2d1b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5d3674e-e11c-4e55-93d7-6c71b8ea83db
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a11b420d-9f7e-4c23-86ee-6cebeb4e6510
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/16aeaf7e-8563-4885-9660-750fb1b13a3e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/adde03c6-6f52-4f29-a3db-ab86fff6a31b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15804704-8347-4caa-9a29-b4e550127b88
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b8e06f19-ed7e-4f71-9010-bd1839a0d0f0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df20e1e2-e2fc-4705-835a-0e291bf46e39
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BRFR20181018001 

Francouzská společnost hledá dodavatele skleněných lahviček na parfémy.  

 

 

BRPL20181030001 

Polský distributor zdravotních pomůcek hledá nové dodavatele kvalitní zdravotní a ortopedické obuvi. Obuv 

je určena zdravotnickému personálu v nemocnicích. Obuv musí být sterilizovatelná standardními postupy a 

z omyvatelného materiálu. 

TRCH20180917001 

Švýcarská firma vyrábějící neuroprostetika hledá dodavatele partnera, který by vyráběl implantační 

stimulační elektrody.  

TRKR20180723001 

Korejská firma zabývající se výrobou léčiv na podporu činnosti jater při různých onemocněních hledá 

partnera, který by se zapojil do výzkumu týkající se nealkoholické steatohepatitidy (a její léčby).  

TRCN20181019004 

Čínská firma, která se zabývá zjišťováním genetických a onkogenetických chorob, hledá technologii na 

zjištění rakoviny močového měchýře. Technologie by měla být neinvazivní, pouze za použití vzorku krve a 

moči.  

TRES20181203001 

Španělské vývojové centrum zabývající se automobilovou bezpečností, hledá poskytovatele testovacích 

výrobků a testovacích sad pro pasivní bezpečnost. Jedná se o makety dospělého člověka a dítěte, které by 

věrně znázornily důsledky čelního a bočního nárazu.  

TRKR20181107002 

Korejská firma z kosmetického průmyslu hledá partnera, který by pomohl s vývojem náplastí pro zjišťování 

kožních alergií.  

 

 

BRES20181130001 

Španělská IT firma hledá dodavatele IoT brány dle požadavků.  

BRDE20181112001 

Německá poradenská firma využívající geo data hledá poskytovatele GIS, která by integrovala do svého 

software.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a79a6f1e-1a59-43f9-86bb-8c39ba27a6c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed3fcf69-b06d-4ab6-a90a-9fc18430d349
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/564aef39-ac2d-40a4-944c-0b8357f5a594
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ae36fdc-03d6-4a47-ba97-3021ac558993
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88a9c0d6-c2a5-43b1-9b07-42fec9ca0989
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff0a5d04-3315-4192-9f5c-8e808331506e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2169b914-e7d7-44e5-a8ac-fd4d9c3170c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a808471a-8102-4ac7-82bb-67d092c0f63e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/973eec0f-f46d-4627-8dc9-2acc0473a6e7
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TRES20181217001 

Španělská stavební firma hledá subdodavatele - dva typy partnerů: a) který se zabývá digitalizací staveb (AI, 

BIM, VR, AR, IoT)  a b) organizačním zabezpečením a správou budov, především co se týká energetické 

náročnosti. Cílem je vylepšit a rozšířit nabídku služeb španělské firmy.  

TRUK20181106001 

Britská softwarová společnost hledá subdodavatele (UI, UX, AI, ML) pro tvorbu platformy, na které poběží 

sociální média a komunikace.  

TRFR20181106001 

Francouzská společnost zabývající se vybavením venkovních prostor hledá dodavatele inovativních 

interaktivních informačních zařízení. Zařízení by měla být umístěna ve městech a sloužila by různým 

věkovým a sociálním skupinám.  

TRCN20180828003 

Čínská firma hledá dodavatele technologie pro vizuální rozpoznávání a zpracování podnětů pro 

samoříditelné systémy.  

TRLU20181109001 

Lucemburská firma, která vyrábí podlahové systémy pro stavební průmysl, hledá dodavatele systému pro 

identifikaci a sledování výrobku (track&trace).  

 

 

BRRO20181122001 

Rumunský distributor květin hledá nové dodavatele řezaných květin, květin pro venkovní i vnitřní prostory 

v květináčích. Firma se zabývá mj. i aranžováním a vybavením prostor pro soukromou i korporátní klientelu.  

BRSK20181127001 

Slovenský distributor sušenek, čajového pečiva a krekrů hledá nové dodavatele pro rozšíření nabízeného 

sortimentu.  

BRTR20181024001 

Turecký distributor krmných směsí pro ptáky hledá nové dodavatele surovin, například mastňák habešský 

(guizotia abyssinica), chrastice kanárská (phalaris canariensis), proso seté, ježatka japonská (echinochloa 

esculenta).  

TRDE20181120001 

Německá firma vyvinula gel na podporu obnovy střevní mikroflóry. Gel je vhodný pro vegetariány a 

neobsahuje laktózu a umělá sladidla a konzervanty. Firma nyní hledá partnera, který by gel v podobě prášku 

vyráběl.  

BRPL20181108001 

Polský obchodník nabízí služby distributora pro výrobce potravinářských polotovarů.  

BRPL20181106001 

Polský distributor oříšků, semínek a sušeného ovoce hledá nové dodavatele.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcdb6b13-0037-456f-a7e3-0c7cb0176a74
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c7a03cb0-1f9e-483d-bd3f-606184ad0bbd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0b04f5e0-c45c-4f24-8384-83dfbd0c3f70
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4391b12-a12e-486b-8cb4-af5d041b2fe8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe18beba-1c9b-4281-804a-bd37a9476463
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aef6d509-671b-422c-81b6-b21351cc83a9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d39ed1e-abe8-4957-8fff-92fa97aa7a14
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cefb1b21-4125-40e3-bb4c-50b86759c30c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/689a4c23-fe53-437f-a9f2-315c5fc7f1e9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca50d23-48a9-473c-8c09-516856ebd123
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6a6513b-1cf7-4140-b062-bf0714ff0fd8
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BRBG20181204001 

Bulharský distributor oděvů a vybavení pro venkovní sporty hledá nové dodavatele snowboardového 

vybavení, rukavic, helem, brýlí, bund a podobně pro rozšíření nabízeného sortimentu.  

BRRO20181128002 

Rumunská společnost hledá dodavatele drobností a předmětů, které by využila jako pořadatel akcí. Jedná 

se například o skleněné a keramické vázy a nádoby, košíky, ubrusy, potahy na židle, okrasy a zdobení na 

květiny, předměty při příležitosti Vánoc a Velikonoc, dekorativní dráty, pěny a další.  

TRDE20181213001 

Německá firma zaměřená na výrobu viskózových vláken hledá partnera pro vývoj celulózových viskózových 

vláken se specifickými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Vlákna budou použita při výrobě 

technických textilií, funkčních textilií, netkaných textilií, hygienických produktů a speciálního papíru.  

TRUK20181122002 

Britská firma se zabývá navrhováním látek pro módní průmysl, především látkami organickými a 

recyklovatelnými pro výrobu oděvů na venek a oděvních doplňků. Firma hledá partnera, který by jí pomohl 

s vývojem udržitelných inovativních textilií, které jsou vstřícné k životnímu prostředí.  

 

 

BRPT20181129001 

Portugalský start-up vyvinul metodu výroby čistících prostředků z použitého potravinářského oleje. Firma 

nyní hledá partnera, který by tyto čistící prostředky dle specifikace vyráběl.  

TRUK20181107001 

Britský start-up hledá technologii nebo partnera, který by pomohl s analýzou chování a pohybu zvířat.  

BRUK20181102002 

Britský e-obchod hledá nové dodavatele potřeb pro domácnost a venkovní prostory, které jdou lehce 

zabalit a lze je zasílat do celého světa.  

 

 

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/1a29b83f-4fe9-49fe-bc5a-59b07d3428b8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de341e33-b1ae-4f91-96dd-143ab733c724
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb77243a-a639-4920-af2a-2c688d80bde1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cf14224-cf81-453f-829c-dc66f6fb49b6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5ec374b-1fea-4b82-afd5-a86f1964c43f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5453e982-35b2-4aa1-913f-e88fd0085da7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/194dd43a-5625-4a57-8156-25b209b677db
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

