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TRFR20171207001 

Francouzská průmyslová firma hledá partnera (subdodavatele) na svařovací práce – jedná se o navaření 

kolejniček na kovovou trubku. Průměr trubky je od 15 do 2000 mm. Předpokládané množství je cca 800 ks 

za rok. Subdodavatel musí prokázat PED a ISO.  

 

 

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/c4f82710-120d-4061-89c2-6f933e96c1bd
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TRFR20180223001 

Francouzský výrobce džusů hledá dodavatele přístrojů na lisování ovoce, bylinek a zeleniny za studena. 

Kapacita by měla být 100 litrů za hodinu.  

TRUK20180228001 

Skotský lodní přepravce hledá novou technologii pro snížení oxidů síry a dusíku, které vydávají spalovací 

kotle při spalování paliva bohatého na síru.  

TRGR20180220001 

Řecká společnost hledá dodavatele senzorů, které udávají, jak plné jsou odpadní kontejnery a nádoby na 

odpad.  

TRES20180302001 

Španělské výzkumné centrum hledá partnera (univerzitu), která se zabývá plánováním energetiky měst. 

Cílem spolupráce je výměna zkušeností, stáže, případně spolupráce na výzvách H2020.  

TRCH20180314001 

Švýcarská firma hledá výrobce trubek válcovaných za studena. Trubky by měly mít délku až 13,5 m, vnitřní 

průměr od 79,8 do 137,2 mm a vnější průměr od 85 do 145,2 mm. Materiál na výrobu (nerezová ocel) bude 

dodán švýcarskou firmou.  

TRES20180315001 

Španělské vědecké centrum hledá sestavu zařízení pro výrobu speciálních povrchových nátěrů. Jedná se o 

výzkum v leteckém oboru.  

TRFR20180214001 

Francouzská společnost hledá výrobce motoru pro letadlo s následujícími charakteristikami: váha nižší než 

40 kg a výkon 96 kW. Spolupráce na vývoji je možná.  

TRRO20180129001 

Rumunská společnost podporující tradiční zemědělské komunity hledá partnery, kteří by poskytli nejnovější 

technologické linky na výrobu bramborového škrobu.  

TRNL20180219001 

Nizozemská firma vyvinula technologii na odstranění plastů (odpadu) z širého moře. Sesbírané plasty je z 

50% tvořen rybářskými sítěmi z HDPE a z 50% tvrdými plasty. Firma hledá partnera, který by tyto sesbírané 

plasty zpracoval do granulí pro další zpracování.  

TRUK20180220001 

Britská firma se zabývá poradenstvím v energetice a nyní hledá dodavatele pro stavbu dobíjecí stanice. Tato 

dobíjecí stanice založena na solární energii bude stát mimo elektrickou síť a bude určena především pro ty 

oblasti v rozvojových zemích, kam nebyla zavedena elektřina. 

BRDE20180227001  

Německá firma hledá výrobce květinových truhlíků z oceli, vše dle nákresu.  

BRUK20180202002 

Britský výrobce vybavení pro koupelny hledá výrobce nebo dodavatele vestavných svítidel včetně rozvodů, 

oboje pro použití v mokrých prostorách.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1fc221ad-3983-4973-81a5-13e3ad84b544
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a47c609c-64d2-46d1-9129-32f5a6e9470f
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/c40afbd3-cd14-41a1-9f27-4c700293ffd3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8025998b-9f9b-4bab-9104-569778967109
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6fca54c5-b7ae-430c-bf00-6aad8f00afff
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e9d16b1-b33e-4bd7-87dd-876442a8698b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/924cfb84-a620-48eb-8278-acad2d6ae630
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/749a24ac-1106-4500-b940-ba53f15feb87
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb1c598a-388b-4a28-a075-d2709f94beeb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b896d4ea-d673-4f1e-8498-d4f964e38806
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/029d7c29-b3c4-4592-8b7d-c68867050b84
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0da295a1-2fb6-4c37-b3be-5b79f6e6db07
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BRUK20180130002 

Britská firma z chemického průmyslu hledá dodavatele oxidu křemičitého (mikrokřemíku) a latexu.  

BRPL20180125001 

Polský obchodník hledá dodavatele inovativních a ekologických povrchů do interiérů a exteriérů. Jedná se 

především o nátěrové barvy a tapety a jiné materiály a stavební zboží.  

BRIE20171025001 

Irský výrobce drátěného pletiva hledá dodavatele pletiva a roštů s vysokým obsahem uhlíku.  

BRUK20180202001 

Britský výrobce koupelnového příslušenství hledá dodavatele vyhřívacího kabelu pro otopné žebříky.  

BRES20180221001 

Španělská firma hledá nové dodavatele malířských nástrojů: štětců, válečků, nástrojů pro vytvoření 

dekorativních prvků, prostředků na ochranu okolí apod.  

 

 

BRSG20180217002 

Singapurský distributor zdravotnického materiálu a přístrojů hledá nové dodavatele v oblasti péče o 

stárnoucí populaci. Jedná se především o zboží zaměřené na rehabilitaci, posílení psychického stavu, 

pomůcky pro starší občany a podobně.  

BRTR20180115001 

Turecká firma zabývající se dodávkami pro zdravotnictví hledá nové dodavatele operačních ultrazvukových 

aspirátorů.  

BRPL20180313001 

Polský distributor zdravotnického materiálu hledá nové dodavatele jednorázových i vícero-použitelných 

nástrojů a vybavení pro nemocnice (operační oddělení, JIP, novorozenecké oddělení).  

BRIL20180207001 

Izraelský distributor hledá výrobky pro rozšíření portfolia nabízených produktů, například léky, přístroje, 

doplňky stravy, kosmetika a další.  

BRPL20180221001 

Polský výrobce a distributor inovativního zdravotnického materiálu hledá nové dodavatele například 

silikonových operačních smyček a lebečních fixačních systémů. Firma hledá dodavatele především OEM.  

BRBG20180208001 

Bulharský start-up nabízí služby distributora pro výrobce setů na zlepšení měkkých dovedností, fyzioterapie 

a zvládání stresu.  

TRES20180306001 

Baskický fotbalový klub hledá partnera, který by mohl poskytnout preventivní a terapeutické postupy při 

zranění fotbalistů.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8bdddc1-3a63-4af2-8d9a-6ef7e3aaa438
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9acfa5e5-0d01-431a-adea-b7906008bc2b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3109559-4823-4850-a7c1-b79e94905f71
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59bd97fa-7c67-4ed7-a2f5-d1db2de3a5fc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44239904-4747-437f-af17-f6556fbc4e1a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eaa3baab-387a-456d-95f4-9dfb3c8839b5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9be51f5-d660-4052-ad7a-0582ef8818fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/74511358-b34a-42a3-8838-4d8674e3be98
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81ed91e3-6a7e-4108-bdbb-bf6fb6908f2d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8ec733-9541-46f9-a2e6-520181314ae7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9adf9f6f-71ca-4588-85df-eac1bf1ed2c6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f31f5b9-b5f3-47b5-b566-38621f43b200
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BRPT20180205001 

Portugalská poradenská společnost hledá nové inovativní produkty (řídící zařízení a software, senzory, 

měřící zařízení) pro využití v zemědělství a vodním hospodářství.  

BRUK20180213002 

Britská IT společnost hledá dodavatele hardwarových bezpečnostních modulů.  

BRSG20180217001 

Singapurská firma hledá dodavatele radiových a komunikačních řešení a služeb.  

TRLU20180308001 

Lucemburská firma chce zlepšit pohodu zaměstnanců na pracovišti. Proto hledá partnera (start-up v různé 

fázi vývoje), který by spolupracoval na softwaru, vztahujícího se k firemní kultuře a zapojení pracovníků a 

dálkové ovládání vnitřních prostor (např. řízení parkování, provádění mikroplateb, přístup na pracoviště 

atd.) 

TRGR20180216001 

Řecká společnost hledá do projektu partnera, který se zabývá zpracováním dat pozorování Země (DPZ) 

s využitím pro námořní sektor.  

TRIT20180222001 

Italský start-up poskytuje finanční služby a daňové poradenství korporátním klientům. Nyní vyvíjí platformu, 

která poskytuje analýzu rozpočtu, finanční plánování a hodnocení. Nyní hledá partnera, který by 

s platformou pomohl.  

BRRU20171221010 

Ruská firma vyvinula interaktivní encyklopedii přírody. Momentálně firma hledá IT partnera, který by 

pomohl encyklopedii vylepšit.  

 

 

BRSE20180223001 

Švédská firma hledá výrobce chipsů založených na fazolích a psylliu ve třech příchutích. Chipsy by měly být 

bohaté na bílkoviny a vlákninu a nesmí obsahovat lepek, laktózu a měly by být vhodné pro vegany. Švédská 

firma poskytne základní recept, dalším inovacím se meze nekladou.  

BRSE20180226001 

Švédská firma hledá dodavatele sušeného ovoce a bylinek pro výrobu čajů. Ovoce musí být vcelku.  

BRMK20171115001 

Makedonský výrobce sladkostí hledá nové dodavatele sušeného mléka, syrovátkového permeátu a 

kakaového prášku. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5c38b238-ece0-417a-a78d-fbbc9efde3d0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7531b207-b6ae-4657-a3ff-d9ceb31edb61
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9725126e-7907-4a31-9197-ce6bf348cf54
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47c3af29-10d3-4cd7-899b-8def0432f685
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28415bb0-085a-4da4-bdf1-adc766f48f3e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/749a24ac-1106-4500-b940-ba53f15feb87
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59a28ec9-e3e8-4dbb-804b-9d05a6450d45
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ac2d9bf-b753-489f-8979-fc532492a2c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e4d2521-ba23-42c6-9950-c21bdabef567
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/400e6a8d-21c7-448c-b561-4572bd89ec69
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BRLT20180223001 

Litevská firma zabývající se pražením kávy hledá dodavatele vybavení na přípravu a servírování kávy. Dále 

také hledá dodavatele zelené kávy a speciálních čajů.  

BRRU20180117001 

Ruský výrobce zmrzliny hledá dodavatele mléka a smetany.  

BRAM20180220001 

Arménská firma hledá nového dodavatele kávy a čaje.  

 

 

BRUK20180315001 

Britská firma hledá výrobce nebo dodavatele školního jednotného oblečení pro děti, vhodného i na sport, 

jedná se o polo-trička, trička a kalhoty.  

BRDK20180319001 

Malé dánské kreativní studio hledá dodavatele kovových předmětů, hrnků a svíček, vše dle návrhu. 

Dodavatel musí zajistit i dopravu do Dánska.  

BRUK20180214001 

Britská společnost nabízí služby distributora pro výrobce dárkových předmětů a předmětů pro domácnost, 

cestování, lifestyle a podobně.  

BRPL20180124001 

Polská firma hledá nové dodavatele pracovních oděvů a pomůcek osobní ochrany.  

BRES20180220004 

Španělský výrobce kovových dílků a šperků hledá dodavatele surové mosazi.  

BRUK20180302001 

Britská firma vyvinula speciální textilii pro výrobu ochranných obalů, vhodných pro hobby, adrenalinové 

sporty a bezpečnostní služby. Nyní firma hledá partnera, který by dle návrhů ochranné obaly z této textilie 

vyráběl.  

BRNL20171206001 

Nizozemské designové studio hledá výrobce drobné dekorativní keramiky dle návrhu.  

BRPL20180119001 

Polský obchod s dětskou obuví hledá výrobce obuvi výlučně z kůže dle návrhu.  

BRFR20180115001 

Společnost z Martiniku hledá dodavatele hraček pro děti do 6 let, například puzzle, domino, deskové hry a 

hrací karty.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57b3ab7b-46cb-4cf9-a70c-36c9f9ba8da4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/60d84098-c634-4508-9085-3e26cb2f0282
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57be045c-8d55-469e-b44a-cd64395a98d0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f80c63d7-c1e1-4b1b-b48d-83c4f6058fc2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caf4c230-2567-4a46-8ee0-b850865e2e07
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/458bdb26-ac91-4ba9-893f-f12f0936bc82
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f77e413c-754b-45d8-b433-f5f00b6525ef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fe0f8be-4b2c-4662-b26e-f72276440e10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/443f6d26-dcca-44f0-91f6-cde3c9f5dbd9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/122df05f-3742-40a4-979f-93a231ac7d5a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f147816b-3699-4782-81f0-afee44dd404f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2a8931f-9fd4-499d-8d5f-bd362743759c
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BRFR20180220001 

Francouzská firma hledá dodavatele dřevěných rámů nábytku, např. k pohovkám, podnožkám atd. Rámy 

budou následně čalouněny.  

BRRU20180111001 

Ruská firma, která se zabývá zpracováním dřeva, hledá dodavatele tvrdého i měkkého dřeva.  

 

 

BRRU20171222014 

Ruský prodejce civilních zbraní hledá dodavatele airsoftových zbraní, náhradních dílů a příslušenství.  

BRRO20180131003 

Rumunské jazykové centrum chce rozšířit nabídku stávajících kurzů o pobytové akce (např. letní jazykové 

školy). Proto hledá partnera, který by byl schopen takovou školu zorganizovat nebo zařídit (kurzy, doprava, 

ubytování, stravování), včetně doprovodného programu, např. výlety, venkovní a sportovní aktivity. Jedná 

se o výuku angličtiny a němčiny různých úrovní. 

 

 

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/703098fd-0a7f-4bcb-b623-f8966e50d1bd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed82df22-a9ab-4525-9e51-f6e6330d2999
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b914bd50-e5e6-4e1e-84a2-aa739ee2cda8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f0363240-6601-4a22-8795-2bacfb5900cf
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

