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TRNO20180219001 

Norská společnost vyvinula turbínu na obnovu kinetické energie. Firma hledá partnera, který by turbínu 

vyrobil. Jedná se o zakázkovou výrobu a konečná montáž turbíny je provedena v Norsku. Očekávaná 

velikost zakázky 250 kusů ročně.  

 

 

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/e7e68256-fb28-4a63-8138-188fa21651da
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TRIT20180315001 

Italský start-up navrhl nový typ concept obchodu a nyní hledá inovativní digitální technologie, kterými by 

obchod oživil.  

TRDE20180314001 

Německá výzkumná organizace zaměřená na experimentální vývoj v přírodních a technických vědách 

zkoumá energetické využití plastových kompozitů z přírodních vláken. Speciální význam je kladen na 

zbytkové materiály, které, i přes veškeré úsilí, nemohou být dále recyklovány. Firma hledá partnera/ 

technologii pro využití těchto zbytků.  

TRUK20180223002 

Britský vývojářský tým hledá dodavatele inovativních ložisek, těsnění a povrchových úprav, vhodných pro 

vodíkové kompresory.  

TRIT20180221001 

Italská firma hledá partnera pro výzkum v oblasti silové elektřiny a bateriových systémů (uchování energie).  

TRNL20180412002 

Nizozemský poskytovatel veřejné dopravy hledá inovativní řešení pro lepší využití kapacity, přičemž se zvýší 

počet cestujících bez snížení cestovního pohodlí.  

TRDE20180314002 

Německá firma činná v chemickém průmyslu hledá úschovnu (knihovnu) chemických sloučenin jako 

základnu pro další testování, které povede ke vzniku nových chemických látek; může se jednat o přírodní i 

syntetické sloučeniny.  

TRLT20180314001 

Litevská reklamní společnost hledá speciální tiskařskou technologii (stroj), která firmě umožní tisky 

v rozlišení 12000x48000 dpi. 

TRFR20180316001 

Francouzská farmaceutická firma hledá inovativní implantáty nebo látky, které lze vstřikovat do lidského 

těla.  

TRNL20180410001 

Nizozemská firma zabývající se odpadními vodami hledá nová řešení (technologie), jak ze znečištěné vody 

vytřídit plasty.  

TRNL20180409001 

Nizozemská společnost zabývající se průmyslovými službami a infrastrukturou hledá řešení pro úsporu 

energie pro města. Konkrétně se jedná o decentralizaci, vytváření, sdílení a uchování energie. Zdroji energie 

může být elektřina, pára, voda, plyn, metan, LNG, CNG, vodík a jiné.  

TRES20180319001 

Španělské výzkumné centrum hledá dodavatele přesného gravírovacího a řezacího laseru.   

BRUK20180320001 

Britský výrobce střešních tašek hledá poradce, který ví, jak snížit náklady na výrobu, správně zabalit zboží, 

zachovat barvu, texturu a rozměry tašek ve výrobě a jak je lépe na střeše usazovat. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bfc372ff-ce77-4ee6-b633-0cfe9c6671b3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/657e3c37-7a0f-44d4-9c9f-1e5cf078e099
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a15e5a2-b29c-4a42-b973-3b2c15c6eae8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e5e4aa0-7220-423d-93af-575fabcd328f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/637d3c5c-dd90-4e56-aa63-5a4e2f2cbc87
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e84e4494-c04d-4f4c-9722-93c010c5fa39
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e246e728-6d74-402f-b9f8-9925327fc538
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0eac0ca5-5941-42d1-9bd0-a482e7345a3e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/589dc292-e7a0-47a5-ac09-b282675c8fae
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d75738d8-e296-4ce8-abeb-ec7722387019
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6117c203-7735-41a0-b9bc-ef7086960747
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e98ac8ee-9816-4611-8913-01e127181370
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BRUK20180320002 

Britská firma hledá technologii na ukládání suchého kameniva a hotové pryskyřice, které budou 

automaticky dávkovány, smíchány a následně vytvoří kompozitní materiál, který bude možno ihned využít 

ve stavebnictví. Technologie bude integrální součástí linky.  

BRUK20180320003 

Britský výrobce střešních tašek hledá výrobce plastových střešních latí.  

BRPL20180328001 

Polský distributor náhradních automobilových dílů hledá nové dodavatele pro rozšíření stávající nabídky.  

BRRO20180227001 

Rumunský výrobce drátěného programu pro stavebnictví hledá dodavatele surového materiálu.  

BRNL20180327001 

Nizozemská firma zabývající se mechatronikou hledá výrobce prototypů – opracování kovů, požadovány 

zkušenosti s CNC a EDM.  

BRDE20180308001 

Německý obchodní zástupce v oblasti měděných kabelů nabízí pomoc při vstupu na německý trh.  

BRES20180220001 

Španělské výzkumné centrum, které se specializuje na 3D tisk a materiály pro něj, hledá dodavatele vlákna 

pro FMD technologii výroby plastových předmětů. Vlastnosti vyrobených předmětů by měly umožnit 

následné pokovování elektrolýzou (měď a stříbro).  

BRRU20171221022 

Ruská obchodní a stavební firma hledá nové dodavatele chodníkových kachlic pro rozšíření stávající 

nabídky.  

BRES20170609001 

Španělská firma hledá nové nebo inovativní výrobky pro instalaci nebo opravu lodní techniky (elektroniky) a 

sanity.  

BRDK20180320001 

Dánský návrhář hledá dodavatele speciálního kamene onyx veluto ve formě desky. Dodavatel musí být 

schopen dodat různé velikosti, postarat se o dopravu do Dánska a komunikovat v angličtině.  

 

 

BRUK20180208001 

Britský distributor hledá nové dodavatele výrobků pro zdravotnictví, například spotřební materiál, zařízení 

pro nemocnice a vědecká pracoviště, operační a léčebná zařízení.  

BRBE20180308001 

Belgický distributor hledá inovativní výrobky, které zlepší kvalitu spánku, především starších lidí a pacientů.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cab8333b-923c-4f31-9f26-6840bf9db4b6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/185793d6-caa2-47f7-a3d2-b1f8d67a2828
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1e4d552-66f1-4e8b-af11-288d222d211b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/411d5935-4436-4eee-b879-2934ba5b0697
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3bb24877-4ca4-4bf9-bd6d-3f1419aeb10c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ca7c4d9-6c2e-46f3-a4c9-49765f45bf3e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/37fd4196-20c6-4d49-b578-7219981099fc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d4df0bea-526a-4618-8619-75481c8303fc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d55cf6c2-0b97-416b-9972-814f175a0dfc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65da9505-2894-4195-9adc-cfbc0d705d25
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10afa7db-3739-4bf3-bdc7-ebaca618b673
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bb7be71-5545-4260-ad14-75ea273e01d7
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TRDE20180406001 

Bavorský start-up z oblasti péče o zdraví vyvinula pomůcky na zlepšení péče o pacienty, konkrétně pomůcku 

na pití pro pacienty s dysfagií nebo poruchou polykání. Firma hledá výrobce silikonové membrány dle 

poskytnuté specifikace.  

TRUK20180323001 

Britská firma vyvinula technologii pro výrobu náhrady dýchací trubice a pro léčbu bronchopleurální píštěle 

(obojí je nyní ve fázi správné výrobní praxe a použití při léčbě). Firma nyní hledá partnery – univerzity, 

nemocnice, operační pracoviště – které mají zájem provádět klinické testy těchto výrobků.  

TRUK20180404002 

Britská farmaceutická firma hledá inovativní malé molekuly, které se aktivují proti procesům vedoucím 

k fibróze. Firma pokračuje dále ve vývoji, zároveň hledá vědecko-výzkumná pracoviště, která by se na vývoji 

podílela.  

TRUK20180319002 

Britská firma vyvinula nový peptidový hydrogel, který může být modifikován tak, aby napodoboval různé 

tkáně. Poskytuje tak 3D matici neživočišného původu, která podporuje řadu aplikací buněčných kultur. 

Britská firma nyní hledá firmy, které se zabývají vývojem a testováním v oborech kosmetika, farmacie nebo 

bioprinting, aby společně vytvořily případové studie a systém hodnocení.  

 

 

BRPL20171128001 

Polská firma hledá dodavatele jednorázových MRF modulů vhodných pro RF přístroje.  

TRNL20180403001 

Přední nizozemský poskytovatel pojištění hledá inovativní firmy, které mají řešení, pomocí kterého se sníží 

riziko v kyber prostoru.  

TRUK20180215001 

Londýnský start-up potřebuje posunout své současné výrobky, a proto nyní hledá partnera, který se zabývá 

strojovým učením (GUI). 

TRNL20180328001 

Nizozemská pojišťovací společnost hledá partnera, který se zabývá detekcí ohně v komíně. Může se jednat 

o řešení IoT nebo jiné chytré řešení.  

 

 

BRFR20180327001 

Francouzský výrobce potravinářských ingrediencí pro zdravé potraviny a doplňky stravy hledá partnera, 

který by byl schopen ze šnečího masa extrahovat dvě látky dle specifikace.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0727df8e-8ef0-4939-8c07-246cfeb6918c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acaea381-3682-48e8-966c-3372ed7fe46a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee1972aa-ef08-4162-9d2f-217662c149e9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dba4db08-69aa-43f7-b2e2-10e1c12148f6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb361ae2-1d40-4934-b019-7cebd31422e1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6a114139-d48b-4e40-9986-322b82aed4ef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/223fea98-41ba-4d00-a87f-9926a8109e56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/68d2469e-8321-4e01-8242-ca482645f66e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4f67594b-1a08-4a9c-b9ed-fff2c16e327a
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BRUK20180405001 

Britské bio bezlepkové pekařství vyvíjí nový druh těsta. Nyní hledá dodavatele kvasnic (nebo podobného 

výrobku) v sušené podobě.  

BRSE20180316001 

Švédská biotech firma hledá výrobce tekutých potravin a následně je i zabalit. Vše dle specifikace.  

BRFR20180403001 

Francouzský výrobce destilátů hledá výrobce rumů a whisk(e)y. Firma by chtěla získat technologii pro zrání 

alkoholu při výrobě své prémiové značky.  

BRSE20180329001 

Švédská firma hledá výrobce ovesných produktů, které jsou bohaté na proteiny a chudé na cukry, vhodné 

pro vegany a neobsahují laktózu. Forma ovesných produktů není důležitá, ale měly by být vhodné 

k okamžité konzumaci (není nutné je dále vařit/ zpracovávat/ přidávat další ingredience). Předpokládaná 

dodávka je 10 000 kusů o váze 250 g každý měsíc.  

 

 

BRFR20180316001 

Francouzská eventová agentura hledá nové dodavatele dekoračních předmětů pro akce a party. Jedná se o 

předměty ze skla, látky, papíru, dřeva nebo polystyrenu.  

BRPT20180319002 

Portugalský obchodní zástupce v oděvním průmyslu nabízí své služby.  

BRSK20180327001 

Slovenský e-shop s kvalitními tapetami hledá nové dodavatele pro další distribuci.  

BRSE20180322001 

Švédský návrhář interiérů hledá výrobce nebo dodavatele kůže pro čalounění.  

BRAT20180223001 

Rakouský inovativní start-up vyvinul tři různé druhy polštářů, které jsou vyplněné borovicovými pilinami. 

Firma nyní hledá partnera, který by byl schopen sešít, naplnit a provést zakončovací práce.  

BRUK20180417001 

Londýnský návrhář hledá výrobce borosilikátového skla pro výrobu dekantéru a skleniček.  

BRES20180108001 

Španělská reklamní agentura momentálně zastupuje turistické informační centrum a obchod se suvenýry. 

Nyní hledá výrobce, který dokáže vyrobit suvenýr s rybí tématikou z keramiky, plyše, sladkostí a čokolády.  

BRPL20180302001 

Polský distributor hraček chce vyrábět vlastní řadu zábavných předmětů pro děti. Firma nyní hledá 

dodavatele vhodného materiálu – podmínkou je, aby byl bezpečný a vhodný pro děti.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bebbc7ad-9e8d-4e57-9961-c76a9cedac46
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7f460cf-5a20-40ff-a29c-c4e27bafd29a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44368dbd-b7f5-41aa-9b03-08b4a2a8521a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87aa3709-f161-4b26-81f7-6a56afa47017
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cbc2bf78-7354-43ea-8112-efd229e26477
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ad327a8-75a9-406c-9944-ed89df08e1d0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be6976b5-de73-4e2d-9211-882f42ce0609
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df96dd7e-43fd-4dda-872d-2c65ee765865
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ca08e8f-900b-4c6f-b6e9-0f3f4f04aced
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac817bf4-70f4-4987-bc32-09db04f4f999
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf221100-2127-4875-9838-761707bb2f41
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0432e6f-a854-42aa-a770-3cd6b48260a8
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BRNL20180215001 

Nizozemská firma navrhuje, vyrábí a prodává ručně vyráběné dámské kabelky, pásky a další doplňky. Firma 

nyní hledá partnera, který by vyráběl dámské kožené sandály ve stylu starého Řecka.  

BRSE20180319001 

Švédský návrhář interiérů hledá výrobce keramiky, který by byl schopen vyrobit speciální vázu a případně 

poradit, zda ji lze průmyslově vyrábět.  

BRUK20180220001 

Britská firma hledá výrobce pleteného zboží dle specifikace.  

BRUK20170907001 

Britský výrobce deštníků hledá dodavatele látky s potiskem  

 

 

BRFR20180403002 

Francouzský výrobce destilátů hledá dodavatele dubových sudů, ve kterých byl dříve bourbon nebo v nich 

zrálo prémiové víno.  

BRCY20171017001 

Kyperský obchodník s kulatinou hledá výrobce OSB a MFC desek a překližky, který má zájem o zastoupení 

na kyperském trhu.  

 

 

BRTR20180417003 

Turecký výrobce a distributor v oblasti čistících a kosmetických výrobků hledá dodavatele nanotechnologie 

pro čistící výrobky.  

TRNL20180412001 

Nizozemská doručovací společnost hledá nové produkty a služby, které by mohla nabídnout svým 

zákazníkům. 

BRBE20180314001 

Belgická reklamní agentura nabízí služby agenta pro firmy, které se zabývají cyklistikou, pohybem, řešení 

nezatěžující životní prostředí.  

BRUK20180330001 

Britská firma zabývající se obalovými technologiemi hledá vzduchotěsné plechovky pro zabalení kávy. 

Objem cca 100 g kávy.  

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e6536a2-d690-4f5d-980d-4a8d32409777
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b1b3fec-ab40-4ee5-ad68-5d4eeade0b9b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/053f420d-00cc-4fa6-9aba-9dd6a5d269a4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ce442dde-b7dd-4085-9d4b-b8ba7003ef47
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8fea1456-41e9-463a-bb04-320e65fb96f2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51bab844-365f-419f-b967-4ce93e958b05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ddfb3-d13e-442b-9108-8f81cd73b95e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/51d01f3e-2ef9-4803-9eca-539b75906b9d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2860465a-3d7b-46d3-89be-3e528226f770
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d8afdc6-37c8-41ba-ac98-972b4ca7f6db


Zahraniční nabídky a poptávky 4/2018 
Vyšlo 20. dubna 2018 Stránka 7 z 7 

 

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.  

 

mailto:eva.hrubesova@crr.cz

