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TRNL20190219001 

Nizozemský správce železnice hledá technologii, která zabrání pronikání vody do tunelů po přívalech deště.  

TRKR20190304001 

Korejská firma hledá partnera, který by jí pomohl s vývojem AI technologií pro zemědělství a dalšími 

aplikacemi pro robotiku.  

TRGR20190312001 

Řecká společnost hledá dodavatele usměrňovačů a stanice pro nabíjení baterií o napětí 110 V, 220 V, 48 V, 

24 V (stejnosměrný proud). 

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/6f97acad-10e8-4408-b100-066e22fea2d1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/915893a9-d309-47c0-b51c-177942836aab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6635a057-af6f-4c44-897a-266ebd7c9614
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TRES20190221001 

Španělská strojírenská společnost hledá partnera, který by jí pomohl s certifikací Underwriters Laboratories. 

Jedná se o výrobky pro železniční infrastrukturu.  

TRCN20190226001 

Čínský výrobce zařízení pro domácnost hledá dodavatele chytrých technologií pro lednice, pračky a 

ohřívače vody (bojlery). 

TRDE20190301001 

Německý ústav zabývající se výzkumem plastů hledá dodavatele nátěru, který umožní jasné zobrazení a má 

index lomu 1,3 (nebo menší). Nátěr je určen pro osvětlovací jednotku uvnitř aut.  

TRIT20190228001 

Italská firma hledá dodavatele laserové technologie pro řezání filtru čočky (gobo), určených pro venkovní 

projekce.  

TRUK20190228001 

Britská firma se zabývá vývojem funkčních nekovových nanočástic a nyní hledá partnera, který by jí pomohl 

zlepšit jejich vlastnosti.  

TRES20190313001 

Španělská firma hledá řešení a rady, jak snížit náklady na výstavbu a opravu budov v hustě obydlených 

místech.  

TRES20190307001 

Španělská výzkumná instituce hledá partnera, který by pomohl s testováním kompozitních materiálů 

(plasty/kovy/pěna). 

BRUK20190222001 

Britská firma hledá výrobce nebo dodavatele elektrických kol a jejich komponentů.  

BRFR20190214002 

Francouzská společnost hledá subdodavatele komor (oddělených prostor) z oceli a nerezové oceli. 

BRNO20190225001 

Norská firma hledá výrobce zdvihacích zařízení pro malé loďky a vodní skútry. Potenciální partner by měl 

mít zkušenosti s výrobou z nerezové oceli, svářením, elektrolytickým pokovováním, řezaní vodním 

paprskem a laserem, strojním opracováním a montáží.  

BRJP20190214001 

Japonská firma hledá dodavatele technologie 3D tisku pro stavbu budov v Japonsku. 

BRUK20190228002 

Britská firma hledá laboratoř, ve které by mohla testovat zeleninu na sulforafan. 

BRGR20190227001 

Řecký poskytovatel digitálních řešení hledá hardwarové a softwarové vývojáře pro další spolupráci.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e10ef3e1-98bf-43e1-ad84-274898af3155
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d8f1315b-3bcd-4153-998b-2f22d1968801
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f23481a0-c428-49d5-ae40-37090702e42b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9cf114a-0ba2-4111-81a0-4d3e3596bb29
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c30175e-0b77-4350-824e-53c0070414e6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15b364fb-4b12-43c2-ab37-75312ad1120a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31a89871-2803-4175-9a6b-b9958ce78f10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c826217-2e0a-4d0e-b029-d3bd8a71a305
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd53f5bc-b067-49ce-8be1-498e6d2c55b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6297a06f-7b44-4829-89ed-6d4987b06fea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2158b49a-f245-4036-b16a-62e220683576
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04b830d3-b498-45d9-a473-af1127e2fb28
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d2a9bca-ccc3-4553-afd6-1e192a820e13
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BRFR20181231002 

Francouzská firma zabývající se vodním hospodářstvím hledá dodavatele jednoúčelového stroje pro čističky 

odpadních vod.  

BRUK20190228001 

Britská firma hledá výrobce funkčních nekovových nanočástic, které sama vyvinula.  

BRRO20190225001 

Rumunský distributor materiálu pro stavebnictví a sanitu hledá dodavatele vodovodních kohoutků a baterií.  

BRCY20190226001 

Kyperský dodavatel potřeb pro domácnosti a hotely nabízí služby distributora v tomto oboru.  

 

 

 

BRLU20190221001 

Lucemburská firma vymyslela novou formu balení tyčinek a nyní hledá dodavatele obalových materiálů 

(fólie, kartonové krabice a potisknuté propagační materiály).  

TRES20190313002 

Španělská stavební firma hledá partnera, který by jí poradil, jak využít principy cirkulární ekonomiky ve 

stavebnictví. Jedná se především o řešení minimálního odpadu, obnovu materiálu, nové využití starých 

budov, likvidaci starých budov.  

TRNL20190307001 

Nizozemská firma hledá partnera, který by poskytl inovativní, ekologické a šetrné balení čerstvého ovoce, 

zeleniny a hub.  

BRSI20190228001 

Slovinský návrhář a výrobce předmětů, které zamezují vzniku syndromu karpálního tunelu, hledá 

dodavatele plastového obalu dle návrhu.  

 

 

 

BRPL20190311001 

Polská společnost hledá výrobce stolů, židlí a dalšího nábytku pro domácnost i kanceláře pro další distribuci 

na polském trhu.  

BRUK20190227001 

Britská firma hledá subdodavatele  - výrobce nábytku a spojovacího materiálu. Koncovými zákazníky jsou 

pak bohatá klientela, nemocnice a hotely.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3cc37abf-925c-4609-9bcd-7126db5e4927
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0aea4a0b-88d4-40b7-9864-7ecb9a4f810c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b2f1b69-845f-4a12-855f-bf67df831b70
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee2e9f14-81f3-4c5d-8eb8-e8ba4860e65f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cf9f0f1-9939-4530-a114-258f9d64d321
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1eda8abb-bb3a-49ab-b3fa-14ccd6d3db30
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af97ea5b-0325-482b-8d68-cd46303bc76f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6836540c-42f1-4f33-80cf-bacda82b41be
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7d864b45-5b64-4dd8-8ed0-e7990e416b27
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8993a8a5-1fd9-4925-adc3-386796bc3143
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TRNL20190221001 

Nizozemská společnost zabývající se technologiemi pro zemědělství vyvinula způsob výroby fruktózy, která 

obsahuje méně než 1% nečistot. Firma nyní hledá partnera z chemického průmyslu, který by jí pomohl 

s alternativním použitím této vysoce čisté fruktózy (F99). 

TRFR20190227001 

Francouzský výrobce 100% přírodních dresinků hledá technologii pro fermentaci sóji.  

BRSE20190225001 

Švédský výrobce doplňků stravy hledá certifikovanou firmu, která by se postarala o sušení mrazem, 

zpracováním do formy prášku, zabalení a označení výrobků. Švédská firma dodá hovězí orgány ke 

zpracování.  

BRSI20190301001 

Slovinská firma, která se zabývá stroji pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, nabízí své služby 

distributora.  

BRDE20190206002 

Německý prodejce koření a směsí koření hledá subdodavatele/ výrobce koření a bylinek.  

 

 

BRFR20190219001 

Francouzská společnost hledá výrobce nebo dodavatele přírodních vonných svíček.  

BRNL20190215001 

Nizozemský návrhář kvalitních kožených kabelek hledá partnera, který by je podle návrhu vyráběl.  

BRIT20190301001 

Italská firma navrhla inovativní deštník a nyní hledá partnera, který by jej dle návrhu vyráběl.  

BRUK20190225001 

Britský obchodník s uniformami pro školáky hledá výrobce uniforem a volnočasových oděvů pro děti 

(plátěné kalhoty a rifle).  

 

 

 

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/896d6946-0b49-4ef7-9757-59617df16ddf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea252cf3-ceed-44b7-bc3d-99dd648741dc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a594d16a-a74a-44c2-ba7b-06235c67d540
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef0be7ae-073d-4c07-85d3-53ccfb638974
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15e0e019-5202-46a3-8e6c-b844b7d2ba8c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c263303-837e-4c98-9af8-cd030e88a494
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cff786fd-9396-4d26-8aa6-72336925c0af
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/81997e05-eecd-4fc0-8c4e-583251a2add7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/784dd66d-fc44-4b27-9869-cacd1a1191db
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

