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TRNL20190410002 

Nizozemská firma z oboru energetika hledá partnera, který by jí pomohl najít cestu, jak snížit náklady na 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (solární a větrné farmy).  

 

TRIT20190312001 

Italská společnost, která se zabývá osvětlením budov a světelnými projekcemi, hledá partnera, který by 

poskytl techniku s velmi vysokým rozlišením, například fotomasku (5 mikrometrů) kompatibilní 

s pochromovanou skleněnou deskou o tloušťce 0,2 až 1 mm.  

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/f5c7adf9-6d2f-4962-9881-00e70d8d1bc6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cf9ba4f-3c78-4616-b086-1f2363609dee
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TRNL20190402001 

Nizozemská společnost z chemického průmyslu hledá partnera pro technologickou spolupráci – jak využít 

lignin, který je vedlejším produktem jiné výroby.  

 

TRFR20190315001 

Francouzská společnost vyrábí nádrže na vodu – dřevěná schránka, ve které je nádrž z polypropylenu. Firma 

hledá dodavatele a) materiálu, kterým by nahradila polypropylenovou nádrž (mělo by se jednat o vodu 

nepropustný a biologicky rozložitelný materiál); b) nátěrové technologie, která ochrání dřevo před vodou a 

je nezatěžuje životní prostředí. 

 

TRNL20190401001 

Nizozemská firma specializující se na analýzu dat hledá technologii na průmyslovou výrobu enzymu 

linamaráza.  

 

TRIT20190402001 

Italská společnost, která se zabývá plánováním a správou městských a průmyslových zařízení, hledá 

partnera se znalostí technologií bioplynových stanic a výroby hnojiv. Potenciální partner by se měl podílet 

na projektu v Senegalu.  

 

TRNL20190408001 

Nizozemská společnost poskytující datové služby hledá partnera, který by dodal technologii šetřící energii.  

 

BRSE20190410001 

Švédská společnost vyrábějící pro letecký průmysl hledá dodavatele těžkých opracovaných ocelových 

konstrukcí a konstrukcí z tenké oceli dle specifikace.   

 

BRUK20190404001 

Britská firma se zabývá výrobou malých objemů elektronických přístrojů a příslušného firmware. Nyní hledá 

dodavatele součástek do těchto přístrojů.  

 

BRSE20190226001 

Švédská firma vyrábí inkoustové tiskárny a inkoust pro identifikaci průmyslových výrobků. Společnost nyní 

hledá partnera, který by dodal menší množství opracovaných součástek z acetalplastu a nerezové oceli.  

 

BRES20190404001 

Španělský start-up vyvinul aplikaci, přes kterou je možný přístup do prostředí (počítače, budovy, místnosti), 

jen s využitím mobilního telefonu. Firma hledá partnera, který by vyráběl nové vstupní/ přístupové zařízení, 

nebo přizpůsobil stávající produkt tak, aby bylo možné využít aplikaci, kterou španělský start-up vyvinul.  

 

TRAT20190417001 

Rakouská firma hledá dodavatele vodního mikročerpadla, které by bylo zakomponováno do stávajícího 

výrobku. Požadavkem je, aby mikročerpadlo zvládalo relativně vysoký průtok kapaliny v poměrně malém 

prostoru.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c3b840a-61e1-4ad0-97e1-4eaf73f16b07
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d31a9196-5627-4991-a172-598c6199c368
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b248c481-c503-4bae-a597-7e3b3b597422
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f111bfd4-3531-495c-b2e7-8f2bfdc3bd63
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1cd8d36f-6857-402b-82c5-ac3c9268f390
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ff94bd2-9750-4189-9c8e-2047fb250765
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9eb61a1-4f2d-461c-94eb-b212b949db36
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6f8c452-c595-4d1f-91e5-4377c87d010a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ceac3b9-5367-4ba3-85ef-311c8c75666a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/266c7184-53b2-4965-9bee-ec8f708e6ac4
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BRFR20190307001 

Francouzská firma zabývající se odpadními vodami a sanitárním zařízením hledá dodavatele domácích 

čističek odpadních vod, které by bylo snadné převézt.  

 

BRQA20190312001 

Katarský výrobce upevňovacích a kotvících prvků hled dodavatele slitiny oceli, nerezové oceli a uhlíkové 

oceli.  

 

BRDE20190320001 

Německá stavební firma hledá subdodavatele – elektrikáře, topenáře a instalatéry.  

 

BRQA20190320001 

Katarský výrobce plechů válcovaných za studena hledá dodavatele oceli.  

 

BRFR20181231001 

Francouzská firma zabývající čištěním odpadních vod pro města a průmysl hledá dodavatele drtiček pro 

čištění potrubí v čističkách odpadních vod.   

 

BRFR20190322001 

Francouzská společnost hledá subdodavatele v oboru elektrických a elektromagnetických produktů.  

 

BRNL20190315001 

Nizozemský obchodník se zemědělskými produkty hledá dodavatele hnojiv pro další distribuci.  

 

BRRO20181026002 

Rumunský distributor hledá dodavatele monitorovacích zařízení a vybavení pro sledování životního 

prostředí. Firma nabízí distribuci pro Rumunsko a Moldovu.  

 

 

BRRO20190404002 

Rumunský distributor aromatických květin a semínek pro potravinářský a farmaceutický průmysl hledá 

dodavatele semen hořčice a koriandru. 

 

BRSI20190401001 

Slovinský obchodník hledá dodavatele masa a masných produktů pro další prodej na slovinském trhu.  

 

TRNL20190328002 

Nizozemská nezisková společnost chce vybudovat tréninkové centrum pro zdravotníky, a tak hledá 

dodavatele operačních nástrojů pro provedení císařského řezu, laparoskopii a ošetření otevřené zlomeniny.  

 

TRNL20190410003 

Nizozemská společnost hledá nové cesty monitorování pacientů tak, aby to vedlo ke zlepšení péče, pocitů 

pacientů, spokojenosti personálu a ke snížení nákladů na péči.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a9777b4-e725-4db7-9ec4-327d3850c95c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/383d9e9d-69b5-4972-bdec-3538588d385b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a61872-58a3-423d-b62a-35d2883bb659
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6eb3608f-8e50-4e98-983c-44be8ba64b88
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/faa54dbd-77bf-4f48-b995-4c9c1d3bde33
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f341fde-7a52-4105-9aaf-560ae73c2ee6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15e7a99f-3312-4178-b7d9-8b7b59e4cd81
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ddbfb79-100d-4445-9fd9-e7cf420d6fa8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e8ab7dad-c168-4a3c-8ead-b4dfe26b4283
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7cebcf10-b627-479f-aeed-b4eb06236694
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10c2b23f-de68-442d-ba25-abc8c5a37559
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020c1335-0ac0-474e-8b53-cdefe097ac2a
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TRNL20190408002 

Nizozemská společnost, zabývající se kontrolami a pracemi na železnici, hledá dodavatele mobilních toalet.  

 

BRUK20190325001 

Britský distributor zdravotnických prostředků hledá dodavatele jednorázových přístrojů pro léčbu na 

gynekologii a urologii.  

 

BRDE20190227002 

Německý distributor technologií pro zdravotnictví hledá inovativní výrobky pro další distribuci na 

německém trhu.  

 

BRES20190318001 

Španělský distributor pro zdravotnictví hledá dodavatele manuálních nebo elektrických kolečkových křesel.  

 

 

 

TRNL20181211001 

Nizozemská společnost hledá partnera, který má inovativní technologie nebo znalost recyklace, nového 

využití nebo zhodnocení odpadů.  

 

TRAT20190401001 

Rakouský výrobce spotřebního zboží hledá technologii – automatický třídící systém – kterým oddělí 

předměty různé velikosti.  

 

BRRO20190207001 

Rumunský výrobce kosmetiky hledá dodavatele nebo výrobce kelímků (obalů) pro pleťové krémy.  

 

 

BRCY20190404001 

Kyperský vývozce mražených produktů hledá dodavatele hovězího, vepřového, kuřecího a krůtího masa.  

 

BRNL20190328001 

Nizozemský prodejce vín hledá nové dodavatele.  

 

 

BRSE20190405001 

Švédská firma hledá šicí dílnu, která by vyráběla oděvy dle specifikace.  

 

BRGR20190409001 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ab4a24a8-d630-4279-8950-cec61fffe922
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f7e0586-2961-4703-8a89-4c6509d2a2f2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed135106-2ec2-4cf0-b5d9-7310a80a7f3a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f069568-78ab-4c55-a583-a454494982f9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87c30adb-a477-4c02-9110-56cafecc0462
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2ad184d-1699-4bc4-9686-59e13efe3c99
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f8335e1-8981-4147-a46a-09242b11651b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/278a6c43-dc5f-4349-876a-62ca378cad86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/137cb46b-1cc2-4398-a1c8-7d56e2913f3a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a421bfe-531d-4b3f-9f1b-6a0a88e3ea19
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b4e1ff1a-f088-4efb-bebb-01585d29efea
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Řecká společnost hledá dodavatele dámských oděvů pro denní nošení.  

 

BRRO20190321001 

Rumunský prodejce hledá dodavatele výchovných hraček pro další prodej.  

 

BRUK20190222002 

Britská firma hledá výrobce stolních her dle specifikace.  

 

BRSI20190301002 

Slovinský distributor hraček a her nabízí své služby.  

 

BRRO20190308001 

Rumunský výrobce koženého zboží hledá dodavatele kvalitních kůží.  

 

 

TRNL20190328003 

Nizozemská poradenská a účetní firma hledá partnera, který by pomohl s tříděním nestrukturovaných dat 

z různých zdrojů. Data jsou využívána při auditech. 

 

TRNL20190328001 

Nizozemská společnost zabývající se celními službami a službami v oblasti přeshraničního obchodování se 

zbožím hledá automatizovaný systém pro zařazení zboží dle harmonizovaného systému WTO.  

 

TRNL20190409001 

Nizozemská společnost zabývající se vymáháním práva hledá řešení pro vystopování skrytých příjmů a 

majetků z nezákonné činnosti a prodeje syntetických drog.  

 

 

BRAT20190409001 

Rakouská firma nabízí pomoc při vstupu na rakouský a německý trh; jedná se především o krmivo pro 

domácí zvířata, šperky a bižuterie a bio výrobky pro děti.  

 

BRDE20190305001 

Německá obchodní společnost hledá zpracovatele PUR pěny, například řezáním a děrováním vodním 

paprskem, která má zájem o vstup na polský trh.  

 

 

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/264a8997-0806-44f3-bd41-2dbf85012d51
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f6c45fa-6daf-460c-b437-3858bec9c249
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfb53c9b-28b8-4136-9b29-3f37b54b2db0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/449452b1-aa43-4ae1-b9f5-4841f6c8d85b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad9de7a5-fcb1-4ba6-bf74-60126997f084
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8d7e7111-304f-4d43-888f-cc28c3f09ec8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/964d7a38-e8f5-425d-bba0-e1b08d1fd284
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7a4fd96-ef2c-4343-b4e3-355c4526ec31
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57e32cf5-4563-481b-aa2d-74dabcb6cbe9
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

