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ВЕСТИ

БЮЛЕТИН ЗА ИНОВАЦИИ И БИЗНЕС

Акценти
Услуги за управлението на водата и интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия
Вие сте фирма от хранително вкусовия бранш и искате да спестите от разходите си за вода? Възползвайте се от новата ни услуга „Еко-бизнес
клуб за фирми от хранително-вкусовия сектор”. Участието в Клуба предоставя възможност за оценка на управлението на водните ресурси
във вашата фирма (данните остават конфиденциални), пакет услуги за интернационализация на дейността ви, и членство в Международния
Еко-бизнес клуб, учреден в 9 държави, с които можете да обмените добри практики и нови технологии. Повече информация…

Отворени конкурси по програми за финансиране
Старира нова процедура в подкрепа на иновациите по оперативна програма "Конкурентоспособност". По процедурата се отпускат до 500 хил.
лева за провеждане на научни изследвания или експериментално развитие, като може да става въпрос за създаване на нови или просто за
усъвършенстване на иновативни продукти, процеси или услуги. Могат да се финансират и професионални консултации свързани с
придобиването на права върху индустриална собственост, както и за консултантски услуги за подготовка и визуализация на проекта. Крайни
срокове: 10 февруари, 10 април и 10 юни 2012 г. Повече информация…
Всички активни конкурси по програма “Конкурентоспособност” ще намерите на страницата

Бизнес възможности
ОФЕРТА BCD ID20111128013
A Turkish company specialised in trading construction materials and special building and construction works is looking for bilateral trade intermediary and
franchising services and is offering subcontracting to partners from Bulgaria, Ukraine and Russia.
ОФЕРТА BCD ID20111128014
Spanish leading manufacturer of sleep systems, mattresses, box springs, upholstered bases, sofa upholstery and fittings is looking for agents, distributors
and importers.
ОФЕРТА BCD ID20111129025
Croatian company, provider of health and medical tourism and wellness services, is offering franchise partnership to potential partners.
Повече нови бизнес възможности от мрежата на Enterprise Europe Network ще намерите тук.

Технологичен трансфер
ОФЕРТА 11 GB 44O6 3NHZ TO
A London based SME offers the results of 3 years development work on virtual world technology for social, collaborative, multi-player games that can be
played via web browsers. This proven technology can be re-used as a basis for new games, thereby providing any organization wishing to release a title
with a fast route to release and lots of technically refined functionality and features.
ОФЕРТА 11 PL 62AQ 3NE2 TR
SME from North-East Poland looks for a paint coating technology on modular position. The searched technology can be adapted to specific needs of the
company during the investment process and it should be characterised by high efficiency and low exploitation costs. The paint stop should look like a
multi-positional paint module. The company is interested in technical cooperation, commercial agreement with technical assistance.
ОФЕРТА 11 RB 1B1M 3N81 TO
Serbian company offers a technology allowing the production of animal feed from fruit and vegetable waste. It is an innovation which enables utilization of
large quantities of waste as a healthy animal feed. Company is looking for partners interested in Licensing Agreement.
Повече нови бизнес възможности от мрежата на Enterprise Europe Network ще намерите тук.

Събития
Международни брокерски дни по време на Mobile World Congress 2012, 27 -29 февруари, Барселона
С близо 1400 изложители и повече от 60,000 посетители през 2011 г., Mobile World Congress доказа репутацията си на най-голямото в света
изложeние за мобилни технологии. От 2006 г. Enterprise Europe Network организира брокерски дни по време на това значимо събите. Фондация
ПИК, като координатор на мрежата в България, ще подкрепи българското участие в събитието. Регистриранията на фирмените профили е до
20 януари 2012 г. Повече информация...
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