
 
   

 

 

 

TİCARİ VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BRPL20170518001 

Polonya’da yerleşik, yem ve gıda konusunda faaliyet gösteren firma distribütörlük hizmeti sunmakta olup balık, 
kuş, kürk ve çiftlik hayvanları için yem üretiminde kullanılmak üzere bu konuda faaliyet gösteren yem bileşenleri 
üreticileri aramaktadır. 

Referans no: BOUK20170407001 

Kuzey İrlanda’da yerleşik firma 2011'den bu yana kolza yetiştiriciliği mahsulleri geliştirmeye ve gıda servisi ve 
gıda perakende sektörleri için kaliteli kolza yağı üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda soğuk 
preslenmiş kolza yağları üretimi konusuna ödül alan firma özel gıda perakendecileri ve son sınıf oteller, 
restoranlar ve kafeler için, ihracat satışlarını, Avrupa'da veya daha ileri ülkelerde ihracat pazarları açma imkânı 
olan distribütörler aramaktadır. 

Referans no: BOPL20170523001 

Polonya’da yerleşik ve gıda toptancısı olan firma tatlılar, çikolatalar, bisküvi, aperitifler, cipsler, kuruyemişler, 
kurutulmuş meyveler, hazır yemekler, meyve koruyucuları, sebze konserveleri, konserve etler, konserve 
balıklar, pişirme malzemeleri, soslar ve çeşniler, alkolsüz içecekler vb. dahil olmak üzere 2.100'den fazla farklı 
ürün üzerinde toptan ticareti yapmaktadır. , Enerji içecekleri, kahve, çay, yağ, sağlıklı gıda ve evde beslenen 
hayvan yemi vb. ürünler için dağıtım hizmetleri anlaşması kapsamında işbirliği yapmaya hazır distribütörler, 
toptancılar, brokerler ve perakende alıcılar aramaktadır. 

Referans no: BOIT20170509001 
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İtalya’da yerleşik firma "donmuş dünyada" 30 yılı aşkın bir süredir ve geleneksel fırın, mikrodalga fırın ve tavada 

temperleme kültürüne sahip olmakla birlikte, çoğunlukla balıklar olmak üzere gıda ürünlerinin işlenmesi ile 

uğraşmaktadır. Bu kapsamda İtalyan pazarında sıkı bir şekilde yerleşik olan firma dondurulmuş ürünlerinin 

uluslararasılaşması kapsamında Avrupa distribütörlerini aramaktadır. 

Referans no: BOPT20160426002 

Portekiz’de yerleşik, dondurulmuş balıkların ve diğer balık bazlı ürünlerin işlenmesi ve toptan dağıtımı 
konusunda uzmanlaşmıştır. Ürün hattı kapsamında hem gıda perakende kanalında hem de gıda hizmetleri 
endüstrisinde (restoranlar) balık ürünleri pazarında uzmanlaşmış bilgi ve tecrübeye sahip distribütörler ve ticari 
acenteler aramaktadır. 

Referans no: BOBG20170322001 

Bulgaristan’da yerleşik olan ve tıbbi bitkiler, uçucu yağlar, çiçek suları, bitki özleri ve kozmetik ürünleriyle 
uluslararası ticarette zengin deneyime sahip Bulgar şirketi, içki içmek için% 100 doğal gül suyuyla kendine özgü 
bir ürün - gıda takviyesi yaratmış olup hizmet sözleşmesi kapsamında distribütörler  aramaktadır. 

Referans no: BODK20170220001 

Danimarka’da yerleşik ve dondurularak kurutulmuş ve toz haline getirilmiş buğday üreticisi olan firma Avrupa 
distribütörlerini aramaktadır. 

Referans no: TOLV20170516001 

Bir Letonyalı şirket radyo bazlı iletişim teknolojisi geliştirdi ve çeşitli enerji tüketimi sayaçlarından veri okuyan ve 
sıcaklık, nem, karbondioksit vb. çevresel parametreleri ölçen sensörlerden veri okuyan, pille çalışan sensör 
izleme sistemi sunmaktadır. Sensörler, batarya değişimi olmaksızın okumaları radyo iletişimi yoluyla 3 km 
mesafedeki merkezi istasyona her 15 dakikada 10 yıl boyunca gönderebilir. Şirket işbirliği ortaklarına teknik 
yardımla ticari anlaşma sunmaktadır. 

Referans no: BRIT20160330002 

Isı eşanjörleri tasarım, imalat ve geliştirmede 30 yılı aşkın tecrübeye sahip İtalyan şirketi, ısı değiştiriciler 
sektöründe tüp, boru ve bobin üreticileri ile taşeronluk sözleşmesinde karşılıklı işbirliği için partner arayışı  
içerisindedir. 

Referans no:  RDKR20170427004 

Güneş enerjisi santrali ve diğer elektrik işlerinde uzmanlaşmış bir Güney Koreli KOBİ, güneş enerjisi üretimini 
geliştirmek amacıyla bir temizlik robotu ve bir izleme dronu ile birleştirilmiş yenilikçi güneş enerjisi santrali 
geliştirmektedir. Proje, iş verimliliğini artırmak için kendi kendini temizleyen ve kontrol eden robot ve bir yönetim 
dronu geliştirmeyi hedeflemektedir. Şimdi, bu entegre sistemi bir EUROSTARS projesi kapsamında birlikte 
geliştirmek için Avrupa’dan ortaklar aramaktalar. 

Referans no: BOUK20170512002 

  

İngiltere'de kurulu bir KOBİ, sürekli olmayan yenilenebilir enerjinin depolanması için birçok enerji dağıtım 
şebekesinin doğasında olan zayıf yönlerini baypas eden yeni ve patentli bir teknoloji geliştirmiştir. Sistem, 
yenilenebilir kaynak, piller ve şebeke arasındaki depolama ve enerji kullanımını kontrol etmek için bir dörtlü 
doğrultulu dönüştürücü kullanır. Şebekeyi yükseltme ihtiyacını ortadan kaldırır ve daha büyük kapasiteli 
kurulumların kurulmasını sağlar. Şirket yeni pazarlarda yenilenebilir enerji distribütörleri ve kurucuları 
aramaktadır. 

 

 

  

Referans no: BORU20170524001 



 
   

Patlamaya dayanıklı manuel ve çok menzilli alev dedektörleri ve uzaktan başlatma cihazlarının yanı sıra, tespit 
ve takip sistemleri için patlamaya dayanıklı termal kaplamaların üretiminde uzmanlaşmış olan Sverdlovsk 
bölgesinden Rus üretim şirketi, imalat veya distribütörlük hizmetleri anlaşmaları altında işbirliği kurmak için yurt 
dışında ortaklıklar arıyor.  

 

 

Referans no: TOIT20170525001 

İklim sistemi analizi, fizik, istatistik ve algoritma geliştirme konularında cisimsel ana yetkinlikleri olan bir İtalyan 
şirketi, iklim değişikliği uyum tedbirlerini bilimsel, siyasi ve finansal seviyelerde desteklemek için en gelişmiş 
ürünleri sunmaktadır. Mali anlaşmalar ve teknik destekli ticari anlaşmalar ile ilgileniyor. 

 
 

Referans no: BORU20170504002 

Rus şirketi, hidrolik ekipman, petrol endüstrisi için ekipman ve çok çeşitli yedek parçalar üretmektedir. Şirket 
ticari acentelik veya dağıtım hizmetleri sözleşmesi kapsamında işbirliği yapmak için yurtdışında ortaklar arıyor. 

 
 

Referans no: BOES20170301002 

Yüksek kaliteli endüstriyel ve ev temizleme ürünleri üretiminde uzmanlaşmış İspanyol şirketi Avrupa'da ortak 
arıyor. Çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyorlar, bunlardan bazıları ekolojik sertifikalı ve bazıları vegan sertifikalı. 
Bu ürünleri perakende ve endüstriyel kanallarda tanıtmak için dağıtım anlaşmaları sunuyorlar. Ayrıca, bu ürünleri 
kendi markası altında tanıtmak isteyen firmalara imalat ve taşeronluk anlaşmaları da sunuyorlar. 

Referans no: TOSG20170508001 

Bir Singapur teknoloji SME, Ultra Düşük Frekans (ULF) dalga üreticisi olan yeşil bir teknoloji araştırmış ve 
geliştirmiştir. Teknoloji, kimyasal madde kullanmadan bitkilerin verimli varlıklarını geliştirir, iyileştirir ve korur. 
Şirket, teknik yardım ile bir lisans sözleşmesi veya ticari anlaşma yapmak için KOBİ endüstrisi ortaklarını (1-49 
çalışan) arıyor. 

Referans no: BOIT20170427001 

Bu İtalyan şirketi, saha deneyimine sahip sağlam jeoloji geçmişine sahip 3 jeologdan oluşur; tüm mühendisler, 
çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisi, jeofizik, jeomekanik, topografik anket, kaya mekaniği gibi farklı alanlarda 
faaliyet göstermektedir. Temel işi, altyapı içerdiğinde doğal risk oluşturan doğal süreçlerin haritalanması, 
izlenmesi ve modellenmesi ve APR'nin (Uzaktan Kumandalı Uçak) kullanımına kullanarak odaklanmıştır. 
Hizmetlerini yurtdışına sunmaktadır. 

Referans no: BOES20161214001 

Doğal etkileşim sistemlerinde uzmanlaşmış İspanyol teknoloji şirketi, karton video görüntüleme gözlükleri için 
mobil uygulama geliştirme çerçevesi geliştirdi. Platformla yaratılan sanal gerçeklik 360 derece uygulamaları 
tamamen etkileyici olacak. Lisanslama veya dağıtım anlaşmaları için teknoloji sunar. 

Referans no: TOFR20170522001 

Video işleme (Yüksek Dinamik Aralıklı) konusunda uzmanlaşmış bir Fransız şirketi, eski filmleri ve videoları 
iyileştirmek için bir teknoloji geliştirdi. Video eskime problemlerini ortadan kaldırmaya çözüm arayan video hak 
sahipleri veya video içerik üreticileri arıyorlar. 

Referans no: BOIT20170515002 

lgi teknolojisi çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış olan İtalya'nın güneyinde bulunan bir İtalyan şirketidir. 
Şirket 2014 yılında kuruldu. Genç bir kurumdur ve Avrupa'daki faaliyetini genişletecektir. Şirketin iş modeli, 
yazılım geliştirme, teknoloji tedarik, format tasarımı, mühendislik, sanatsal yönlendirme gibi entegre çözümlere 
dayanıyor. Şirket, hizmet sunmak için ortak arayışındadır. 

Referans no: BOUK20170420002 

Yazılım geliştirme konusunda uzmanlaşmış olan İngiltere şirketi, limanlar, kimyasallar, offshore, rüzgar santralleri 
ve üretim dahil olmak üzere bir dizi sektörde bir online indüksiyon yönetimi yazılımı için lisans anlaşmaları 
sunuyor. 



 
   

Yazılım özellikle siteye girmeden önce indüksiyona ihtiyaç duyan tehlikeli ve güvenlik açısından bilinçli yerlerde 
geçerlidir. Ziyaretçiler, müteahhitler ve personel için zaman, para ve verimlilik kazandırmak için indüksiyon 
gerektiren herhangi bir endüstriye uyarlanabilir. 

Referans no: TOFR20170516001 

Bir Fransız şirketi, bina sahipleri için açık standart yapı modelleri kullanarak BIM tesis yönetimi hizmetlerini 
dağıtmak için bir bulut çözümü ve bir uygulama programlama arabirimi (API) oluşturdu. Bina / yazılım / IoT 
sektörleri için/ile bu sektörlerle çalışan firmalar (KOBİ, orta büyüklükteki şirketler, büyük şirketler) arıyorlar. 
Şirket, API'yi kendi yazılım / platformuna entegre etmek isteyen Avrupa ve Uluslararası ortaklarıyla teknik işbirliği 
anlaşmaları yapmayı hedefliyor. 

   

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR   

Çağrı Adı: FETFLAG-02-2017 

Konu: Koordinasyon ve Destek Eylemi-  Kuantum Teknolojileri 

Yeni ve Gelişen Teknolojiler 2016-2017  Çalışma Programı'na Kuantum Teknolojileri Flagship'e katkı alıp verecek 

paydaşların koordinasyonu için yeni bir çağrı açılmıştır. Çağrı bir koordinasyon ve destek aksiyonudur. Söz konusu 

çağrı ile fonlanacak projenin özellikle akademi ve sanayideki paydaşlar olmak üzere tüm kuantum teknolojileri 

paydaşları, karar alıcılar arasında koordinasyonu sağlaması amaçlanmaktadır. Fonlanacak projenin iletişim 

platformu düzenleyerek paydaşları bir araya getirerek diyalog kurmasını sağlayacak etkinlikler organize etmesi 

de beklenmektedir.  

Çağrı kapsamında önemli bilimsel ve teknolojik zorlukları aşmayı hedefleyen belirli bir amaca yönelik bilim odaklı 

ve büyük ölçekli araştırma girişimleridir. FET Flagships, aynı hedefi ve bu hedefe nasıl erişileceğine dair iddialı 

araştırma yol haritasını paylaşan çeşitli disiplinlerdeki yüksek nitelikli araştırma takımlarını buluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, FET Flagship girişimlerinin yaklaşık 10 yıl boyunca sürmesi ve yaklaşık 1 Milyar Avro bütçe ile 

yürütülmesi hedeflenmektedir. FET Flagships girişmleri akademi, büyük sanayi  firmaları, KOBİ'ler ve araştırma 

kuruluşları da dâhil olmak üzere çok sayıda paydaşı bir araya getirmektedir. 

Çağrı kapanış tarihi 26 Eylül 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrı bütçesi 0.5 Milyon Avrodur. 

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-02-

2017.html  

 

Çağrı Adı: EIG CONCERT 2017 

Konu: Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı 

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” bu alanda çok ortaklı üç 

yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. EIG CONCERT-Japan 2017 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, Fransa, 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-02-2017.html


 
   

Almanya, Norveç, Litvanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz 

konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın 

katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenmektedir. 14 Temmuz 2017’de kapanacak 

olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2017 

adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Çağrı kapanış tarihi 14 Temmuz 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.concert-japan.eu/  

 

Çağrı Adı: FETHPC-02-2017 

Konu: Araştırma İnovasyon Eylemi - Bilişim Sistemleri 

Bilgisayar gücü ile fizik, kimya, fen bilimleri alanlarında veri analizlerinin işlenmesi için yüksek verimlilik, yüksek 
işlem gücüne sahip birbirleri ile iletişim sağlayan akıllı algoritma geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

AB mevcut sistemleri entegre edilebilecek sistemleri geliştirilmesi, yüksek performanslı bilgisayar altyapısı 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Konsorsiyum oluşturarak çağrıya başvurulması gerekmektedir. 

Çağrı kapanış tarihi 26 Eylül 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrı bütçesi 4 Milyon Avrodur. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-02-

2017.html  

 

Çağrı Adı: ERA.Net RUS PLUS 

Konu: Nanoteknolojiler, Çevre Bilimleri/ İklim Değişikliği, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir 

işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir 

yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak 

sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir. ERA.Net RUS PLUS 

Projesi kapsamında Nanoteknolojiler, Çevre Bilimleri/ İklim Değişikliği, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

ve Robotbilim alanlarındaki ortak proje işbirlikleri hedeflenmektedir. 

 

http://www.concert-japan.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-02-2017.html


 
   

2017 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, 

Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovakya’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı 

çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla 

oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir.  

Çağrı kapanış tarihi 04 Temmuz 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2

