
 
   

 

 

 

TİCARİ VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BRRS20160413001 

Sırbistan’da yerleşik firma, organik ve organik olmayan bireysel hızlı donmuş meyveler tedarik edebileceği 
üreticiler aramaktadır 

Referans no: BOIT20170421002 

İtalya’da yerleşik KOBİ firması, porselen tabaklarda kullanılmak üzere patentli termal plaka geliştirmiştir. 
Geleneksel sıcak yemek taşlar yerine, termal tabaklarda sunulabilecek olup balık, makarna ve pizza da dahil 
olmak üzere her türlü gıda için kullanılabilmektedir. İtalya’da KOBİ olan firma ev aksesuarları pazarında uzman 
şirketleri veya büyük ölçekli perakende zincirleri ile ortaklık anlaşması imzalamak istemektedir. 

Referans no: BOPL20170420001 

Polonya’da yerleşik olan, tasarım ve üretim alanında makine üreticisi olan firma gıda işleme sanayinde 
kullanılan makineler üretmekte olup anlaşma yapabileceği firmalar aramaktadır. Firmanın üretmiş olduğu 
makineler; meyve ve sebzelerin yıkama, sıralama, teknolojik taşıma işlemlerini yapabilmekte ve ayrı ayrı 
dondurulmuş ve tanelenmiş  gıda konusunda hizmet sunabilmektedir.  

Referans no: BOIT20170303002 

İtalya’da yerleşik, yiyecek ve içecek bar sayaçları üretmekte olan firma ürünlerin dağıtımı konusunda (özellikle 

AB, ABD ve Çin) hizmet anlaşması imzalamak için distribütörler aramaktadır. 

                                                                                                             N°10 - MAYIS 2017 

 

AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) 
DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU 
E-BÜLTENİ 



 
   

Bar sayaçları kolay taşınabilir, hızlı bir şekilde (1 dakikadan az) lisanslı tasarımı ve patentli kilitleme sistemi 

sayesinde monte edilebilmektedir. Ürünün başlıca avantajları kullanım, sağlamlık ve geleceğe (küçük boyut) 

taşınabilirlik, kullanım kolaylığıdır. 

Referans no: BOKR20170412001 

Kore’de yerleşik, yazılım, multimedya teknolojisi ve cihaz bağlantısı geliştiricisi ve tedarikçisi olarak firma 
radyoaktiflik, elektromanyetik alanlar, mor ötesi ışınlar, sıcaklık nemi ve benzeri kişisel çevreyi izleyen bir ürün 
geliştirmiştir.Ürünü akıllı bir telefona bağlarken müşteri çevreyi ölçebilir ve zararlı maddeleri önleyebilmektedir.  
Firma, dağıtım anlaşması uyarınca ürün satışı için Avrupa distribütörü aramaktadır. 

Referans no: BOPT20170320003 

Portekiz’de yerleşik olan ve geleneksel tatlılar, pasta ve dondurma sektöründe faaliyet gösteren firma ürünlerin 
dağıtımı konusunda prodüktör, distribütör ya da dış pazarlarda ürünlerini doğrudan satış için acente ve 
temsilcilik aramaktadır. Firma özellikle yerel bir firma ve coğrafi işaret ile korunan Aveiro tatlı-yumurta ile 
tanınmaktadır. 

Referans no: BOPL20160405003 

Polonya’da Kuzey Doğu merkezli olan firma yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ve nakliye hizmeti konusunda 
faaliyet göstermektedir. Firma ulaştırma ve nakliyat konusunda sunulan hizmetlerle ilgilenen firmalar ile anlaşma 
yapmak istemektedir. 

Referans no: BOHR20170306001 

Hırvatistan’da yerleşik olan ve küçük bir çömlek atölyesini aile tarafından işleten firma seramik üreticisi olarak 
faaliyet göstermekte olup bölgeye gelen müşterilerine çömlekçilik dersi  vererek hizmet alanlarını genişletmek 
istemektedir. Bu kapsamda  deneyimsel turizm hizmetleri sunan tur operatörleri  ile anlaşma imzalamak 
istemektedir. 

Referans no: TRSG20170330001 

Tüketici elektroniği sektöründeki bir Singapur kuruluşu, kulaklıklara entegrasyon için şarj edilebilir bir minyatür 
pil ile bir teknoloji sağlayıcısı arıyor. Şarj edilebilir pil, mevcut pil teknolojisine göre daha yüksek bir enerji 
yoğunluğuna, en azından TRL7'de istenen bir teknolojiye hazır olmalıdır.  
Singapur kuruluşu, lisans, imalat veya teknik işbirliği anlaşması yapmak için herhangi büyüklükte çok uluslu şirket 
veya KOBİ'lere ortak olmak istiyor. 

Referans no:  BRPT20160223001 

Teknik analiz ve enerji verimliliği projeleri ve su tasarrufu çözümlerinin uygulanmasında 5 yılı aşkın deneyime 
sahip olan bir Portekizli KOBİ, sunduğu portföyüne eklenmesi için yeni yenilikçi ürünler (güneş enerjisi çözeltileri, 
vantilatörler ve diğer yenilikçi ve verimli çözümler) arıyor. Şirket, özel şirketler tarafından bir dağıtım hizmetleri 
anlaşması kurmaya çalışıyor. 

Referans no: BRUK20170424001 

  

Birleşik Krallık'ta birçok ödül kazanan KOBİ, proses suları ve diğer atık maddelerin arıtımı için yeni sanayileşmiş 
alg bazlı, sürdürülebilir, kimyasal içermeyen teknolojinin geliştirilmesine odaklanmıştır; çeşitli proses suyu / atık 
üreten endüstrilerden, önce çevreye salınan materyallerin örneklerine erişmek istiyor. Ayrıca, laboratuvar 
tesislerinde çalışma için mikroalg tarafından kirletilen proses örneklerinden.  Karşılıklı anlaşma çerçevesinde 
işbirliği öngörülüyor. 

 

 

  

Referans no: TRUK20170421001 



 
   

Uluslararası inşaat malzemeleri üreticisi ve distribütörünün İngiltere kolu, yenilikçi kimyasallar ve teknolojiler 
arıyor. Bunlar, zamandan tasarruf sağlayacak ve uygulamadaki kaliteyi artıracak ve daha sonra beton, harç, 
kaplamalar, döşeme sistemleri vb. bütünlüğü ve işlevselliğini izleyecektir. Farklı sektörlerden transfer olabilirler.  
 
Ortak girişim, teknik işbirliği, lisanslama ve teknik yardımla ticari anlaşmalar için işletme ve akademisyenler 
aranmaktadır.  

 

 

Referans no: TRFR20170316001 

Bir Fransız şirket, sanayi, yerel yönetimler, yetiştiriciler, istiridye çiftçileri, inşaat sektörü gibi çok sayıda 
profesyonel için kaliteli bakım ürünleri, biyolojik ürünler ve endüstriyel boyalar tedarik etmek, üretmek ve 
pazarlamak konusunda uzmanlaşmıştır. KOBİ, kendi sınırları içinde inovasyon  yapmak için, mikrokapsüllerde toz 
formundaki faz değişim materyalini (PCM) arıyor. Mikrokapsülasyon konusunda uzmanlaşmış bir ortakla teknik 
yardımla ticari bir sözleşme amaçlanmaktadır. 

 

 

Referans no: TRSE20170511001 

Büyük ölçekli rüzgar türbini rotor kanatları için yeni bir tasarım geliştiren bir İsveç KOBİ'si, gürültü azaltma 
konusunda bilgi sahibi iş ortakları arıyor.  
 
Rotor bıçakları tarafından üretilen gürültüyü etkileyecek veya azaltacak, akustik ve aerodinamik vs içeren 
herhangi bir bilgi düşünülebilir. Şirket teknik işbirliği ile ilgileniyor. 

 

 

Referans no: TRES20160419001 

Bir İspanyol teknolojik merkezi, bunları siklodekstrin içinde kapsayan tekstil endüstrilerinin atık suyundan 
boyaları kurtarmak için bir süreç geliştirdi. Yarı endüstriyel ölçekte bir pilot fabrika kuruldu ve şu anda endüstriyel 
tekstil ölçeğinde adsorban olarak kullanılmak için gereken miktarda siklodekstrinler polimerleri üretebilen ortak 
aradılar. Endüstri partneri ile teknik işbirliği anlaşması öngörülmekte ve son kullanıcı endüstrileri ile bir imalat 
anlaşması öngörülmektedir. 

Referans no: BRES20160322001 

Bir İspanyol katkı maddesi KOBİ’si, müşterilerine,% 30'a kadar su ile dengeli emülsiyonlaştırılmış fosil ve biyoyakıt 
emülsiyonları üreten ekonomik organik tenso-aktif katkılı paketleri sunuyor. 
KOBİ, işi genişletmeyi ve yalnızca emülsiyon yapıcılarını değil müşterinin nihai emülsiyonlarını bağımsız bir 
şekilde elde etmesini sağlayan bir karıştırma makinesi sunmayı planlıyor. Ekipmanın imalatı veya edinimi için bir 
ortak girişim anlaşması amaçlanmaktadır ve karşılıklı bir üretim planlanabilir. 

Referans no: BRUK20170411001 

Güney Batı ödüllü yaban hayatı şirketi, Avrupa'nın önde gelen tasarımcıları, üreticileri ve yaban hayatı yaşam 
ortamları, besleyiciler ve diğer doğa ürünleri tedarikçilerinden biridir. Artan talebe bağlı olarak, şirket acilen dış 
mekan ve bahçe ahşap işi ürün üreticilerini imalat ve / veya dış kaynak kullanımı sözleşmeleri için arıyor. 

Referans no: BRRU20170124003 

Lamineli elyaftan ileri teknoloji çocuk mobilyası üretimi alanında uzmanlaşmış bir Rus şirketi, imalat anlaşması 
çerçevesinde işbirliği kurmak için mobilya mekanizma ve aksesuar tedarikçileri aramaktadır. 

Referans no: BRCZ20170419001 

Paketleme sistemlerinde deneyimli Çek bir firma, Orta ve Doğu Avrupa pazarında temsil edilecek bir girişim için 
ile otomotiv, elektronik veya endüstriyel otomasyon için paketleme veya alet sistemleri alanında aktif yeni bir 
endüstriyel ortak arayışındadır. Sunulan işbirliği yalnızca satışlar hakkında değil, aynı zamanda ticari bir acentelik 
sözleşmesi uyarınca teknik servisler (tam ölçekli temsilcilik) için de hedeftir. 

Referans no: BRRO20160513001 

Güney-Batı Oltenia bölgesinde bulunan bir  Romen şirketi, çevre düzenlemesi, mimari ve yeşil alanların 
planlanması konularında deneyime sahip. Müşteri imalat anlaşmaları istiyor ve ayrıca dağıtım hizmetleri 
anlaşmaları ile ilgileniyor. 



 
   

Referans no: TRIT20160406001 

Eşyaların İnterneti pazarında faaliyet gösteren bir İtalyan KOBİ, ekinlere odaklanarak, ekinlerde hastalıkları ve 
zararlıları olabildiğince doğru olarak tahmin etmek için yeni tahmin algoritmaları aramaktadır. Bu yeni 
algoritmalar, tarım için zaten var olan bir Karar Destek Sistemi (DSS) web platformuna entegre edilecek.  
Modelleme, öngörülebilir hastalıkların ve başka bitki zararlılarının çeşitliliğini genişletmeye izin verecektir. KOBİ, 
lisans anlaşması veya ortaklık arıyor. 

Referans no: BRBE20170308001 

2010 yılında kurulan Belçika şirketi, tuğla ve harç mağazalarına, restoranlara ve işletmelere, özellikle coğrafi 
konum uygulamaları aracılığıyla, internet kullanarak ayak izi oluşturan "web'den mağazaya" çözümleri sunuyor. 
 
Şirket, markalara ve acentelerine web sitelerinde ve mobil uygulamalarda mağaza bulma siteleri oluşturup 
uyguluyor. 
 
Şirket, bir satın alma anlaşması için web pazarlamasını veya dijital ajansları hedefliyor. 

Referans no: BRUK20170316001 

B2B niş akıllı enerji ve ev otomasyon sistemleri İngiltere, Danimarka ve ABD distribütörü, hizmet anlaşması veya 
ortak girişim ile, dağıtım için akıllı enerji, enerji tasarrufu veya ev otomasyon sistemleri alanında yazılım veya 
donanım ürünleri tedarik edebilen iş ortaklarıyla çalışarak ürün portföyünü büyütmek istiyor. 

Referans no: TRPL20161220001 

Robotlar, İnsansız Hava Araçları ve Nesnelerin İnterneti için hızlı prototiplendirme üzerine çalışan Polonya'dan 
bir firma. İş modeli zorlu donanım ve yazılım projelerine ve Ar-Ge dışkaynağına odaklanmaktadır. Beklenen 
işbirliği biçimi: araştırma işbirliği sözleşmesi veya taşeronluk. 

Referans no: TRFR20170404001 

Dijital endüstride faal olan Fransız şirketi, sanal gerçeklik iş toplantıları için bir platform sağlar. 
Şirket platforma yeni özellikler eklemek istiyor ve bir konuşma transkripsiyon özelliği oluşturmak için teknolojik 
ortaklar arıyor. Hizmet ve lisans sözleşmeleri hedefleniyor. 

   

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR   

Çağrı Adı: Geothermıca 

Konu: Jeotermal Enerji 

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa 

ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının 

kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amaçlanmaktadır. 

 GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı 

açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje 

önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 10 Temmuz 2017 tarihinde ve proje 

önerisi çağrısı 24 Kasım 2017 tarihinde kapanacaktır. 

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

 www.geothermica.eu/call-to-action  



 
   

Çağrı Adı: Araştırma ve Yenilikçi Projeler 

Konu: Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı 

Güneydoğu Asya- Avrupa işbirliği projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aşağıdaki tematik konular 

kapsamında çağrıya başvuru yapılabilmektedir.  

Sağlık, Antimikrobiyal İlaç Direnci, Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar, İklim Değişikliği/ Çevre 

Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği, İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri 

Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. 

Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar, ulusal ve uluslararası başvuruyu aynı zamanda yapacaklardır. 

Akademi ve özel şirketlerden bağımsız araştırmacı olarak başvuru yapacak araştırmacıların, 1001- Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, endüstriyel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarda 

yer alan araştırmacıların ise 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve 

kurallarına göre ulusal başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

 

Çağrıya ilişkin son başvuru 30 Haziran 2017 tarihinde kapanacaktır. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/guneydogu-asya-avrupa-ortak-fonlama-plani-arastirma-ve-
yenilikci-projeler-cagrisi-basvurulari 
 

Çağrı Adı: M-ERA.NET 2017 

Konu: Ulusötesi RTD Projeleri 

M-ERA.NET konsorsiyumu, tek bir yenilikçi ve esnek finansman kuruluşları ağı olarak faaliyet göstererek Avrupa 
Araştırma Alanının (ERA) yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilmektedir. Projeye, farklı 
ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. 

Düşük karbon salımlı enerji teknolojileri ve ilgili üretim teknolojileri için malzemeler de dahil olmak üzere, 
malzeme araştırması ve yenilikçiliği ele alan iddialı ulus ötesi RTD projelerine fon sağlamaktır. 

Çağrıya katılım sağlayan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Fransa, Güney Afrika, Güney 
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İspanya, İsrail, İtalya, Kore, İzlanda, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Tayvan, Türkiye 

Çağrıya ilişkin ön başvuru 13 Haziran 2017, 2.aşaması 9 Kasım 2017 son başvuru tarihidir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

https://m-era.net/ 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/guneydogu-asya-avrupa-ortak-fonlama-plani-arastirma-ve-yenilikci-projeler-cagrisi-basvurulari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/guneydogu-asya-avrupa-ortak-fonlama-plani-arastirma-ve-yenilikci-projeler-cagrisi-basvurulari
https://m-era.net/


 
   

Çağrı Adı: Manunet 2017 

Konu: Bilişim Sistemleri 

Çağrı kapsamında aşağıdaki tematik konularda proje konuları başvuru yapabilmektedir. 

Bilgi tabanlı mühendislik, üretimde bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanımı (endüstriyel robotlar, bilgisayar 

destekli mühendislik ve tasarım, üretim otomasyonları, vb.), Kaynakların verimli kullanımı ve geri dönüşüm de 

dahil olmak üzere; çevre ve enerji uygulamalarına yönelik üretim teknolojileri, Adaptif üretim teknolojileri, 

Üretimde yeni malzemeler (alaşım, yağ, kaplama, tekstil, inşaat, kompozit, yalıtım, vb.) Yeni üretim metotları, 

komponentleri ve sistemleri, Üretime yönelik diğer ürün ve teknolojiler konularında proje başvuruları alınacaktır.  

 

Çağrıya ilişkin son başvuru 12 Temmuz 2017 tarihidir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.manunet.net r 
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http://www.ufuk2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/fr#acik-cagrilar
http://www.ufuk2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/fr#acik-cagrilar

