
 
   

 

 

 

TİCARİ VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ 

Referans no: BOMK20161107001 

Yenilenebilir enerji projelerinde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip mühendislerce kurulan Makedon bir firma, 
yenilenebilir enerji alanında uluslararası yatırımcılara tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, bilgi 
ve teknik verilerin toplanmasında, elektrik enerjisi üretimi ve pazarının Makedon yönetmelikleri için yasal destek, 
proje geliştirme ve tasarım konularında yerel destek sağlamaktadır. Ortak girişim anlaşması altında yatırımcı 
aramaktadır. 

Referans no: TOLV20160823001 

Letonya'daki bir enstitü, ışık radyasyonunu elektrik enerjisine dönüştüren bir teknoloji geliştirdi. Geliştirilen 
teknoloji, ışığı elektriğe dönüştüren ve yüksek verimli güneş pil üretiminde kullanılabilen elektromanyetik ışın 
dönüştürücüleri ifade etmektedir. Enstitü belirtilen konu teknoloji hakkında ticari anlaşma altında teknik yardım 
sunabileceğini ifade etmektedir. 

Referans no: BOTW20151231001 

Enerji depolama ürünleri tasarımı konusunda uzmanlaşmış olan Tayvanlı şirket, yerçekimi enerjisini elektriğe 
dönüştürmek adına yola döşemek için çevre dostu enerji panelleri sunuyor.  Firma; İsrail, Türkiye veya 
Romanya'daki yerli enerji pazarını iyi derecede tanıyan temsilciler veya distribütörler aramaktadır. 

 

Referans no: TOCZ20160919001 
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Çek mucitlerinden oluşan küçük bir ekip, yerçekimi enerjisinin tüketilmesi yoluyla elektrik enerjisi üretebilen bir 

motor icat etti. finansal sözleşmeye dayalı olarak test edilen prototipin nihai bir ürüne dönüştürülmesini 

tamamlamak için bir yatırımcı aramaktalar. 

Referans no: BONL20160712001 

Rusya’da yerleşik ve peynir, tereyağı, margarin, süt ürünleri çeşitli yiyecek ve gıda dışı ürünlerin paketlenmesi 
için biyolojik olarak parçalanabilir esnek ambalaj malzemeleri, çift kutuplu paketleme materyalleri ve ev eşyaları 
paketlemesinde kullanılacak olan, çift eksenli polipropilen film, dökme polipropilen film, polietilen tereftalat 
filmi tedarik edebilecek firmalar ile ortaklık anlaşması imzalamak istemektedir. 

Referans no: BOFR20161202004 

Hollandalı yenilenebilir enerji şirketi, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere elektrik ve ısı üreten hem güneş 
hem de rüzgar panelleri sunmaktadır. Firma ürünlerini, elektrik üretimine ihtiyaç duyan fakat, elektiriğe erişimi 
olmayan şehir merkezlerine uzak yerlerdeki şirket, belediye veya sivil toplum kuruluşu aramaktadır.  

Referans no: TOUA20161214001 

Ukrayna bilim adamları tarafından paladyum karbin kompleksleri ile haloaren hidrodehalojenasyon 
reaksiyonunun katalizörü temelinde kalıcı organik kirleticilerin (KOK'ların) nötralizasyonu için yeni yüksek 
verimli, düşük sıcaklıkta yeşil bir teknoloji geliştirildi, teknolojiyi iyileştirmek ve test etmek için 
Araştırma işbirliği çerçevesinde kataliz ve çevre koruma alanlarında akademik ve endüstriyel ortaklar arayışı 
içerisindeler. 

Referans no: TOBG20161221007 

40 yıldan fazla teknoloji ve ürün Ar-Ge deneyimine sahip bir Bulgar araştırma enstitüsü, zor şartlarda faaliyet 
gösteren operatörlerin etkinliğini incelemek ve değerlendirmek için yenilikçi bir özel cihaz geliştirdi. Enstitü ticari 
anlaşma altında, bu konuda yardım alan endüstricilerle işbirliği yapmak istemektedir. 

Referans no: TOIT20161103002 

Bir İtalyan girişimci, enerji tüketimini azaltarak (daha az tüketim) bilgisayar gücünü artıran (daha hızlı hesaplama 
yapan) yeşil enerji tasarruflu bir sistem geliştirdi. Sistem in-house olarak geliştirilen toksik olmayan bir biyolojik 
akışkanı kullanmaktadır; Sistem gürültüye ve toza dayanıklıdır, üretilen ısıyı tekrar kullanmayı sağlar ve yüksek 
yoğunluklu rafları geliştirir. Girişimci firma ortak girişim anlaşması veya finansal anlaşma altında yatırımcı veya 
partnerlik yapabilecek yatırımcılar aramaktadır. 

Referans no:  TOUA20161214001 
 

Sürdürülebilir ve çevre dostu kışlık ceketler üreten bir İtalyan firma, yeni koleksiyonlar üretmek için PET 
malzemeleri aramaktadır. % 100 geri dönüştürülmüş poliester PET dokuma kumaş aramaktalar. Bu konuda 
distiribitörlük yapan firmalarla veya kumaş üreticileri ile yukarıda belirtilen özelliklere sahip uzun vadeli bir 
işbirliği yapmak istemektedirler. 

Referans no: BRNL20160926001 

  

İnşaat sektöründe uzmanlaşmış bir Romanya şirketi, dünya pazarında inşaat malzemeleri üreten yeni tedarikçiler 
arıyor. Firma, aşağıda belirtilen yapı bileşenleri için distribütörlük anlaşması altında distribütörler aramaktadır.  
• Hidro teraslanmış 
• Döşeme 
• Kaldırım blokları 
• Çitler 
• Kenar süsü 

 

  



 
   

Referans no: BOSI20160930002 

Slovenya'nın yenilikçi bir şirketi, acentalar vasıtasıyla enerji yönetimi bilgi sistemi ve enerji yönetimi ve enerji 
verimliliği alanlarında diğer hizmetleri sunabilmek için hizmetlerini uluslararası pazarlara yaymak istiyor.  

 

Referans no: BOMK20161107001 

Yenilenebilir enerji projelerinde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip mühendisler tarafından kurulan Makedon bir şirket, 
yenilenebilir enerji alanında uluslararası yatırımcılara tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şirket, bilgi 
ve teknik verilerin toplanmasında, elektrik enerjisi üretimi ve bu pazardaki Makedon yönetmelikleri için yasal 
destek, proje geliştirme ve tasarım konularında yerel destek sağlamaktadır. Ortak girişim anlaşmaları 
aramaktadır. 

 

Referans no: BOBG20161228002 

Enerji verimliliği alanında ön çalışmalar, istişareler ve çözüm önerileri konusunda uzmanlaşmış Bulgar şirketi, 
işini daha da geliştirmek için yeni güvenilir Avrupalı ortaklar arıyor. Müşterek girişim veya hizmetler anlaşması 
en çok istenen işbirliği biçimidir, ancak diğer anlaşma türleri de tartışılabilir. 

 

Referans no: BOPT20160204003 

Müşterilerine onların enerji kaynaklarını yönetmede destek olma ve maliyetlerin azaltılması ve sürdürülebilirliğin 
arttırılması; değerlendirme süreçlerini, enerji ve tesis yönetimini optimize etmek için ileri araç ve uygulamaların 
geliştirilmesi ve müşterinin enerji hedeflerini başarmasına katkıda bulunmada 3 yıldan fazla tecrübesi olan 
Portekizli bir şirket,  hizmetler anlaşması veya ortak girişim  anlaşması veya taşeron anlaşması yapmak için yeni 
özel şirketler aramaktadır. 

Referans no: BRRO20161006003 

Rumen bir şirket, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde faaliyet göstermekte ve bu alanları 
kapsayan geliştiriciler ve teknoloji üreticileri ile işbirliği aramaktadır. İşbirliği yapılan ortaklık türü, pazarlarını 
Romanya'ya büyütmek ve yenilikçi enerji çözümleri / ürünleri sunmak isteyen şirketler ile ticari acenta 
anlaşmasıdır. 

Referans no: BRRU20170124004 

Ofis ve konut mobilyaları üretimi ve dağıtımı alanında uzmanlaşmış bir Rus şirketi, imalat anlaşması çerçevesinde 
işbirliği yapmak için yabancı ülkelerdeki mobilya parçaları ve iç ögeleri üreticileri aramaktadır. 

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: BRFR20161007003 

Fransa'da ihracat satışlarını geliştirmek için su sektöründe aktif faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklemek üzere bir 
Fransız danışmanlık ve satış ajansı kuruldu. Şirket, özellikle su sızıntısının ve akıllı teknolojilerin azaltılması ile ilgili 
(örneğin su kalitesi izleme), içme suyu endüstrisinde, 
yenilikçi ve atılım teknolojileri ile yeni ortak arayışındadır. 

Referans no: BRUK20160417001 

İngiltere merkezli bir şirket yeni bir ev bisiklet barınağı şekli geliştirdi. Barınak basit örtülerden ziyade hava 
koşullarından daha iyi koruma sağlar ve güvenlik sağlamak için bir duvara iliştirilmiş çerçeve içerir ve 
kullanılmadığı zaman kapağın bir duvara düz olarak katlanmasına izin verir. Çelik / alüminyum tüp ve suya 
dayanıklı kumaştan üretilmiş olup hava koşullarından korur ve güvenlik sağlar. 
 
Şirket imalat ortakları arıyor: 
- Boruların eğilmesi ve kaynağı  
- Kumaş örtü kesim/dikimi  
- montaj/ambalaj ürünü 



 
   

Referans no: BORO20160614001 

Yazılım geliştirme konusunda uzmanlaşmış olan firma, yazılım geliştirme hizmetleri arayan firmalara dış kaynak 
hizmetleri sunmaktadır ve IT alanında diğer şirketler için bir alt yüklenici olarak işbirliğine açıktır. Şirket yazılım 
geliştirme konusunda uzmanlaşmış ve Japon pazarı için birçok başarılı uluslararası projede yer almıştır. Proje 
paylaşımı, insangücü paylaşmı veya müşteri talebi doğrultusunda yeni projeler geliştirmek için iş ortakları arıyor. 

Referans no: BOPL20160921004 

Piyasadaki lider oyunculardan birisi olan Polonya şirketi, gömülü sistemler, veritabanlarının analizi, analiz ve 
tasarım, destek ve bakım ve birkaç ana ürünü belirtmek için denetim yazılımı gibi özelleştirilmiş yazılımlar 
sunmaktadır. Şirket, bir hizmet anlaşması yoluyla işbirliği yapmak için ortak arayışındadır. 

Referans no: BOMK20160808001 

Makedon bir şirket; küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için finans ve muhasebe yazılımları tasarlamakta, 
geliştirmekte, pazarlamakta ve destek vermektedir. Şirket, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarda birinci sınıf özel 
yazılımlar üretiyor ve sunuyor. Avantajları, daha fazla işlem çıktısı; Uygulama ve kullanım kolaylığı ile birlikte 
toplam sahip olma maliyetinin azaltılması. Şirket, bir hizmet anlaşması hükümleri çerçevesinde ortak 
arayışındadır. 

Referans no: BORU20160812004 

Tıbbi birincil teşhis çözümlerinde uzmanlaşmış bir Rus yazılım geliştiricisi, distribütörlük hizmetleri sözleşmesi 
kapsamında sağlık sektörlerine satış yapan bir partner aramaktadır 

Referans no: BOHR20170201001 

Hızlı özel yazılım geliştirme, üretim şirketleri için kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri, izlenebilirlik yazılımı 
ve depo yönetimi çözümleri konularında uzman Hırvat yazılım şirketi; özel yazılım geliştirmek için dış kaynak 
kullanımı hizmetleri, hizmet anlaşması veya taşeronluk hizmetleri sunmaktadır. Pazarda hazır iş yazılımı 
çözümleri için şirket, lisans sözleşmesi kapsamında sistemler ve teknik destekle ile birlikte dağıtım hizmetleri 
sözleşmesi sunmaktadır. 

   

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR   

Çağrı Adı: M-ERA.NET II 

Konu: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme 

ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen 

bir ERA-NET Cofund projesidir.  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.  

Başvurular 13 Haziran 2017 saat 12.00’ye  (Brüksel saati) kadar kabul edilecektir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye 

aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

 https://www.m-era.net/joint-call-2017  
 

Çağrı Adı: Ar-Ge ve İnovasyon Programı 

Konu: Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 

https://www.m-era.net/joint-call-2017


 
   

Çağrı kapsamında Avrupa Birliği Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 

altında yer alan Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseninde geliştirilmesini 

hedeflenmektedir. Bahsekonu çağrı kapsamında Araştırma (Exploratory Research) ve Çok Büyük Ölçekli 

Uygulama (Very Large Scale Demonstration) projeleri desteklenmektedir. 

 

Başvurular 11 Mayıs 2017 saat 17.00’ye  (Brüksel saati) kadar kabul edilecektir. Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye 

aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-

2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Çağrı Adı: H2020-JTI-FCH-2017 

Konu: Yakıt Pilleri Ve Hidrojen Çağrısı 

Ufuk2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2017 yılı çağrısı 17 Ocak 2017 tarihinde açılmış olup 20 Nisan 2017 
tarihinde kapanacaktır. Çağrıda enerji, ulaşım ve kesişen konular başlıkları altında toplamda 116 Milyon Avroluk 
destek verilmesi planlanmaktadır. 

Başvurular 20 Nisan 2017 saat 17.00’ye  (Brüksel saati) kadar kabul edilecektir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.h2020.org.tr/tr/content/yakit-pilleri-ve-hidrojen  

 

Çağrı Adı: Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Ortak Proje 

Konu: Tematik Alan Çalışmaları 

Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for 

Programme of Integrated Actions (PIA) - Bosphorus” çerçevesinde 2018-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri 

desteklemektedir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte 

gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları 

gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. 

Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir: 

1. Güvenlik (felakete karşı dayanıklılık ve terörle mücadele konuları dahil) 

2. Ulaştırma (havacılık dahil) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.h2020.org.tr/tr/content/yakit-pilleri-ve-hidrojen


 
   

3. Uzay 

4. Matematik 

5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (dijital güvenlik dahil) 

6. Malzeme Bilimleri (nanoteknoloji dahil) 

7. Çevre Bilimleri (sismik çalışmalar dahil) 

8. Biyoteknoloji (sağlık ve tarımsal uygulamalara özel vurgu ile) 

Diğer tematik alanlardan gelen projeler de değerlendirmeye alınabilmektedir. 

Başvurular 11 Mayıs 2017 saat 17.00’ye  (Brüksel saati) kadar kabul edilecektir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

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

 

 

Çağrı Adı:  UNIDO ve GEF 

Konu: : Enerji ve Çevre 
TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 2014’ten 

beri düzenlenmekte olan  “Enerji ve Çevre” temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP “Sürdürülebilir bir 

dünya için temiz teknoloji fikirlerinizle değişime katkınız olsun” sloganı ile 2017 yılına başlıyor. 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte 

“enerji ve çevre” konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve yarıştığı uluslararası program, Türkiye’de 4. 

senesinde girişimcileri desteklemeye devam etmektedir. 

Programa, bu yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su 

Verimliliği” ve “Yeşil Binalar” kategorilerine ilave “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dâhil edilmektedir. Yarışmaya, 

bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye 

çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve 

akademisyenler başvurabilmektedir.  

Çağrı teklifi kapsamında Başvurular 10 Mayıs 2017 saat 17.00’ye  (Brüksel saati) kadar kabul edilecektir. 

 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

http://turkey.cleantechopen.org/  

 
 

 

http://www.ufuk2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/fr#acik-cagrilar
http://turkey.cleantechopen.org/


 
   

 

 

 

 


