
 
   

 

 

 

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: BRPL20170518001 

Almanya’da yerleşik, yem ve gıda konusunda faaliyet gösteren firma distribütörlük hizmeti sunmakta olup tavuk 
vb. hayvanların için beslenmesinde kullanılmak üzere yem üretimi yapan firmalar aramaktadır 

Referans no: BRRO20170521001 

Polonya’da yerleşik ve taze meyve ve sebzelerin dondurulması sektöründe faaliyet gösteren firma, dağıtım 
sözleşmesi yapmak için taze sebze üretimi (bezelye, yeşil fasulye, biber, brokoli ve karnabahar) yapan üretici 
firmalar aramaktadır. 

Referans no: BRKR20170424001 

Fransa’da yerleşik ve kozmetik, güzellik ürünleri, vb. tüketim malları konusunda faaliyet gösteren firma bu 

ürünleri tedarik edebileceği uzman firmalar aramaktadır. 
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Referans no: BOIT20170509001 

Danimarka’da yerleşik firma, dondurulmuş gıda konusunda faaliyet göstermekte olup dondurulmuş ürünlerinin 
dağıtımı konusunda işbirliği yapmaya hazır distribütörler aramaktadır. 

Referans no: BOES20160226001 

Fransa’da yerleşik ve dondurulmuş gıda üretimi konusunda uzmanlaşmış firma, ürünlerin dağıtımı konusunda 
hizmet anlaşması imzalamak için distribütörler aramaktadır. 

Referans no: BORO20151127001 

Romanya’da yerleşik ve elma, kiraz, erik ağaçları vb. gibi meyve bahçeleri alanında faaliyet gösteren firma 
meyvelerinin dağıtımı konusunda hizmet anlaşması imzalamak için distribütörler aramaktadır. 

Referans no: BRRO20170523001 

Isıtma malzemeleri ve ekipmanları pazarında distribütör olarak faaliyet gösteren Rumen bir şirket, dağıtım 
hizmetleri anlaşmaları kapsamında işbirliği yapmak üzere konvansiyonel veya yenilikçi ısıtma çözümleri 
üreticilerini arıyor. 

Referans no: BRBG20170613002 

Bulgar şirketi, kaynak endüstrisi için kaynak teli, kaynak sarf malzemeleri, malzemeler, aşındırıcılar ve kaynak 
ekipmanları ile kauçuk bant konveyör ithalatçısı. Şirket, ürünlerini dağıtarak Bulgar piyasasında kendi özel 
temsilcisi olarak hareket etmek için çelik kenarlı kauçuk bant konveyör üreticilerini arıyor. Potansiyel ortakların 
Avrupa'dan, tercihen Balkanlar bölgesinden olması gerekir. 

Referans no:  BRPT20170221001 

Bitkisel yağlardan eko-dizel üreten Portekizli bir şirket, restoranlar, oteller ve bu amaç için uygun diğer yerlerden 
atık pişirme yağı toplayabilen pişirme yağı tedarikçileri aramaktadır. 
Şirket ticari bir ajans veya bir distribütör hizmetleri anlaşması ile ilgilenmektedir. 

Referans no: BRPT20170526001 

  

Portekizli teknoloji tabanlı bir KOBİ, soğuk zincir ürünlerle çalışan nakliye ve lojistik şirketleri için yüksek seviyeli 
yakıt tüketimi ile invaziv olmayan düşük karbonlu bir çözüm geliştirdi. Yenilikçi çözüm, aracın ürettiği ve 
depoladığı enerjiyi sağlar ve daha sonra taşınan malları soğutmak için kullanılan yakıt tüketimini azaltır. Üretim 
sözleşmeleri için pil tedarikçileri veya güneş pilli paneller aranmaktadır. 

 

 

  

Referans no: BRIT20160330002 

Tasarım, imalat ve geliştirme ısı eşanjörleri alanında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan İtalyan şirketi, ısı 
eşanjörleri alanında boru, boru ve bobin üreticileri ile fason üretim sözleşmesinde karşılıklı ortak bir çalışma 
istemektedir.  

 
 

Referans no: BRIT20170530001 

İtalyan şirketi, biyolojik olarak parçalanabilir ve gübrelenebilir torbaların satışı ve dağıtımı konusunda 
uzmanlaşmış toptancı bir firmadır. Sardunya adasında kurulu olup, tüm ülkede arz hizmetleri sunmaktadır. 
Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki özellikle pürüzsüz vakum torbaları ve ısı büzüşebilen torbaları imalatçıları ile bir 
dağıtım hizmeti anlaşması imzalamaya çalışmaktadır. 

 

 

Referans no: BRCN20170614001 

Bu Çin pazarında Avrupa’nın gelişmiş tarım ürünleri dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir Çinli firmadır. 
Geliştirme stratejilerine göre, kataloglarını genişletmek için çok daha fazla ürün almak istiyorlar. 
Avrupa ürünleri, ileri teknoloji ile yenilikçi ve etkili olmalıdır. 
Olası işbirliği, bir dağıtım anlaşması yoluyla yapılabilir 

 

 



 
   

Referans no: TRNL20170703001 

Kaplamaların, boyaların ve özel kimyasalların dünya çapında aktif üreticisi olan Hollanda firması, değer zinciri 
boyunca çevresel ayak izlerini azaltmayı amaçlıyor. Şirket, atıksız kimyasal alanlar oluşturmak için hem su 
arıtımında hem de su geri dönüşümünde kimyasal oksijen ihtiyacını (KOİ) ve yüksek tuz konsantrasyonunu 
azaltabilen teknolojilerin bir araç kutusunu arıyor. Ortaklarla işbirliği, araştırma işbirliği anlaşması veya teknik 
işbirliği anlaşması çerçevesinde olacaktır. 

Referans no: TRUK20170605002 

Bir İngiliz şirketi tamamen doğal olarak oluşan tarımsal toprakları yeniden üreten, verimliliği arttıran ve toprak 
verimliliği üzerindeki toplam etkiyi% 40'a kadar azaltarak topraktaki maliyeti düşüren bakterilerden oluşan 
yenilikçi bir ürün geliştirmiştir. Şirket, tarımsal araştırma merkezleri ve tarla doğrulamasına kadar ürün testine 
katılmak ve araştırma işbirliği veya ortak girişim anlaşması temelinde bir ürün değerlendirme veritabanı 
oluşturmak isteyen çiftçiler arıyor. 

Referans no: TRIT20170703001 

Çok uluslu şirketlerin İtalyan şubesi, asansörler, yürüyen merdivenler ve hareketli yürüyenler üretmek, daha 
sürdürülebilir ve daha hafif bir asansör aracı yapmak için yeni bir çözüm arıyor. Özellikle şirket izosiyanatlarla 
poliüretan içermeyen yeni bir panel dolgu malzemesi arıyor. Aranan sözleşme, yeni çevresel mevzuata uygun 
materyali geliştirmek ve sonuçlandırmak amacıyla araştırma işbirliğidir. 

Referans no: TRIT20170522001 

Elektronik alanlarda çalışan İtalyan şirketi, teknolojik cihazların üretimini basitleştirmek ve iyileştirmek için dijital 
dağıtılan bir üretim platformu uygulamak istiyor. 
Bu dijital sistem sayesinde Avrupalı alıcı, doğru İtalyan üreticileri boş zamanlarında makineleriyle birlikte 
bulabilir. Bu, teslimat hızını garanti eder ve fabrikalar için çalışır. 
Bu nedenle, bir teknik işbirliği anlaşması imzalamak için yazılım evleri, BİT araştırma merkezleri veya şirketler ve 
üniversiteler arıyorlar. 

Referans no: TRNL20170609001 

Önde gelen bir Hollanda muhasebe, danışmanlık ve vergi firması müşterileri ile etkileşimde bulunmak ve 
müşterilerine rapor vermek için yeni yollar arıyor. 
Şirket, kavramsal tasarım, etkileşim tasarımı ve BİT alanında yenilikçi KOBİ'ler arıyor. Şirket sonunda bir hizmet 
anlaşması çerçevesinde yeni bir çözüm benimsemeyi ve bu çözümü bir teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde 
ortaklaşa geliştirmeyi hedefliyor. 

Referans no: TRPL20170627001 

Web ve mobil uygulamaların geliştirilmesiyle uğraşan Polonyalı bir şirket, hızlı hareket eden tüketici ürünleri 
(FMCG) endüstrisi için bir yerelleştirme ve ölçüm sistemi üzerinde çalışıyor ve sunulan sistemi iyileştirme 
kapasitesine sahip kamera davranış algılama teknolojileri konusunda deneyimli olan ortak bulmak istiyor. Teknik 
işbirliği anlaşması düşünülmektedir. 

Referans no: BRKR20170705001 

Koreli bir mühendislik yazılım şirketi, elektronik tesis / güç sistemi tasarım ve analiz alanlarında uzmanlaşmıştır. 
Şirket, Kore'deki 140'dan fazla şirket, üniversite ve kuruluşa kapsamlı yazılım ve çözüm sağladı. Şirket, Kore 
pazarında dağıtılan endüstriyel BİT ürünleri veya çözümleri arıyor. Endüstri 4.0, IoT, bulut bilgisayarı, büyük veri, 
mobil, makine öğrenimi gibi diğer ürünler de aranmaktadır. 

Referans no: BOME20170209001 

Yazılımın geliştirilmesi ve dağıtılması ve BİT çözümlerinin uygulanmasıyla ilgilenen bir Karadağlı şirket, geniş bir 
hizmet yelpazesini kullanacak bir hizmet anlaşması kapsamında ortak bulmak istiyor. 

   

 



 
   

HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR   

Çağrı Adı: TÜBİTAK- JSPS 

Konu: Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan  “Bilimsel 

ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı 

açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler 

başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 06 Eylül 2017’dır. 

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte 

gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Türk 

tarafının TÜBİTAK’a, Japon tarafının da JSPS’e eşzamanlı başvuru yapmaları beklenmekte olup, tek taraflı 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel 

değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki 

kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Çağrı 

sonucunda, toplam 2 projenin fonlanması planlanmaktadır.  

 

Çağrı kapanış tarihi 06 Eylül 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir.Çağrı bütçesi 0.5 Milyon Avrodur. 

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ 

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, 

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/  

 

 

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.concert-japan.eu/


 
   

Çağrı Adı: SMEInst-01-2016-2017 

Konu: KOBİ Aracı Faz 1 

KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve 
etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin 
artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. 

KOBİ Aracı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur. 

KOBİ Aracı’nın Özellikleri 

• Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır. 

• Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir. 

• Ufuk2020 Programı Çok Uluslu Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Destekleri altında yer alan teknolojik 
alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır. 

• Tek başına KOBİ'lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

• İnovatif fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır. 

 

Faz 1. Kavram ve Fizibilite Değerlendirmesi 

Avrupa Birliği, KOBİ'lerin inovasyon projeleri kapsamında fizibilite çalışmaları yapmaları amacıyla 50,000 Avro 
destek sağlamaktadır. 

KOBİ'lerin başvuru yapabilmesi için 10 sayfalık bir iş planı hazırlaması yeterlidir. 

Faaliyetler 

• Kavram Fizibilitesi 

• Risk Değerlendirmesi 

• Fikri Mülkiyet Hakları'nın İncelenmesi 

• Ortak Arama 

• Pazar Analizi 

• İnovasyon Stratejisi Geliştirme 

Çağrı kapanış tarihi 06 Eylül 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

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

01-2016-2017.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html


 
   

Çağrı Adı: SMEInst-02-2016-2017 

Konu: KOBİ Aracı Faz 2 

Faz 2. Demonstrasyon, Pazar Uygulamaları, Ar-Ge 

Bu fazda, KOBİ'lere inovasyon projeleriyle ilgili demonstrasyon, test, pilot uygulama, ölçeklendirme vb. detaylı 

çalışmalar için 0.5 Milyon Avro ile 2.5 Milyon Avro arasında destek sağlanmaktadır. KOBİ'lerin başvuru 

yapabilmesi için 30 sayfalık daha detaylı bir iş planı hazırlaması yeterlidir. 

Faz 2'ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir. Ancak öncelikle Faz 1'e başvurulması önerilmektedir. 

Faaliyetler 

• Detaylı İş Planı 

• Geliştirme 

• Prototip Üretimi 

• Test 

• Minyatürleştirme 

• Büyütme 

• Pazar Uygulamaları 

• Araştırma 

Çağrı kapanış tarihi 18 Ekim 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.  

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

01-2016-2017.html 

 

Çağrı Adı: SMEInst-03-2016-2017 

Konu: KOBİ Aracı Faz 3 

Faz 3. Ticarileştirme 

• Faz 1 ve Faz 2'de desteklenen projelerin pazara sunulabilir bir ürün olma aşamasında 

destek, eğitim, mentörlük ve finansmana erişim destekleri sağlanmaktadır. 

• Ağ oluşturma ve koçluk  destekleri Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - 

EEN) tarafından temin edilecektir. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html


 
   

• Bu fazda Avrupa Birliği tarafından doğrudan sağlanan herhangi bir maddi destek 

bulunmamaktadır. 

• Faz 3'e doğrudan başvuru yapılmamaktadır. 

Risk Finansmanına Erişim  

• Faz 3 kapsamında gerçekleştirilen risk finansmanına erişim destekleri, firmaların çeşitli 

finansal enstrümanlardan yararlanması adına Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu 

tarafından Innovfin programı ile yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla 

firmalara yerel ve ulusal finansmana erişim konusunda bilgi sağlanmaktadır. 

InnovFin Programı 

• İnovatif firmaların finansmana daha kolay erişebilmeleri adına, Ufuk2020 kapsamında yeni 

nesil Avrupa Birliği finansal enstrümanları ve danışmanlık servisleri "InnovFin–EU Finance for 

Innovators" adı altında yürütülmektedir. InnovFin programı Avrupa'da Araştırma ve Inovasyon'a 

48 Milyar Avro'ya kadar yatırım yapılmasını sağlayacaktır.  

Borsa İstanbul Özel Pazar 

• Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir 

araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan 

finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite sağlama, 

yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlar. 

Çağrı kapanış tarihi 06 Eylül 2017 saat 17:00 (Brüksel saatiyle)’dir. 

Çağrıya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smei
nst-01-2016-2017.html 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html

