Бр. 9, октобар 2011.
Поштовани,
Европска мрежа предузетништва Србије Вам шаље девето издање електронског билтена. У
овом броју можете се информисати о свим предстојећим активностима које мрежа спроводи,
а тичу се анимирања српских предузећа да учествују на бројним сајамским
манифестацијама и међународним пословним сусретима. Такође можете се информисати и о
предузећима из иностранства која су заинтересована да успостав пословну сардању са
српским предузећима.
Европска мрежа предузетништва Србије стоји Вам на располагању.
Срдачно,
Тим Европске мреже предузетништва у Србији

АКТУЕЛНО
Пословни сусрети предузећа из немачке савезне покрајине Сарланд и Србије,
Београд, Србија
Привредна комора Србије и Централа за продуктивност и технологију немачке покрајине
Сарланд , 26. септембра 2011. организовали су пословне сусрете предузећа из немачке
савезне покрајине Сарланд и Србије са циљем унапређење и интензивирање привредних
односа.
Немачку делегацију, која је учествовала у пословним сусретима у ПКС, представљало је 19
предузећа, пре свега из области рударства, енергетике, металне и електроиндустрије,
грађевинске и дрвне индустрије, телекомуникација и консалтинга. Са српске стране, у
разговорима су учествовали представници око 50 компанија, тако да се очекују значајни
договори, нови уговори и послови.
Међународни пословни сусрети у оквиру сајма ANUGA, Келн, Немачка
Пословни сусрети у оквиру водећег међународног сајма у сектору хране и пића организују
се од 10. до 11. октобра 2011. године у Келну, Немачка.
Циљ овог догађаја је да се кроз серију појединачних састанака повежу фирме које нуде или
траже производе, технологије или услуге, као и сарадњу у производњи и трговини, у
сектору хране и пића.
За пословне сусрете пријављено је 7 предузећа из Србије и једна регионална привредна
комора.
Контакт особа за додатне информације је
Марко Ковачевић
тел. 011.3300.928
е-mail: marko.kovacevic@pks.rs
http://www.b2match.eu/anuga2011

Актуелни профили предузећа заинтересованих за пословну сарадњу и трансфер
технологија
ИД 20110826009
Грчка компанија специјализована у области обновљивих извора енергије (соларнe,
геотермалне, аутономних система, биогаса), енергетског планирања (биоклиматски дизајн,
унапређење енергетске ефикасности објеката, енергетска ревизија), заштите животне
средине (процена утицаја на животну средину, систем управљања животном средином)
нуди посредничке услуге, франшизинг и подуговорне активносит. Компанија такође тражи
партнере из области транспорта и логистике. Поред тога, компанија је заинтересована за
успостављање заједничког улагања са партнерима, везаним за уградњу фотонапонских
система за пројекте ван Грчке.
Контакт:
Универзитет у Нишу
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs

11 SK 69CW 3MRE
Словачка компанија је у потрази за партнерима и нуди експертизу у области истраживања
нових иновативних материјала на основу придруживања разнородних компоненти.
Компанија има за циљ истраживање иновативних метода бушења заснованих на високоенергетским електричним плазмама, тако да тражи материјале погодне за електричне
каблове или електроде са високом снагом.
Контакт:
Универзитет у Нишу
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs
11 ES 27F4 3MP3
Шпанска компанија из области грађевинарства, специјализвана за изградњу објеката и
инфраструктуре (путеви, железнице, луке, аеродроми и хидраулични радови) тражи лица за
укључивање у пројекат креирања новог
транспортног система размене, како би се побољшала мобилност грађана. Компанија тражи
партнере специјализованим на пословима транспорта, логистике, енергетике, социолошких
студија, програмере и демонстраната у овој области.
Контакт:
Универзитет у Нишу
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs
ИД 20110831005
Шпанска команија специјализована за производњу хране за кућне љубимце тражи услуге
трговинских посредника.
ИД 20110815014
Словачка фирма специјализована за производњу 100% природних храњивих додатака
тражи дистрибутере и трговинске посреднике у Европи, Средњем Истоку и Северној
Африци.
ИД 20110908029
Данска компанија која се бави штампањем и бојењем тканина тражи пословне партнере.
ИД 20110722003
Словачка фирма, дистрибутер француских дубоко смрзнутих десерта врхунског квалитета
тражи пословне партнере и диструбутере широм света.
ИД 20110427021
Шпанска компанија специјализована за производњу ципела високе моде нуди франшизу и
тражи услуге трговинских посредника (дистрибутере).
ИД 20110421043
Компанија из Пољске која послује у области туризма тражи партнере из ове области и
компаније које су заинтересованe су за туристичке услуге у Пољској. Компанија нуди
заједничко улагање.

ИД 20110218028
Компанија из Португала специјализована за производњу пртљага,
седларских и сарачких производа тражи услуге трговински посредника.

кофера,

торби,

ИД 20110128011
Италијанска компанија која поседује више од 30 година искуства, специјализована за
производњу мрежних врата против инсеката и ролетни са механизмима од
наборане/плисиране тканине тражи услуге трговинских посредника.
ИД 20110210020
Ирска компанија која се бави продајом одеће за бебе са специјалним потребама тражи
партнере/произвођаче одеће.
ИД 20101216058
Италијанска компанија специјализована за енергетске услуге и дистрибуцију (нарочито
обновљивих извора енергије) је у потрази за технолошком и комерцијалном сарадњом.
Контакт особe:
Татјана Никић - tatjana.nikic@narr.gov.rs
Срђан Миливојевић - srdjan.milivojevic@narr.gov.rs
ИД 20110610030
Пољски произвођач производа од коже у потрази је за дистрибутерима.
ИД 20110808002
Румунска компанија, активна у области туризма, развила је еколошко туристичко насеље.
Пројекат је 80% завршен и компанија је у потрази за партнером, у облику заједничких
улагања, спајања или аквизиције, како би се завршили радови на објекту и започео рад
објекта.
ИД 20110809001
Удружење из Румуније, које примарно делује у посредовању код сукоба, са активностима у
посредовању сукоба, правних савета, социјалне помоћи, заштите потрошача, заштите
животне средине, у потрази је за партнерима у приступању европским развојним
фондовима и за заједничка улагања.
ИД 20110816010
Турска компанија, специјализована у производњи текстилних производа за хотеле, тражи
партнере који би желели да дистрибуирају производе.
ИД 20110816024
Породична фирма, која се налази у јужној Пољској, специјализована је у обради метала,
производњи и регенерацији индустријске опреме. Компанија је у потрази за иностраним
партнерима којима би да понуди своје услуге или производе и да ради као подизвођач.
ИД 20110817019
Турска компанија, специјализована у дистрибуцији и продаји кафе, еспресо кафе, кафа са
укусима, биљних чајева, топле и хладне чоколаде, фрапеа, милкшејка, воћних пиреа,
еспресо машина и машина за млевење кафе, у потрази је за трговинским посредницима.
Још једна понуда компаније јесте понуда франшизе за релевантне фирме из Европе.

ИД 20110902043
Украјинска компанија, специјализована за управљање имовином и инвестиционо
саветовање, у потрази је за потенцијалним инвеститорима који би да учествују у
реализацији пројекта о изградњи јединственог хотелског комплекса. Тип сарадње:
споразуми заједничког улагања (понуда и захтев) или продаја (компанија продаје).
Контакт за све додатне информације:
Универзитет у Новом Саду,
021-21-00-305
een-srbija@uns.ac.rs

Актуелни профили предузећа заинтересованих за технолошку сарадњу:
1) TR Ref: 11 IT 532V 3LGN Иновативне технологије за поновну употребу
индустријскog отпад или рециклирање
Италијанска компанија које раде у сектору управљања отпадом је у потрази за иновативним
технологијама за поновно коришћење индустријског отпада или рециклажу. Компанија је
заинтересована за производњу или комерцијални уговор са развијачима технологије.
2) TО Ref: 10 IT 56Z6 3IVN Скалабилност Massive Multiplayer Online Game (MMOG)
Компанија која је спин оф са Универзитета седиштем у североисточном делу Италије,
специјализована за управљање саветима и менаџерско учење и усавршавање кроз бизнис
симулације, нуди и пословну игру, софтвер, интерно развијен и прилагођен на основу
потреба клијената. Компанија је заинтересована за повећање броја корисника који могу да
приступе игри у исто време, до 3-4 хиљада јединица. Траже програмере за техничку
сарадњу.
3) TО Ref: 11 KR 9A9C 3LUH Технологија за визуализацију сајбер напада (Cyber
Attack Visualization Technology)
Корејски институт за истраживање је развио технологију која може да визуализује сајбернапада. Технологија омогућава да пронађете и визуализујете абнормално стање мреже тако
што детектује абнормалан саобраћај, вади карактеристике напада из дневника података и
анализира корелације оба. Путем ове технологије, очекује се да ће комплекс сајбер-напада
бити лакше пратити и спречити пре настанка штете. Институт за истраживање је у потрази
за индустријске партнере за уговора о лиценцирању.
Контакт за све додатне информације:
Универзитет у Новом Саду,
021-21-00-305
een-srbija@uns.ac.rs

Најава догађаја
Међунардони пословни сусрети у оквиру сајма SASO, Сплит, Хрватска
Сајам SASO представља један од најзначајнијих сајмова грађевинарства, дрвне и металне
индустрије, алата и опреме, енергетике и телекомуникација, и предузетништва.
Национала агенција за регионални развој и Привредна комора Србије у сардањи са
Европском мрежом предузетништва Хрватске, организује међународне пословне сусрете у
оквиру сајма SASO 21. октобра 2011.
Контакт особе за додатне информације су:
Срђан Миливојевић
тел. 011 2060 826
e-mail: srdjan.milivojevic@narr.gov.rs;
Марко Ковачевић
тел. 011 3300 928,
e-mail: marko.kovacevic@pks.rs
www.sasofair.com
www.utt.hr/b2b/saso2011

Позив за учешће на Б2Б састанцима у оквиру „Techno MATCH 2011“ у Скопљу

Европска мрежа предузетништва Македоније организује
у Скопљу, 18. октобра међународне пословне сусрете
„Techno MATCH 2011“. Међународни пословни
сусрети одржаће се у оквиру међународног сајма
технике у Скопљу, који представља тржиште за више
од 500 излагача из 32 земље и око 50.000 посетилаца.
Сајам
обухвата
излагаче
из
области
металне
индустрије, металургије, електротехнике, грађевинског
материјала и неметала. Оганизовање посредничких
догађаја и Б2Б састанака на овако великим привредним
манифестацијама показало се као веома успешно,
заправо, „Techno MATCH 2011“ нуди својим учесницима терен за развој и јачање пословних
односа, размену технологије са страним партнерима и успостављање разних комерцијалних
споразума.
Детаљније информације о Techno MATCH 2011 можете пронаћи на Web страници:
http://www.b2match.eu/technomatch2011/pages/home
Универзитет у Нишу, као коорганизатор овог пословног догађаја врши
пријављивање и регистрацију компанија из Србије. Рок за регистрацију и
подношење профила је најкасније до 10.10.2011.

Контакт телефон: 018/537-781
E-mail: een-srbija@eknfak.ni.ac.rs

Међународни пословни сусрети на X међународном сајму Бизнис база
У оквиру X међународног сајма Бизнис база, који се традиционално одржава на
Београдском сајму у Београду, у периоду од 1. до 3. децембра, Национална агенција за
регионални развој, као координатор пројекта Европске мреже предузетништва Србије,
организује међународне пословне сусрете из области металске индустрије, машинске
индустрије, грађевинске индустрије, електо индустрије, рециклаже.
Уколико сте заинтересовани да учествујете на међународним пословним сусретима и
остварите пословне контакте са предузећима из иностарнства можете контактирати Срђана
Миливојевића тел. 011 2060 826, e-mail srdjan.milivojevic@narr.gov.rs;

Међународни пословни сусрети у оквиру конференције “Danube Region Business
Forum”
У оквиру „Danube Region Business Forum “, која ће се одржати 3 и 4 новембра у
организацији Привредне коморе Аустрије, у Бечу, у Аустрији , одржаће се међународни
пословни сусрети из области обновљиве енергије и ИТ. Национална агенција за регионални
развој, као координатор Европске мреже предузетништва Србије, је позвана да заједно са
фирмама из Србије које се баве обновљивом енергијом и ИТ учествују на конференцији и
међународним пословним сусретима. Уколико сте заинтересовани да учествујете на
међународним пословним сусретима, можете контактирати колегу Срђана Миливојевића тел.
011 2060 826, маил srdjan.milivojevic@narr.gov.rs;

Међународни пословни сусрети на сајму добављача MIDEST у Паризу од 15 до 18
новембра
Агенција за страна улагања и промоцију извоза SIEPA организује излагање домаћих
компанија на сајму добављача MIDEST у Паризу од 15 до 18 новембра 2011. године у
оквиру Националног штанда Србије.
Сајам MIDEST (www.midest.com) представља најзначајнију платформу за outsourcing у
прерађивачкој индустрији и првенствено је намењен добављачима који желе да успоставе
сарадњу са највећим и најзначајнијим компанијама данашњице. На сајму су представљене
све гране прерађивачке индустрије, осим текстилне и дрвне а највише је излагача из
сектора металопрерађивачке и индустрије пластике, гуме и композитних материјала. Ово је
друго излагање привредника из Србије на овом сајму.
Као партнер на пројекту Европска мрежа предузетништава, SIEPA је коорганизатор Б2Б
догађаја који је на овом сајму организован од стране ЕЕН мрежа Француске и Луксембурга.
Пет учесника из Србије ће на унапред заказаним састанцима имати могућност да се
сусретну са компанијама из Француске, Пољске, Чешке, Италије, Турске, Румуније,
Мађарске, Португала, Шпаније, Литваније и Бугарске које су већ пријавиле своје учешће.
Учешће на Б2Б састанцима ће омогућити компанијама да одрже састанке са потенцијалним
кооперантима, новим налогодавацима, новим купцима или добављачима компоненти и
делова и извођачима радова.
Такође, учешће на Б2Б догађају ће нашим компанијама омогућити да се упознају са
најновијим тенденцијама у прерађивачкој индустрији у свету и новим техничкотехнолошким решењима у производњи.

ПРОМОЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ КОНКУРЕНТНОСТИ
Европска мрежа предузетништва Србије у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета
у Крагујевцу, организује међународни скуп и међународне пословне сусрете, 19 и 20
октобра 2011, у просторијама Привредне коморе Србије.
Догађај има за циљ да се ојача сарадња између науке и привреде, посебно у области
истраживања и иновација. У оквиру преподневних радионица, након представљања
истраживачке агенде, водича за иновације и модела сарадње универзитет-предузећа, следе
презентације искустава и достигнућа у региону у овим областима, примера најбоље праксе
домаћих предузећа, расположивих извора финансирања , као и примењених модела
трансфера технологија и знања код нас и у свету.
Поподневни део је планиран за „брокерске“ активности где ће након кратких презентација
предузећа, истраживачких тимова и пројектних идеја организованих у оквиру три
паралелне сесије, са фокусом на FP7 i CIP, уследити пословни састанци учесника. Циљ је да
се кроз промоцију и мобилизацију истраживаких ресурса у региону, покрену иновације у
домаћим предузећима и њихово вее укљуење у медјунардне пројекте.
Осим учеша представника ресорних Министарстава, партнерских институција I3E, WBCVMNet i EEN пројеката, у активности скупа су укљуени еминентни страни и домаћи
струњаци из области истраживања, иновација и бизниса. Очекује се учеше страних и
домаих предузеа, истраживаких тимова, институција за подршку малим и средњим
предузеима, привредних комора и развојних агенција у региону, као и представника
фондова за финансирање развоја, истраживања и иновација.
Контакт подаци:
Игор Станковић, igor@ipb.ac.rs , +381(0)11-3713-124
Наташа Кецман, nаtasa.kecman@pks.rs , +381(0)11-3300-932

Радионица пројекта ICIP и Европске мреже предузетниства:
На Машинском Факултету у Београду 22 септембра одржана је радионица Европскемреже
предузетништва у сарадњи са ICIP пројектом, која је имала за циљ да информише мала и
средња предузећа о ЕУ фондовима и отвореним позивима у оквиру програма FP7 и CIP .
Скуп је отворио проф. др Александар Седмак као представник Машинског факултета у
Београду и тима Европске мреже предузетништва на Универзитету у Београду, Након што
је представио рад Машинског факултета и Иновационог центра Машинског факултета, др.
Игор Станковић представио је ЕЕН мрежу и њене услуге за стварање партнерстава,
комерцијализацију истраживања и интернационализацију пословања у Србији. Dr. Jurgen
Henke je predstavio ICIP program. Dr. Thies Wittig говорио је о циљевима и методологији
пројекта ICIP.
Скуп је затворио господин Бошко Нектаријевић својим инспитативним
излагањем о кључним факторима за успех приликом развоја пројекта.

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.een-srbija.rs

Контакти
Национална агенција за регионални развој
Милена Благојевић, 011 2060 839
Стефанија Ђокић, 011 2060 835
Национални центар Зајечар - Трг ослобођења бб, 19000 Зајечар
Канцеларија Београд - Трг Николе Пашића 5/6, 11000 Београд
een@narr.gov.rs
Универзитет у Београду, Игор Станковић
Студентски трг 1, 11000 Београд, 011 320 7400
een@rect.bg.ac.rs
Универзитет у Новом Саду, Весна Рашковић
Трг Доситеја Обрадовића 5, IV спрат, канцеларија 405, 21000 Нови Сад, Кула
021 485 20 30
een-srbija@uns.ac.rs
Универзитет у Нишу, Игор Младеновић
Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, 018 257 970
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs
Институт Михајло Пупин, Марија Мосуровић
Волгина 15, 11000 Београд, 011 2774 452
SIEPA - Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Александра Димић и Јелена Радоичић
Влајковићева 3/5, 11000 Београд, 011 3398 550
aleksandra.dimic@siepa.gov.rs, jelena.radoicic@siepa.gov.rs
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15, 11000 Београд, 011 3300 932
een@pks.rs

