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kwiecień 2021 

Lubelskie Forum Gospodarcze – ZAPROSZENIE 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprasza do udziału w Lubelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się  

22 kwietnia 2021 roku. Udział w Forum potwierdził Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław 

Gowin.  
 

Program wydarzenia obejmie dwie części. Pierwsza część dotyczyć będzie ogólnych zagadnień związanych z sytuacją społeczno 

– gospodarczą województwa lubelskiego i możliwości rozwojowych w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności. W drugiej 

części Forum odbędą się dwa równolegle prowadzone panele dyskusje – panel społeczny i panel gospodarczy. 
 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: w siedzibie WSEI oraz online.  
 

Szersze informacje na temat wydarzenia wraz  z programem oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.wsei.lublin.pl/lfg.  
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Med2Meet – wirtualne spotkania b2b dla branży medycznej, 21 kwietnia 2021 

W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbędzie się wydarzenie pn. Med2Meet – wirtualny dzień współpracy w ochronie zdrowia czyli możliwość udziału 

w spotkaniach z firmami, instytucjami badawczo-rozwojowymi, inwestorami i innymi interesariuszami sektora medycznego z całego świata. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy: 

producentów sprzętu medycznego, 

innowacyjne firmy, w tym startupy, oferujące rozwiązania z dziedziny telemedycyny, sztucznej inteligencji, robotyki i innych zaawansowanych 

technologicznie produktów i usług dla medycyny, 

placówki medyczne, 

uczelnie wyższe i ośrodki B+R, 

importerów i dystrybutorów. 

Jest to niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, znalezienia kontrahentów, wymiany informacji i zebrania 

doświadczeń dotyczących najnowszych trendów rynkowych w branży medtech. Wydarzenie jest organizowane w ramach Polskiego Programu 

Promocji Wyrobów Medycznych oraz sieci Enterprise Europe Network. 

Kluczowe tematy: 

urządzenia i sprzęt medyczny, 

środki ochrony indywidualnej, 

ortopedia, 

stomatologia, 

meble medyczne, 

diagnostyka. 

Jak wziąć udział w wydarzeniu: 

Opublikuj swój profil na dedykowanej platformie wydarzenia i zaprezentuj uczestnikom swoje produkty, projekty, usługi lub potrzeby biznesowe 

Przeglądaj profile zarejestrowanych uczestników i umawiaj z nimi spotkania     

Zdobądź nowe kontakty w sposób efektywny czasowo i bezkosztowo 
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Fashion Match Supply – wirtualne spotkania dla branży modowej, 26-30 kwietnia 2021 

Po raz kolejny sieć Enterprise Europe Network organizuje spotkania b2b dla branży modowej pn. „Fashion Match„. Tegoroczna edycja odbędzie 

się w formie online i będzie poświęcona łańcuchom dostaw w branży modowej, logistyce, produkcji tekstyliów. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia 2021 dając możliwość udziału w  interesujących warsztatach, wykładach, dyskusjach oraz 

spotkaniach matchmakingowych. 

 

Agenda wydarzenia 

 

Tematyka: 

łańcuchy dostaw w przemyśle modowym 

produkcja 

sourcing 

e-commerce i logistyka 

zrównoważona produkcja tekstyliów 

Wydarzenie jest skierowane w szczególności do: 

projektantów mody/stylistów 

nowo powstających marek i brandów (odzież/akcesoria) 

przedsiębiorstw produkcyjnych 

detalistów, dystrybutorów, agentów sprzedaży 

sklepów odzieżowych, platform e-commerce 

dostawców tekstyliów 

firm logistycznych 

agencji PR 

konsultantów biznesowych 

uczelni/instytucji badawczo-rozwojowych poszukujących nowych partnerów 

 

Katalog zarejestrowanych uczestników 

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 23 kwietnia 2021. 
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Zachęcamy do udziału w 10. edycji Murcia Food 2021, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii 

żywności. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 17 -21 maja 2021 w formie wirtualnych spotkań b2b  z partnerami zagranicznymi oraz 

sympozjów poświęconych technologii żywności. Przewidziany jest również szereg konferencji i prezentacji, podczas których przedstawione 

zostaną nowości w branży. Agenda wydarzenia 

 

Uczestnicy: firmy, uczelnie, centra technologiczne i instytuty badawcze z zaawansowanymi lub innowacyjnymi zapytaniami i ofertami w zakresie 

technologii spożywczych. Katalog uczestników 

 

Obszary tematyczne: 

I Projektowanie zakładów pod kątem higieny i bezpieczeństwa żywności: 

alergeny 

uwierzytelnianie produktów spożywczych, systemy szybkiej kontroli, itp. 

II Biotechnologia: 

biosensory 

nowe produkty żywnościowe (prebiotyki, żywność funkcjonalna itp.) 

III Technologia konserwacji. Aktywne i inteligentne opakowania. 

IV Procesy automatyzacji i sterowania: 

monitoring procesów, czujniki, łączność, robotyka, itp. 

V Gospodarka w obiegu zamkniętym: 

minimalizacja strat po zbiorach 

cykl życia 

ponowne wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego 

inne obszary sektora rolno-spożywczego 

VI Technologie wodne: 

technologia uzdatniania wody w branży spożywczej 

9. edycja odbyła się w 2019 r. i zgromadziła 411 firm z 16 krajów. Opublikowano 525 ofert i zapytań technologicznych. 

 

Rejestracja jest otwarta do 21. maja 2021 

 

Murcia Food – spotkania online dla branży spożywczej, 17 – 21 maja 2021 

ZOBACZ 
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ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021, 25. maja 2021r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych Enterprise Europe Network organizowanych pod hasłem Itmatch – który 

odbędzie się w dniu 25 maja 2021r. w formie online. 

 

Przedsięwzięcie dedykowane jest następującym sektorom związanym z branżą IT. 

 

Liczba uczestników i ich profile:  

https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/participants  

 

Warunkiem udziału jest rejestracja na stronie https://smart-building-levante.b2match.io/ 
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Przemysł 4.0 – wsparcie produkcyjnych MŚP 
22 marca br. Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pilotażowy dla firm produkcyjnych z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Celem konkursu jest przygotowanie przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku 

Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. 
 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? 

usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej 

usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej 

zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji 

zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 
 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które: 

prowadzą działalność produkcyjną 

przynajmniej w 1 zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia uzyskały 

przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł 

mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0). 
 

Jakie technologie mogą być dofinansowane: 

Big Data oraz działania związane z analizą danych; 

Roboty przemysłowe; 

Przemysłowy Internet rzeczy; 

Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 

Cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa; 

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja; 

Blockchain; 

Druk addytywny (druk 3D). 
 

Finansowanie: 

Maksymalne dofinansowanie to 800 000 zł. Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu, co oznacza wkład własny na poziomie co najmniej 15% 

całkowitego kosztu projektu. 

ZOBACZ 

Termin składania wniosków trwa od  

28 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021. 

Informacja źródłowa: https://bit.ly/31yiCNG 
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Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  

Zachęcamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla różnych branż organizowanych przez sieć  

Enterprise Europe Network. Poniżej przedstawiamy wyselekcjonowane eventy odbywające się  

w maju 2021r. 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

b2b ("SoftWareDays",21)  10 – 12.05.2021 (online) biznes cyfrowy 

Global Innovation Summit and B2B 2021 

 

18 – 20.05.2021 (online) 

 
ICT 

Digital Enterprise Show Brokerage Event 2021 18 – 20.05.2021 (online) 
Internacjonalizacja, IT 

 

eHealth 18 – 20.05.2021 (online) Zdrowie, IT 

 kwiecień 2021 
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https://2021.b2bsoftwaredays.com/
https://gis2021.b2match.io/
https://www.des-madrid.com/
https://ehealth-match-2021.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year&page=1
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Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w zawiązywaniu nowych, międzynarodowych  

kontaktów biznesowych 

Zachęcamy do korzystania z usług sieci Enterprise Europe Network, która w wymierny sposób przyczynia się do wsparcia polskich 

przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji międzynarodowych. Szczególnie w trudnym okresie, w jakim znalazło się wiele firm w obecnym czasie, 

sieć oferuje możliwość dotarcia do nowych kontrahentów biznesowych, do nowych dostawców surowców. Usługi oferowane przez sieć 

Enterprise Europe Network są oferowane przedsiębiorcom bezpłatnie (finansowane w ramach projektu unijnego). 

 

Aby zrobić pierwszy krok – należy skontaktować się z ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network w swoim regionie. Pełna lista ośrodków 

działających w Polsce znajduje się chociażby na stronie een.org.pl.  

 

Następnie należy mailowo określić, jakiego rodzaju partnera biznesowego poszukuje  

firma (dystrybutor, przedstawiciel handlowy, umowa w oparciu o licencję, produkcję,  

podwykonawstwo, itp.) oraz kraje (bądź regiony w konkretnym państwie), w których są  

poszukuje współpracy. 

 

Zapytanie zostanie skierowane do ośrodków Enterprise Europe Network działających  

w danym państwie lub kilku krajach (całej sieci), z prośbą o przekazanie danych  

kontaktowych do konkretnych firm zainteresowanych współpracą. 

 

Po otrzymaniu danych do firm zagranicznych istnieje możliwość bezpośredniego  

kontaktu, przesłania oferty, negocjacji. 

 

Korzystając z usług sieci Enterprise Europe Network firmy otrzymują także dostęp do  

informacji o organizowanych przez sieć EEN spotkaniach brokerskich w kraju i na świecie  

(w chwili obecnej online), dofinansowanych misjach handlowych, czy też szkoleniach,  

webinariach.  

 

Jeśli firma chciałaby dotrzeć do nowych rynków zbytu, powiększyć katalog zagranicznych dostawców, zachęcamy do kontaktu z naszym 

ośrodkiem. 

  

https://www.lfr.lublin.pl/wspolpraca-zagraniczna/
https://www.lfr.lublin.pl/wspolpraca-zagraniczna/
https://www.lfr.lublin.pl/wspolpraca-zagraniczna/
https://www.lfr.lublin.pl/wspolpraca-zagraniczna/
https://www.lfr.lublin.pl/wspolpraca-zagraniczna/
https://www.een.org.pl/een/o-nas
https://www.een.org.pl/een/o-nas
https://www.een.org.pl/een/o-nas
https://www.een.org.pl/een/o-nas
https://www.een.org.pl/een/o-nas
https://een.ec.europa.eu/about/branches
https://een.ec.europa.eu/about/branches
https://een.ec.europa.eu/about/branches
https://www.lfr.lublin.pl/kontakt-3/
https://www.lfr.lublin.pl/kontakt-3/


kwiecień 2021 

Lubelska Fundacja Rozwoju w sieci 

Zachęcamy do odwiedzania Lubelskiej Fundacji Rozwoju w sieci. Będzie nam miło za polubienie naszego Fanpage’u       , udostępnianie 

publikowanych przez nas treści, korzystanie z naszych usług. 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, gdzie publikujemy informacje z zakresu pożyczek, wspieramy w nawiązywaniu bądź rozwijaniu 

współpracy zagranicznej, publikujemy informacje na temat aktualnych webinariów, szkoleń, spotkań biznesowych, itp. 

 

 

 

www.lfr.lublin.pl  

http://www.lfr.lublin.pl/
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Facebook 

LinkedIn 

https://pl.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju
https://pl-pl.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju/
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PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

POSZUKIWANA 

BRANŻA 

POSZUKIWANY:

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 

OPIS NR REF. 

suknie ślubne dostawca 

Niemiecki sklep z modą ślubną projektuje własną kolekcję mody ślubnej. Firma specjalizuje się  

w sukienkach ślubnych oraz eleganckiej odświętnej modzie damskiej i męskiej. MŚP poszukuje 

partnerów w Polsce chętnych do współpracy w ramach umowy produkcyjnej przy realizacji własnej 

kolekcji. 

BRDE20210312001 

elementy drewniane producent 

Rodzinna niemiecka firma zajmująca się produkcją i dystrybucją specjalistycznych obiektów 

ogrodowych z litego drewna chciałaby rozwijać nowe rynki zagraniczne, poszukując dostawców 

elementów drewnianych z drewna modrzewiowego z Polski i Litwy do umowy podwykonawczej. 

BRDE20210308001 

odzież producent 

Niedawno założona niemiecka firma zajmuje się handlem detalicznym i projektowaniem odzieży 

wykonanej z trwałych włókien, ze szczególnym uwzględnieniem skarpet i pończoch. Poszukuje 

producenta, który byłby w stanie wyprodukować skarpety z włókien bambusowych. Partner 

produkcyjny powinien mieć siedzibę w Europie. Współpraca odbywałaby się na podstawie umowy 

produkcyjnej. 

BRDE20210312002 

siatki 

przeciwwiatrowe 
producent 

Oddział francuskiej firmy budowlanej, będącej filią jednej z wiodących europejskich grup 

inżynieryjno-budowlanych, poszukuje producenta siatek przeciwwiatrowych. Poszukiwana 

współpraca to umowa dostawcy z partnerem europejskim. 

BRFR20210311001 

spożywcza 
producent/usługoda

wca 

Belgijska firma specjalizująca się w branży spożywczej oferuje przedstawicielstwa handlowe  

w Belgii i na innych rynkach eksportowych, w szczególności w Holandii i Luksemburgu. 

Firma jest również w kontakcie z dystrybutorami żywności i poszukuje producentów żywności do 

umów produkcyjnych. 

BRBE20210210001 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-partner-under-manufacturing-agreement-wedding-dresses
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-producing-and-distributing-specialized-solid-wooden-garden-objects-out-larch
https://een.ec.europa.eu/partners/german-start-looking-manufacturer-bamboo-socks-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/french-construction-company-looking-european-supplier-windbreak-net
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-offering-commercial-agency-agreement-food-products-and-looking
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POSZUKIWANA  

BRANŻA 

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 
OPIS NR REF. 

elementy do 

spinek 
producent 

Francuskie MŚP produkuje ręcznie zdobione spinki do włosów z fantazyjnymi dekorami dla 

międzynarodowych większych marek. 

Firma poszukuje metalowych oprawek i części używanych do produkcji tych spinek do włosów  

z Europy Wschodniej lub krajów śródziemnomorskich, spełniających wysokie standardy jakości  

i obejmujących kilkaset partii. 

Poszukiwana umowa z dostawcą. 

BRFR20210304001 

wiatraki dostawca 

Francuska firma handlowa zajmująca się dystrybucją zabawek poszukuje nowych dostawców 

oferujących kolorowe wiatraki w ramach umów o świadczenie usług dystrybucyjnych lub partnera 

mającego doświadczenie w produkcji zabawek i mogącego produkować te wiatraki w ramach 

umowy produkcyjnej. 

BRFR20210324001 

sport 
producent/ 

dostawca 

Fińska firma produkująca artykuły sportowe, specjalizująca się w sprzęcie do ćwiczeń dla klientów 

detalicznych, poszukuje europejskich partnerów oferujących usługi produkcyjne lub 

podwykonawcze. Najlepiej, jeśli partner ma doświadczenie w wykorzystywaniu materiałów 

nadających się do recyklingu. 

BRFI20210323001 

tekstylia producent 
Słoweńskie MŚP, które od 15 lat zajmuje się opracowywaniem i produkcją toreb polietylenowych do 

różnych zastosowań, szuka producenta lub dostawcy toreb polietylenowych z suwakiem i torebek 

natron. 

BRSI20210219001 

 

odzież męska dystrybutor 

Holenderska firma z doświadczeniem w branży modowej uruchamia nową markę inteligentnej 

odzieży damskiej dla konsumentów z najwyższej półki. Firma poszukuje producenta, który może 

wyprodukować wysokiej jakości odzież męską podróżną, taką jak garnitury, bluzy i t-shirty. 

Potencjalny partner powinien być skłonny dostarczać małe ilości w różnych rozmiarach w ramach 

umowy produkcyjnej. Potencjalny partner produkcyjny powinien mieć siedzibę w Europie. 

BRNL20210222001 

Firmy zainteresowane otrzymywaniem zapytań/ofert firm zagranicznych dedykowanych pod konkretną działalność, zapraszamy do kontaktu  

z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju.   

https://een.ec.europa.eu/partners/looking-supplier-metallic-frames-and-parts-hair-clips-hair-pins
https://een.ec.europa.eu/partners/french-wholesaler-toys-looking-manufacturers-or-suppliers-windmill-toys
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-newly-established-sporting-goods-startup-seeks-european-manufacturer-training-mat
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-sme-seeks-manufacturer-polyethylene-zip-bags-and-natron-bags
https://een.ec.europa.eu/partners/premium-dutch-fashion-label-high-segment-looking-production-men-clothing-frame
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www.lfr.lublin.pl             www.een-polskawschodnia.pl            een.ec.europa.eu  

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju: 

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Krakowiak – Dyrektor: anna.krakowiak@lfr.lublin.pl 

Justyna Barska – Starszy Specjalista: justyna.barska@lfr.lublin.pl, tel. 81 528 53 31 

Marta Puczyk – Starszy Specjalista: marta.puczyk@lfr.lublin.pl , te. 81 528 53 11  

Jerzy Nazaruk – Ekspert:  een@lfr.lublin.pl  

Cezary Pasternak – Starszy Specjalista: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel. 669 200 929 

 

 

 

https://www.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju
https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
https://twitter.com/een_polska?lang=pl
https://www.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju/?viewAsMember=true
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://een.ec.europa.eu/
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