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Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ
Հայաստանյան ՓՄՁ-ների միջազգային գործարարության զարգացման և արտասահմանյան
գործընկերների հետ կապեր հաստատելու նպատակով ՁԵՑ Հայաստանը ուշադրությանն է
ներկայացնում գործարար համագործակցության հետևյալ առաջարկները.

Սննդի վերամշակում

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Առողջ սննդի ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական
ընկերությունը
մասնագիտացված
է
բանջարեղենային
դիետիկ
մանրաթելից
արտադրանքների արտադրության մեջ: Այս ապրանքներն արտադրվում են ֆունկցիոնալ, դիետիկ,
առողջ և սպորտային սնուցման համար: Ընկերությունը փնտրում է հուսալի գործընկերներ` տարածման
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d6087d6-3b24-4e39-a5ac-968795ed7dce
Ծածկագիր․ BORU20210204001
Սննդամթերքի արտադրության և սննդի ծառայությունների ոլորտի համար էկզոտիկ սննդային
բաղադրիչներ արտադրող իռլանդական ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների
համաձայնագրեր
Իռլանդական ընկերությունը Իռլանդիայի տարածքում արտադրում և վաճառում է էկզոտիկ սննդային
բաղադրիչներ՝ սկսած տեղական ալյուրից: Այն եվրոպական բոլոր երկրներում փնտրում է
ներմուծողներ, դիստրիբյուտորներ և սննդամթերք արտադրողներ՝ տարածման համաձայնագրերի
ներքո: Բնական ալյուրը բաղկացած է սեզից, կվինոայից, ամբողջական ոսպից, սև լոբուց, սորգայից,
բրնձից և սպիտակ եգիպտացորենից:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/965aad35-4199-44d7-aaaa-365f0136dc53
Ծածկագիր․ BOIE20210311004
Բնական սննդամթերքի ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Նովոսիբիրսկի շրջանի ռուսական ընկերությունը մասնագիտացված է առողջ սննդի արտադրանքի
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ոլորտում: Այս ապրանքների կազմը ներառում է էկոլոգիապես աճեցված հատապտուղներ, մրգեր, մեղր
և հացահատիկային մշակաբույսեր: Ընկերությունը շահագրգռված է գտնել հուսալի գործընկերներ և
կնքել տարածման ծառայությունների համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bba115da-266d-47c2-9b9a-c949de1297f3
Ծածկագիր․ BORU20210205030
Սինգապուրյան սննդի մածուկ արտադրող ընկերությունը տարածման ծառայությունների
համաձայնագրի ներքո փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում
Սինգապուրյան սնունդ արտադրող ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1990-ականներին, Սինգապուրի
սննդի առաջատար արտադրողներից մեկն է: Ընկերությունը հիմնականում արտադրում և
մատակարարում է սննդի բաղադրիչներ Սինգապուրում հյուրընկալության ոլորտի ընկերություններին
և ռեստորաններին: Սինգապուրյան սննդի արտադրողը մշակել է սննդի մածուկ և սոուսների շարք,
որոնք վաճառվում են միայն սուպերմարկետներում: Սինգապուրյան ընկերությունը փնտրում է սննդի
եվրոպական դիստրիբյուտոր՝ տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f30111d3-2c58-4504-889d-ed588507e814
Ծածկագիր․ BOSG20190114006
Կարոբ շաքարահյութով պատված առողջ քաղցրավենիքներ և
նախուտեստներ արտադրող ուկրաինական ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Առանց լակտոզայի, բուսական, առանց գլյուտեն և առանց
ռաֆինացված
շաքարի
քաղցրավենիքներ
արտադրող
ուկրաինական ընկերությունը մտադիր է ընդլայնել իր
արտահանման վաճառքը տարածման համաձայնագրերի
ներքո։ Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում առողջ սննդի
տարածման, պրեմիում մանրածախ առևտրի և HoReCa-ի
ոլորտում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7f6186ff8c6-4755-8fbf-2d7491fd3a2d
Ծածկագիր․ BOUA20200422003

Սինգապուրյան արիշտա արտադրողը եվրոպական գործընկերներ է փնտրում տարածման
ծառայությունների համաձայնագրի միջոցով
Սինգապուրյան ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1968 թվականին, Սինգապուրում սկսել է աշխատել
որպես ավանդական արիշտա արտադրող: Տարիներ շարունակ ընկերությունը վերածվեց մի
ընկերության, որն օգտագործում է սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ Սինգապուրում արիշտա
պատրաստելու համար։ Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ
տարածման
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c4db898-3105-46df-bdf1-e671b43ecc73
Ծածկագիր․ BOSG20210427012

Գործարար համագործակցության հարցումներ
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Ռումինիայում հիմնված առևտրային գործակալը փնտրում է եվրոպական ապրանքներ արաբական
շուկաներում տարածելու կամ ներկայացնելու համար
Ռումինիայում հիմնադրված արաբական շուկաների առևտրային գործակալը որոնում է չորացված
սննդի, պահածոների, կոսմետիկայի, բժշկական պարագաների և դեղագործական ապրանքների
արտադրողներ և դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում, ովքեր ցանկանում են իրենց արտադրանքը
տարածել արաբական շուկաներում: Ռումինական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ՝
տարածման կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/add0a227-dd18-4934-bafb-45f87d87d9ac
Ծածկագիր․BRRO20210429001
Լեհական ընկերությունը փնտրում է արտադրողներ և մատակարարներ, ովքեր ցանկանում են իրենց
ապրանքներով լեհական շուկա մուտք գործել առևտրային գործակալության համաձայնագրերի ներքո
Որպես առևտրային գործակալություն հանդես եկող լեհական ընկերությունը ծառայություններ է
առաջարկում օտարերկրյա ընկերություններին, ովքեր ցանկանում են իրենց արտադրանքով մտնել
լեհական շուկա: Այն ի վիճակի է աջակցել ցանկացած ոլորտի ձեռնարկատերերի առևտրային
գործակալության համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c108e5a3-4185-4e86-bbe1-acf65382426a
Ծածկագիր․ BRPL20210408001

Տեքստիլ արտադրություն
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Տեքստիլ զարդարանքներ արտադրող բուլղարական
ընկերությունը փնտրում է համագործակցություն
արտադրական համաձայնագրերի ներքո
Բուլղարական ընկերությունը մասնագիտացված է տեքստիլ
արդյունաբերության համար զարդանախշերի արտադրության
մեջ՝
բյուրեղներից և ջերմային ամրացման համար
նախատեսված մետաղական տարրերից: Ընկերությունը
շահագրգռված է գտնել գործընկերներ` արտադրական
համաձայնագրերի ներքո աշխատելու համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6adff1b3a4ac-427f-951b-1d42504b69ca
Ծածկագիր․ BOBG20200311003
Տեքստիլ արտադրանքի արտադրության և տարածման
ոլորտում մասնագիտացված իսպանական ընկերությունը
փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ:
Իսպանական ընտանեկան տեքստիլ գործարանը, որը
հիմնադրվել է 1854 թվականին Պոլենսայում (Մալյորկա) և
նվիրված
է
տիպիկ
մալյորկյան
գործվածքների
արտադրությանը, արտադրում է այնպիսի արտադրանք,
ինչպիսիք են սփռոցները, բարձերը, ծածկոցները, կոշիկները,
աքսեսուարները
և
հագուստը,
այն
փնտրում
է
դիստրիբյուտորներ ներմուծող/արտահանողներ առևտրային
գործակալության
և
տարածման
ծառայությունների
համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f39d64f57309-4b9f-8508-8f7dc20e5fb8
Ծածկագիր․ BOBG20200311003
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Լեհական ընկերությունը տեքստիլի ոլորտից, որն արտադրում
է հյուսված և տրիկոտաժե նեղ գործվածքներ, առաջարկում է
արտադրական և տարածման ծառայությունների
համաձայնագրեր
Տեքստիլ ոլորտի լեհական ընկերությունը, որը փորձառու է
հյուսված և տրիկոտաժե նեղ գործվածքների (ժապավեններ,
էլաստիկներ, ծոպեր, ցանցեր) արտադրության ոլորտում,
փնտրում է դիստրիբյուտորներ և մեծածախ վաճառողներ:
Ընկերությունը համագործակցության պարագայում կդիտարկի
տարածման
ծառայությունների
հիման
վրա
համագործակցությունը: Արդյունաբերական գործընկերներ են
որոնվում արտադրական կարողությունների զարգացման
համար այնպիսի ընկերությունների շրջանում, որոնք
օգտագործում են տեքստիլ նեղ գործվածքներ այնպիսի
ճյուղերում, ինչպիսիք են կոշկեղենը, գրքերի կազմումը,
կահույքի արտադրությունը, օրթոպեդիկ նյութերը: Տվյալ
պարագայում
նախատեսվում
է
արտադրական
համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/25765710
-af33-4e7f-b88a-7f7b97d73575
Ծածկագիր․ BOPL20210422001
Տեքստիլ ոլորտից ռուսական ընկերությունը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ
Իվանովոյից ռուսական ամենահայտնի տեքստիլ արտադրող
ընկերություններից
մեկը
զբաղվում
է
անկողնու
սպիտակեղենի,
բարձերի
,վերմակների
և
տնային
գործվածքների արտադրությամբ: Բոլոր տեքստիլներն ու
արտադրված
ապրանքները
սերտիֆիկացված
են
և
համապատասխանում են որակի բոլոր չափանիշներին:
Ընկերությունը փնտրում է տեքստիլ արդյունաբերության
հուսալի գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների
փոխշահավետ համաձայնագիր կնքելու համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c645fad91714-4782-a97f-5ca68ec82852
Ծածկագիր․ BORU20210427001
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Բրդյա գործվածքների լեհական արտադրողը փնտրում է
գործընկերներ արտադրական կամ տարածման
ծառայությունների համաձայնագրերով համագործակցելու
համար
Տեքստիլ ոլորտից լեհական ՓՄՁ-ն մասնագիտացված է բրդյա
գործվածքների արտադրության մեջ: Ընկերության պորտֆելը
բաղկացած է հյուսված գործվածքներից, որոնք պատրաստված
են 100% մաքուր բրդից կամ բրդի խառնուրդներից
նախատեսված` զգեստների, տաբատի, վերարկուի, բաճկոնի,
կոստյումի,
գորգի,
ծածկոցի,
պաստառագործության,
պատմական և տարածաշրջանային համազգեստի համար:
Արտադրական
և
տարածման
ծառայությունների
համաձայնագրերի
ներքո
ընկերությունը
փնտրում
է
օտարերկրյա
առևտրականներ
և
արդյունաբերական
գործընկերներ բրդյա հագուստի ոլորտից՝ արտադրական կամ
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73ae1aeb2fe4-4a27-a319-2481252e6500
Ծածկագիր․BOPL20210208001
Ռազմական և անվտանգության ուժերի պաշտպանական հագուստի լուծումներ առաջարկող
իսրայելական առաջատար մատակարարը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Իսրայելական ընկերությունը հանդիսանում է երկրի զրահաբաճկոնների դեռևս ամենաառաջատար
մշակողն ու արտադրողը, որը տիրապետում է գործնական նորարարությանը, արտադրությանը և
հանդիսանում է պաշտպանիչ հանդերձանքի մատակարը, հատկապես այնպիսի հագուստի համար, որը
պաշտպանում է քիմիական, կենսաբանական և այլ տեսակի վտանգներից: Այս արտադրողն արդեն
մատակարարում է անվտանգության ուժերի, ինչպիսիք են Իսրայելի պաշտպանության ուժերը (IDF):
Ընկերությունը փնտրում է տարածման, արտադրական և ֆրանչայզի գործընկերներ։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6c60e661-99d2-41ec-94e1-e76a8a6c4325
Ծածկագիր․BOIL20200930003

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հոլանդական կրեատիվ ՓՄՁ-ն, որը նորածինների/երեխաների անկողնային պարագաների և
մանկապարտեզի տեքստիլի մրցանակակիր արտադրող է, փնտրում է գործվածքներ արտադրողներ,
որոնք կարող են իրենց ապահովել փոքր քանակությամբ:
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Հոլանդացի դիզայներ և բարձրորակ և մրցանակակիր մանկական անկողնային և մանկապարտեզների
համար նախատեսված տեքստիլ դիզայները և մատակարարը փնտրում է արտադրական գործընկեր:
ՓՄՁ-ն փնտրում է մատակարարի, որն ունի պատրաստի արտադրանք, բայց պատրաստ է ապրանքները
մատակարարել մասնավոր պիտակի տակ: Ընկերությունը ցանկանում է օգտագործել արտադրողի /
մատակարարի առկա տեսականին և պատրաստ է կնքել մատակարարման համաձայնագիր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f80751e-fab5-421a-883c-1167ed52af58
Ծածկագիր․BRNL20210319001
Կանանց սպորտային հագուստի հոլանդական ապրանքանիշը գործընկեր է փնտրում, որը տարածման
ծառայության համաձայնագրի շրջանակներում կառաջարկի մասնավոր պիտակի ներքո տրիկոտաժ:
Հոլանդական ապրանքանիշը հայտնի է իր սպորտային հագուստով ՝ նորաձև, կանացի դիզայնով և լավ
տեխնիկական կատարմամբ: ՓՄՁ-ն ցանկանում է ընդլայնել իր ապրանքների տեսականին կանանց
տրիկոտաժե սվիտերներով։ Ընկերությունը փնտրում է մասնավոր պիտակով տրիկոտաժ արտադրող՝
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/46da0631-bb2c-4c5f-8d68-dbf768a125cd
Ծածկագիր․BRNL20210312001

Շինարարություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Իսրայելական շինարարության պլանավորման տեխնոլոգիայի ոլորտից սկսնակ ընկերությունը
ենթակապալառուի համաձայնագրի ներքո փնտրում է հաճախորդներ և գործընկերներ
Իսրայելական այս նորաստեղծ ընկերությունը մշակել է ավտոմատացված շինարարության
պլանավորման լուծում անշարժ գույքի կառուցապատողների և շինարարների համար, ինչը թույլ է
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տալիս նրանց ավելի արագ, խելացի և արդյունավետ պլանավորել և կառուցել: Այն օգտագործում է
արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմներ՝ պլանավորման գործընթացը ծրագրային ապահովման
մշակման նման իրականացնելու համար` գործընթացը դարձնելով ավտոմատացված, արդյունավետ և
օպտիմիզացված հաճախորդի կարիքների համար:Ընկերությունը ենթակապալառուի համաձայնագրի
ներքո փնտրում
ոլորտներում:

է

հաճախորդներ

անշարժ

գույքի,

շինարարության

և

ճարտարապետության

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc17e01e-6c0d-45df-a014-549189bb2e3d
Ծածկագիր․BOIL20210504002
Յուղի հիդրավլիկ բաղադրիչներ ստացիոնար կամ շարժական ծրագրերի համար. ընկերությունը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ կամ ենթապայմանագրային համաձայնագրեր
Գերմանական ՓՄՁ-ն, որը զբաղվում է ստացիոնար կամ շարժական ծրագրերի (գյուղատնտեսական և
շինարարական մեքենաներ), ինչպես նաև էլեկտրակայանների համար յուղի հիդրավլիկ բաղադրիչների
լայն տեսականու մշակման և արտադրման ոլորտում, փնտրում է տարածման գործընկերներ իր
ապրանքների համար: Ավելին, ընկերությունը փնտրում է մեքենաներ արտադրողների, ովքեր
հետաքրքրված են առաջարկվող յուղի հիդրավլիկ բաղադրիչների ինտեգրմամբ
իրենց
արտադրանքներում: ՓՄՁ-ն ցանկանում է հանդես գալ որպես նրանց ենթակապալառու:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9e9ca65-e77f-4f9a-9e0d-5bf2d4b02bfe
Ծածկագիր․BODE20210428001
Մալուխային արտադրանքների սինգապուրյան մատակարարը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ
տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո
Ընկերությունը

Սինգապուրում

տարածաշրջանային

շուկաների

տեղակայված
համար:

մալուխների

Ընկերությունը

արտադրող

և

մասնագիտացված

մատակարար
է

տարբեր

է

ցածր

արդյունաբերական, ցածր լարման և բարձրավոլտ մալուխների արտադրության և մատակարարման մեջ:
Ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկեր տարածման ծառայությունների համաձայնագրի
ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/512d3168-d4cb-4030-950b-2ae875a62f13
Ծածկագիր․BOSG20210427018
Արդյունաբերական, առևտրային և քաղաքային ծրագրերի համար LED լուսավորող սարքերի
ուկրաինացի արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտոր
LED լուսավորության սարքավորումների ուկրաինացի արտադրողն առաջարկում է լուսային
հարմարանքների լայն տեսականի տարբեր կիրառության համար՝ արդյունաբերություն, պահեստներ,
մանրածախ վաճառք, գրասենյակներ, հասարակական շենքեր, բացօթյա տարածքներ: Ընկերությունը
նպատակ ունի երկարաժամկետ տարածման ծառայությունների համաձայնագիր կնքել հնարավոր
գործընկերների հետ: Ընկերությունը ներկայություն ունի արտաքին շուկաներում և ի վիճակի է
առաջարկել եվրոպական մակարդակի որակ, երկար երաշխիքային պայմաններ և հետերաշխիքային
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սպասարկում: Ընկերությունն իր հիմնական բաղադրիչները ստանում է բացառապես համաշխարհային
առաջատար մատակարարներից:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b64d6a0f-25a1-411a-adb6-8151e37c27d5 e
Ծածկագիր․BOUA20200508002
Սլովենական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է տեխնիկապես առաջադեմ պլաստմասե
արտադրանքների մշակման և ձուլման ոլորտում, իր ծառայություններն է առաջարկում՝ արտադրական
համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով:
Սլովենական ընկերությունը, որը հագեցած է վերջին սերնդի տեխնիկայով և իր կողմից պատրաստված
գործիքներով, մասնագիտացված է պլաստմասե արտադրանքի ձուլման ոլորտում: Լաբորատոր
սերտիֆիկացված նյութերով ընկերությունը կարող է արտադրել բազմազան պլաստիկե
արտադրատեսակներ տարբեր ոլորտների համար՝ ավտոմոբիլային, շինարարական, կենցաղային
տեխնիկա և օդափոխման համակարգեր: Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ արտադրական
համաձայնագրերի ներքո, ովքեր փնտրում են պլաստմասե արտադրանքի ժամանակավոր կամ
կանոնավոր արտադրություն՝ միջազգային ստանդարտներով և հավաստագրերով:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/82e299ef-aad4-40ad-bc03-d1a82c4e1e6c
Ծածկագիր․BOSI20200527001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռուսական ընկերությունն առաջարկում է ներկայացուցչություն / տարածման ծառայություններ
ռուսական շուկայում արդյունաբերական սարքավորումներ արտադրողների համար
Արդյունաբերական շինարարության մեջ մասնագիտացված ռուսական ընկերությունը փնտրում է
եվրոպական

արտադրողներ

շինարարության,
արտադրանքի

կամ

մետաղագործության

ներկայացման,

արդյունաբերական
և

խթանման

սարքավորումներ

գյուղատնտեսության
և

վաճառքի

մատակարարողներ

ոլորտներից՝

համար`

առևտրային

շուկայում

իրենց

գործակալության

համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f1e06cd9-1b05-4012-8551-c40c2be522b2
Ծածկագիր․BRRU20210422001
Ֆրանսիական շինարարական ընկերությունը փնտրում է քամուց պաշտպանող ցանցերի եվրոպական
մատակարարներ
Ֆրանսիական շինարարական ընկերության հարավարևմտյան մասնաճյուղը՝ եվրոպական առաջատար
շինարարական և ինժեներական խմբավորումներից մեկի դուստր ձեռնարկությունը, փնտրում է քամուց
պաշտպանող ցանցերի մատակարարներ։ Ընկերությույնը փնտրում է համագործակցություն
մատակարարման համաձայնագրի ներքո եվրոպական գործընկերների հետ։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6493d6eb-9dd1-4d4e-b671-a7f823b115d7
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Ծածկագիր․BRFR20210311001

R&D

Horizon Europe Cluster 5․ Կլիմա, էներգիա և շարժունակություն. ընկերությունը փնտրում է
արդյունաբերական ցուցադրության համար գործընկերներ, ովքեր ցանկանում են բարելավել իրենց
էներգաարդյունավետությունը և նվազեցնել իրենց արտանետումները ջերմության արդիականացման
տեխնոլոգիաներով:
Կիպրոսյան ՏՏ ընկերությունը, որը շատ փորձառու է ԵՄ նախագծերում, հանդիսանում է
տեխնոլոգիապես զարգացած ծրագրային լուծումներ մատակարարող, փնտրում է արդյունաբերական
ցուցադրման համար գործընկերներ՝ «Հորիզոն Եվրոպա» մրցույթի առաջարկի համար, այն է՝ ջերմային
արդիականացման նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառում օգտագործելով CSP (կենտրոնացված
արևային էներգիա): Առաջարկը ներկայացվելու է հետևյալ մրցույթում՝ HORIZON-CL5-2021-D4-0104/HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Գործընկերները կարող են լինել ցանկացած ոլորտից (սնունդ,
քիմիական նյութեր, տեքստիլ, պոլիմերներ, դեղագործություն, կերամիկա, ցեմենտ և այլն):
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7b5b7ae-ee1c-4f3d-a330-9fe083f9520c
Ծածկագիր․RDCY20210421001

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Իսրայելական գենոմիկայի նորարարական ծրագրային լուծումների մատակարարը հաճախորդներ է
փնտրում լիցենզավորման համաձայնագրերի ներքո
Իսրայելական ընկերությունը մշակում է ամպի վրա հիմնված, արհեստական բանականության,
գենոմիկայի լուծումներ գյուղատնտեսության և անասնապահության համար: Ըներության ծրագրային
լուծումներն օգտագործում են մեծ տվյալներ և գենետիկական հաջորդականությունը՝ սերմացուի, սննդի
և այլ արդյունաբերության հաճախորդներին օգնելու համար, բույսերի նոր սորտեր բազմացնելով,
բարելավելով տարբեր հատկություններ, բուժելով հիվանդություններ և ապահովելով կլիմայի
կայունություն ավելի բարձր բերք ստանալու համար: Ընկերությունը մտադիր է վաճառել իր
ծառայությունները լիցենզիայի համաձայնագրի ներքո, և այն պատրաստ է

համատեղ IP-

համագործակցության ՝ հոնորարների դիմաց:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c38e70cc-321e-4e7d-b6ea-7eaf6831584a
Ծածկագիր․ BOIL20210504001
Ուրուգվայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունը ցանկանում է կնքել
երկարաժամկետ աութսորսինգի կամ ենթապայմանագրային համաձայնագիր:
Ուրուգվայի ծրագրային ապահովման ոլորտում գործող

ընկերությունը, որը մասնագիտացված է

Microsoft Azure Full Stack տեխնոլոգիաների հատուկ ծրագրային լուծումների ոլորտում, ցանկանում է
միջազգային և երկարաժամկետ բիզնես համագործակցություն հաստատել հատուկ և հարմարեցված
ծրագրային լուծումների և պրոֆեսիոնալ անձնակազմի կարիք ունեցող ընկերությունների հետ:
Ընկերությունը ոչ միայն մատուցում է ծրագրակազմի մշակման փորձագիտական ծառայություններ, այլ
նաև առաջարկում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լիզինգի ծառայություններ:
Համագործակցության նախընտրելի տեսակը աութսորսինգային կամ ենթապայմանագրային
համաձայնագիրն է։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a6f7d45-e719-44e4-b7ac-d54c743707a6
Ծածկագիր․BOUY20210413001
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Լեհական ՏՏ ընկերությունը, որը մասնագիտացված է հեռավար բժշկական հետազոտության ամպային
տեխնոլոգիաների ոլորտում, փնտրում է գործընկերներ՝ լիցենզային համաձայնագրերի ներքո
համագործակցելու նպատակով
ՏՏ ընկերությունը Լեհաստանից, որը ստեղծել է իր գույքային ամպային ծրագիրը, որը բժիշկներին
տրամադրում է գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս հիվանդների ինտուիտիվ, արդյունավետ,
անվտանգ հեռավոր և տեղական ախտորոշում իրականացնել, փնտրում է գործընկերներ՝ լիցենզիոն
համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով։ Լիցենզավորված անձը պետք է փորձ ունենա բժշկական
ծրագրակազմի ներդրման մեջ և պատրաստ լինի ծրագրեր վաճառել արտերկրում՝ մշակելով վաճառքի
ռազմավարություն, ձեռք բերելով հաճախորդներ և ստեղծելով ապրանքանիշի իմիջ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f129ff15-b27a-4e6b-8678-da5df8f4714c
Ծածկագիր․ BOPL20201215002

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Ռումինիական ՏՏ ընկերությունը, որը բժշկական պատկերապատման և հեռառադիոլոգիայի համար
ծրագրային լուծումների արտադրող է, ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի ներքո
մասնագիտական աջակցություն է փնտրում CE- մակնշում ստանալու համար:
Ռումինական փոքր ընկերությունը, որը մասնագիտացված է բժշկական պատկերապատման և
հեռառադիոլոգիայի համար ծրագրային լուծումների ոլորտում, ցանկանում է ապացուցել դրա
համապատասխանությունը Բժշկական սարքերի կանոնակարգին (MDR) և ստանալ CE- մակնշում:
Փնտրվող գործընկերը պետք է կարողանա աջակցել ռումինական ընկերությանը՝ պատրաստելու
տեխնիկական փաստաթղթերը և այլ փաստաթղթեր՝ բժշկական ծրագրակազմի համար CE բ II դասի
մակնշում

ստանալու

համար:

Համագործակցությունը

կլինի

ծառայությունների

մատուցման

համաձայնագիրի ներքո ցանկացած ՁԵՑ երկրում գտնվող ընկերության հետ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b3d50c1-c2d7-4d84-baff-e8bb9c66f081
Ծածկագիր․ BRRO20201013001

Կոսմետիկա
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Բնական կոսմետիկա արտադրող ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է նորարարական տեխնոլոգիաների և բնական
բաղադրիչների (ամինաթթուներ, A, E վիտամիններ, հիալուրոնաթթու) վրա հիմնված կոսմետիկայի
մշակման,

արտադրության

և

վաճառքի

մեջ,

փնտրում

է

համագործակցություն

տարածման

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de9ef3d7-469c-4820-ac50-02cf3718607f
Ծածկագիր․BORU20210208002
Բնական կոսմետիկայի և մոմերի լեհական արտադրողը
փնտրում է դիստրիբյուտորներ:
Նոր լեհական ապրանքանիշը հյուսիսարևելյան Լեհաստանից,
որը բնական բարձրորակ կոսմետիկայի և մոմերի արտադրող
է,

փնտրում

տարածման

է

երկարաժամկետ
ծառայությունների

համագործակցություն
և

առևտրային

գործակալության համաձայնագրերի ներքո:

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/034bfba46f9e-4765-a90c-1a0784ef2c28
Ծածկագիր․BOPL20210312001
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Ռուսական ընկերությունը, ով արտադրում է սննդային հավելումներ, փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսական ընկերությունը Կոլցովո գիտական քաղաքից (Նովոսիբիրսկի տարածաշրջան), զբաղվում է
սննդային հավելումների (մանկական OMEGA-3 կոմպլեքսներ), մշակման և արտադրության ոլորտում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7ca48f3-7732-4cf0-a6d0-a79f57f859dc
Ծածկագիր․BORU20210209001

Առողջապահություն

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Ախտորոշիչ թեստավորման համակարգերի ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Կոլցովո (Նովոսիբիրսկի մարզ) գիտական քաղաքի ռուսական ընկերությունը, որը զբաղվում է
ախտորոշիչ թեստավորման համակարգերի արտադրությամբ (մի շարք վարակների ֆերմենտային
իմունային անալիզի համար նախատեսված ռեակտիվների հավաքածուներ), շահագրգռված է գտնել
գործընկերներ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db6b689c-937d-4fef-87b5-5fb7ad3d01b5
Ծածկագիր․BORU20210205031
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Սլովենական ընկերությունն առաջարկում է աութսորսինգի
համաձայնագրերի ներքո հարթ գլխի համախտանիշով
նորածինների բուժման նորարարական շտկիչ հարմարանք
Սլովենական ընկերությունը մասնագիտացված է պատվերով
պատրաստված

օրթոպեդիկ

բժշկական

սարքերի,

պրոթեզների և օրթոզների արտադրության և տեղադրման
ոլորտում: Այն առաջարկում է նորարարական պատվերով
պատրաստված
համախտանիշով

ուղղիչ

հարմարանք`

նորածինների

հարթ

բուժման

գլխի
համար:

Ընկերությունը շահագրգռված է ընդլայնել իր վաճառքը և
աութսորսինգի

համաձայնագրի

ներքո

փնտրում

է

երկարաժամկետ համագործակցություն:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/412c905
6-d23b-4e96-8072-418cb082a728
Ծածկագիր․BOSI20210412001
Մանրէային վարակի վաղ նախազգուշացման համակարգեր․ ընկերությունը փնտրում է տարածման,
ֆինանսական և / կամ համատեղ ձեռնարկության համաձայնագիր
Մեծ Բրիտանիայի բժշկական սարքերի արտադրության ոլորտի ընկերությունը, որը մասնագիտացված է
մեկանգամյա օգտագործման վարակի խնամքի մոնիտորների ոլորտում, թողարկել է շուկայում առաջին
արտադրանքը՝ IVT , պերիտոնեալ դիալիզով հիվանդների համար: Սարքն ակնթարթորեն չափում է
լեյկոցիտների մակարդակը դիալիզի կեղտաջրերի մեջ և ազդարարում, եթե բջիջների մակարդակը
հատել է կլինիկական պերիտոնիտը սահմանող ISPD շեմը: Գոյություն ունեն սարքի 2 ձևաչափ ՝ PD
կլինիկաներում օգտագործելու և տանը հիվանդների կողմից օգտագործելու համար: Ընկերությունը
փնտրում է համագործակցություն երիկամային դիալիզի շուկայում գործող ընկերությունների շրջանում՝
տարածման, ֆինանսական կամ համատեղ ձեռնարկության շրջանակներում։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d55d5bb3-bc00-46cf-8831-93931dd7f064
Ծածկագիր․BOUK20210428001
Սլովենական ընկերությունը աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո առաջարկում է սկոլիոզի շտկման
նորարարական կորսետներ
Սլովենական ընկերությունը մասնագիտացված է պատվերով օրթոպեդիկ բժշկական սարքերի
արտադրության և տեղադրման ոլորտում: Այն առաջարկում է նորարարական կորսետներ սկոլիոզի
շտկման

համար:

Ընկերությունը

շահագրգռված

է

իր

վաճառքի

ծավալների

ընդլայնմամբ

և

աութսորսինգի համաձայնագրի ներքո երկարաժամկետ համագործակցության համար փնտրում է
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գործընկերներ։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/08be5a40-a2a1-42bd-b6c6-cb52dccda7b4
Ծածկագիր․BOSI20210407001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Լեհական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է արյան փոխներարկման սարքավորումների
տարածման ոլորտում, փնտրում է արտադրողներ, ովքեր հետաքրքրված են տարածման
ծառայությունների համաձայնագրերով
Լեհական դիստրիբյուտորը, որի աշխատակիցները փորձ ունեն Լեհաստանի արյան բանկերում և
լաբորատորիաներում օգտագործվող արյան փոխներարկման բժշկական սարքավորումների ոլորտում,
փնտրում է շուկայի պահանջները բավարարող ապրանքների արտադրող կամ մատակարար:
Ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել տարածման ծառայությունների համաձայնագրի
շրջանակներում:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d575bb66-d73f-46c6-bf9b-a74683de77c3
Ծածկագիր․BRPL20210416001

Այլ ոլորտներ

Գործարար համագործակցության առաջարկներ
Լամպեր արտադրողը ռուսական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Բնակելի և հասարակական շենքերի համար նախատեսված լամպեր, արտաքին և փողոցային
լուսավորության լամպեր արտադրող ռուսական ընկերությունը փնտրում է հուսալի գործընկերների ՝
տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7edb6ee-aeb8-4684-b6d5-8fded3911daa
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Ծածկագիր․BORU20210211002
Նորարարական դիզայնով արված LED համակարգերի լեհական արտադրողը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ և առևտրի ներկայացուցիչներ արտերկրում
Նորարարական դիզայնով LED լուսատուների և պրոֆիլների լեհական արտադրողը փնտրում է
դիստրիբյուտորներ և առևտրի ներկայացուցիչներ արտերկրում: Ընկերությունը հիմնադրվել է 2003
թվականին: Այն ուժեղ դիրքեր ունի լեհական շուկայում և շարունակում է աճել միջազգային շուկաներում
(Գերմանիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Դուբայ, Լիտվա, Պորտուգալիա, Սլովակիա, Հունգարիա):
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49d79d70-d557-4bd5-ad65-19ceee160d4c
Ծածկագիր․BOPL20210430004
Սոսնձված գերանների ռուսական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ
Ռուսաստանի

փայտամշակման

փայտանյութի

արտադրության

գործարանը
մեջ

և

մասնագիտացված

առաջարկում

է

է

սոսնձված

կառույցների

կառուցվածքային

տեղադրման

համար

պրոֆիլավորված սոսնձված գերաններ և փնտրում է գործընկերներ արտերկրում՝ տարածման
ծառայությունների համաձայնագրի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a76dc00-169a-4648-9067-86be6c3e448a
Ծածկագիր․BORU20210217002
Լեհական ընկերությունը տարածման համար առաջարկում է Հասարակական հասցեների և ձայնային
ահազանգման համակարգ (PAVA)
Էլեկտրոնիկայի ոլորտից լեհական արտադրողը մասնագիտացված է

կապի սարքավորումների

արտադրության ոլորտում: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր Հանրային հասցեների և
ձայնային ահազանգման (PAVA) համակարգի համար: Արտակարգ իրավիճակներում համակարգը
տեղեկատվության արդյունավետ գործիք է և թույլ է տալիս կառավարել տարհանման գործընթացը: Երբ
ճգնաժամ չկա, այն կարող է օգտագործվել գովազդ հեռարձակելու կամ երաժշտություն նվագելու համար:
Համակարգի հիմնական առավելությունները նրա մասշտաբայնությունն ու էներգիայի ցածր սպառումն
են:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8edb743d-521a-4fb5-b1b3-005005652ea3
Ծածկագիր․BOPL20210503001
Իտալական բնապահպանական մոնիտորինգ իրականացնող ընկերությունը ցանկանում է կնքել
տարածման ծառայությունների համաձայնագիր
Ընկերությունը, որը գտնվում է Հյուսիսային Իտալիայում, օդի որակի և արտանետումների նմուշառման
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համակարգերի, երկարատև միկրոաղտոտիչների արտանետումների նմուշառիչների, ձգաչափային
փոշու նմուշառիչների, արդյունաբերական հիգիենայի սարքերի և այրման հսկիչ անալիզատորների
մատակարար է: Նրա առաքելությունն է մշակել եվրոպական, ամերիկյան EPA և ISO ստանդարտներին
համապատասխանող

ապրանքներ,

բարելավել

բնապահպանական

ինժեներների

արտադրողականությունը
և
կրճատել
արտանետվող
արտադրանքներ
արդյունաբերական
գործընթացներում: Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e1cf694e-86bd-4bf2-b93c-3d572650afed
Ծածկագիր․BOIT20210504003
Արևային մարտկոցների իսպանական արտադրողը փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ
Իսպանական արտադրող ընկերություն, որը մասնագիտացված է էլեկտրական ջեռուցման լուծույթների
մշակման մեջ, գործարկում է արևի պահեստային վառարան, որն օգտագործում է ֆոտովոլտային
ինքնասպառման

կայանքներից

ստացված

էներգիայի

ավելցուկը:

Այս

լուծումը

ի

վիճակի

է

հայտնաբերելու ֆոտովոլտային ինքնասպառման կայանքներից ստացված ավելցուկը և էներգիան
խելացիորեն բաշխել տնային տնտեսություններում տեղադրված տարբեր պահեստային վառարանների
միջև: Ընկերությունը փնտրում է միջազգային դիստրիբյուտորներ:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/157773e0-de5a-4451-b196-7f807c163749
Ծածկագիր․BOES20210420001
Նորարարական, ջրի խնայման բարձր արդյունավետությամբ զուգարան՝ գումար խնայող,
միաժամանակ հիգիենան բարելավող
Ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայից մշակել է նոր ջրարդյունավետ զուգարան, որն օգնում է
կազմակերպություններին խնայել ջուր, փող և էներգիա: Այն նաև ավելի հիգիենիկ և օգտագործման
համար ավելի հարմար է, քան սովորական զուգարանները: Համատեղ զուգարաններ ունեցող բոլոր
ձեռնարկությունները կարող են այն ձեռք բերել աութսորսինգի համաձայնագրով: Ընկերությունը
փնտրում է սանիտարական և հիգիենայի պարագաների դիստրիբյուտորներ տարածման
ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/456a505e-420d-4b7e-8674-91f8e463890e
Ծածկագիր․BOUK20210504001
Աուդիո քնի օգնության սարք ստեղծող ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է տարածման
ծառայությունների համաձայնագրեր
Հիմնադրվելով հարավային Ֆրանսիայում ՝ ՓՄՁ-ն ստեղծել է աուդիո քնի օգնության սարք, որը
պարունակում է ուղեկցող մեդիտացիայի և թուլացման դասընթացներ, որոնք վարում են քնի
մասնագետները: Ապրանքները մեծ հաջողություն են ունենում Ֆրանսիայում, որտեղ դրանք տարածում
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են խոշոր մանրածախ և կոնցեպտուալ խանութների կողմից: Մի քանի երկրներում ՓՄՁ-ն այժմ
փնտրում է ավելացված արժեքի դիստրիբյուտորներ, որոնք ի վիճակի կլինեն իրականացնել մանրածախ
առևտուր,

կառավարել

լոգիստիկան

և

շուկայավարումը

տարածման

ծառայությունների

համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/790de075-7298-4059-b616-f4a508a3f57b
Ծածկագիր․BOFR20210415001

Գործարար համագործակցության հարցումներ
Հոլանդացի դիզայները փնտրում է պատվերով արվող արույրից պարագաներ արտադրող
Աքսեսուարների հոլանդացի դիզայները փնտրում է այնպիսի գործընկեր,

ով

կարող է արտադրել

արհեստական պատրաստված փողային պարագաներ/սարքավորումներ փոքր խմբաքանակի կաշվե
պարագաների համար, ինչպիսիք են պայուսակները և գոտիները:Դիզայները գործընկեր է փնտրում
արտադրության, աութսորսինգի կամ մատակարարի համաձայնագրերի ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42ad5a86-673e-49ea-842f-3958f6589dcc
Ծածկագիր․BRNL20210428001
Գերմանական մեծածախ վաճառքի ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է

վաճառքի կետերի

էկրանների մատակարար
Գերմանացի մեծածախ վաճառողը փնտրում է վաճառքի խթանման նոր ցուցադրման լուծումներ՝ ամբողջ
աշխարհում

իրենց

մանրածախ

խանութներում

կենդանիների

համար

հատուկ

ապրանքներ

ներկայացնելու համար: Ընկերությունը փնտրում է տարբեր նյութերից էկրանների մատակարարներ և
արտադրողներ, ովքեր
կենտրոնացած են վաճառքի կետում մետաղական ցուցանակի վրա:
Գերմանական ընկերությունը շահագրգռված է համագործակցել արտադրական և մատակարարման
համաձայնագրերի ներքո։
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b822294-0455-446c-a725-3d48fc767af0
Ծածկագիր․BRDE20210419002
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և
առաջարկներ

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ

Հորիզոն Եվրոպա առողջապահական մրցույթում դեղերի և պատվաստանյութերի հայտնաբերման
բնածին բուժական թիրախներ և անտիգեներ
Ֆրանսիական ընկերությունը մշակում է առավելագույն մաքրության առավելագույն մակարդակներով
լիամետրաժ և բնական թաղանթային բուժական թիրախները մեկուսացնելու նոր մոտեցումներ:
Ընկերությունն արտադրում է բժշկական համապատասխան թիրախների իր ուղին և օգտագործում է իր
տեխնոլոգիական պլատֆորմը այլ ընկերությունների համար, որոնք պետք է նույնականացնեն,
արդյունահանեն
գործընկերներ

և
է

մաքրեն
փնտրում՝

թաղանթային
համատեղ

սպիտակուցները:
առաջարկ

Ընկերությունը

պատրաստելու

ակադեմիական

համար`

եվրոպական

ֆինանսավորմանը դիմելու համար:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7fc7f57-ad38-43ae-9ad9-86c95a82b321
Ծածկագիր․TOFR20210421001
Ֆրանսիական նորաստեղծ ընկերությունն առաջարկում է նոր սերնդի ապտամերի վրա հիմնված
կենսենսորներ `որպես հակամարմիններին այլընտրանք` տեխնիկական համագործակցության կամ
արտադրական համաձայնագրերի միջոցով:
Ֆրանսիական ձեռնարկությունն առաջարկում է նոր սերնդի ապտամերի վրա հիմնված բիոսենսորներ
արագ փորձարկումների համար ՝ որպես հակամարմինների այլընտրանք, որոնք որոշվում են in vitro և
Enterprise Europe Network Armenia,
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia
Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14 info@eenarmenia.am; http://eenarmenia.am/

22

արտադրվում են քիմիական սինթեզով

՝ իջեցված ծախսերով, ապահովելով աղբյուրները և

ջերմակայունություն: Նման գործիքները թույլ են տալիս թիրախավորել, հայտնաբերել, քանակափոխել
կամ որսալ որևէ քիմիական կամ կենսաբանական տեսակն, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում
առողջապահական գիտությունների, դեղագործության, գյուղմթերքների անվտանգության և շրջակա
միջավայրի ոլորտներում: Այն փնտրում է տեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր:
Հնարավոր է արտադրական համաձայնագիր ևս:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/415d0cca-0396-4104-8f2f-8e9e3c4357a8
Ծածկագիր․TOFR20210415002

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ

Շաքարային դիաբետիկ վերքերի համար արտոնագրված, ճնշման դեմ օրթոպեդիկ ներդիրի բրիտանացի
մշակողը փնտրում է մասնավոր օրթոպեդիկ կլինիկա՝ դիաբետիկ հիվանդների հետ արտադրանքի
գնահատում

անցկացնելու

համար,

ամբողջովին

ֆինանսավորվող

հետազոտական

համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում:
Մեծ Բրիտանիայում գտնվող ՓՄՁ-ն (հիմնված է Ուելսում) մշակել է արտոնագրված հակամաշկային,
օրթոպեդիկ ներդիր դիաբետիկ վերքերի համար և գործում է օրթոպեդիայի/ բժշկական սարքերի
ոլորտում:

Մասնագիտական

պոդիատոլոգիական

կլինիկաները,

հետազոտական

հնարավորություններով և դիաբետիկ հիվանդների մեծ խմբով, որոնվում են ֆինանսավորվող
հետազոտական համագործակցության համաձայնագրի ներքո: Արտադրանքի այս գնահատումը կօգնի
ներքնակն ավելի արագ շուկա դուրս բերել և նորարարական, ծախսարդյունավետ այս լուծումը
օգտակար կլինի օրթոպեդիկ հիվանդներին և ոտքերի խոցերով տառապող հիվանդներին:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae8b4b4d-6870-4637-86c4-02e25acaec2a
Ծածկագիր․TRUK20210420001
Նոր ծրագրային գործիքներ և ապրանքներ, որոնք որոնվում են տվյալների շտեմարան մշակողների և
ադմինիստրատորների համար
Անգլիայի արևելքիվ միջին չփերի մի ընկերություն միջազգային աճ է վայելում Microsoft-ի տվյալների
պլատֆորմի գործիքների հատվածում: Այն ցանկանում է ավելացնել իր
հասանելի

գործիքներով

պորտֆելն անմիջապես

և արտադրանքով, բայց նաև հետագա զարգացման համար ավելի

հեռանկարային տեխնոլոգիաներով: Համագործակցության տեսակը կախված կլինի գործընկերոջ
զարգացման

փուլից

և

տեսակից:

Բացառելով

հետազոտական

համագործակցությունը,

համագործակցությունը կարող է ներառել առևտրային, համատեղ ձեռնարկության, լիցենզիային և
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տեխնիկական համագործակցության ներքո:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dab4c3af-559e-42ee-acd1-0a8350a5d11a
Ծածկագիր․TRUK20190718001
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Նորություններ և միջոցառումներ

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի շրջանակներում կազակերպվում են
բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում գործարարներին
հանդիպելու

հավանական

գործընկերների

հետ

և

ստանալու

անհրաժեշտ

տեղեկություններ` եվրոպական շուկա մուտք գործելու համար:

Տեղեկատվական միջոցառում
2021թ. մայիսի 25-ին Երևանում կայացավ իրազեկման
միջոցառում՝ փոքր և միջին ձեռնարկությունների
Եվրամիության երկրներ արտահանման գործիքների,
ինչպես նաև օժանդակող ծրագրերի վերաբերյալ։
Մասնակիցներին ողջունեց «Էնթերփրայզ Արմենիա»
հիմնադրամի Միջազգային համագործակցության և
բիզնեսի միջազգայնացման ծրագրերի թիմի ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար Անի Խանդամիրյանը,
ով ներկայացրեց նաև «Ներդրումների աջակցման
կենտրոն» հիմնադրամի գործառույթները և
«Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան»
ծրագրի կողմից տրամադրվող ծառայությունները։
Միևնույն հիմնադրամի Խորհրդատվական աջակցության
ծրագրերի թիմի ղեկավար Լիլիթ Հայրապետյանը,
հանդիսանալով «ԷՐԱՍՄՈՒՍ երիտասարդ
ձեռնարկատերերի համար» ծրագրի ղեկավար,
ներկայացրեց համանուն ծրագիրը։Նա խոսեց ծրագրի
առավելությունների, թիրախ հանդիսացող ՓՄՁ-ների և
մասնակցության ընթացակարգի վերաբերյալ։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության
ներկայացուցիչ Կարեն Ազարյանը ներկայացրեց
Արտահանում Եվրամիության երկրներ/առևտրի
տեղեկատու և գրանցված արտահանողների
համակարգը (ԳԱՀ/REX), ինչպես նաև գործող
արտոնությունները (GSP+)։ ՀՀ Էկոնոմիկայի
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նախարարության Եվրամիության հետ
համագործակցության բաժնի պետ Մարիաննա
Պողոսյանը ևս խոսեց գրանցված արտահանողների
համակարգի մասին, ներկայացրեց թե ինչպես գրանցվել,
ինչպես նաև բերեց որոշ վիճակագրական տվյալներ։
Արտահանման ապահովագրության գործիքները
ներկայացրեց Հայաստանի արտահանման
ապահովագրության գործակալության հաճախորդների
սպասարկման բաժնի պետ Մարիանա Վասիլյանը։
Միջոցառմանն առցանց միացավ և մասնակիցներին՝
«Մտավոր սեփականության օբյեկտները և ՓՄՁ-ները»
թեմայով շնորհանդես ներկայացրեց իրավաբան,
«Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն»
հիմնադրամի հոգաբարձուների անդամ Հռիփսիմե
Պապիկյանը:
Միջոցառման ընթացքում հարցուպատասխանի
միջոցով ներկաները ստացան վերը նշված ծրագրերին
առնչվող իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։

Ստորև ներկայացվում են 2021 թ․-ի հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսների ընթացքում կազմակերպվող
միջոցառումները:

Հունիս
09/06/2021

Food eirEEN Meet the Buyer and Matchmaking Event 2021- virtual event
Իռլանդիա

Food eir-ին մասնակցությունն անվճար է: Գրանցումը մինչև 2021 թվականի
հունիսի 2-ը:
Միջոցառումն ուղղված է նորարարական
ձեռնարկություններին հետևյալ ոլորտներից.

և

աճին

միտված

սննդի

* Հացաբուլկեղեն
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*Ըմպելիքներ
* Սառեցված սնունդ
* Հրուշակեղեն
* Կաթնամթերք
* Սննդամթերքի բաղադրիչներ
*Մրգեր և բանջարեղեն
* Սննդամթերք
* Միս
* Աղի / նախուտեստ
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/ ։
17/0/2021

Tech4SmartCities - Sustainable, smart technologies for cities. Brokerage and pitching event.virtual event
Բելգիա

Միջոցառման

ուշադրության

կենտրոնում

կլինեն

էներգիայի

արդյունավետության, քաղաքային շարժունակության, կայուն շինարարության,
շրջանաձևության, ցածր ածխածնի տնտեսության և թվային վերափոխման հետ
կապված տեխնոլոգիաներն ու լուծումները, որոնք կարող են նպաստել
քաղաքների կլիմայի չեզոքության խնդիրների լուծմանը և դրանց կայունության
բարձրացմանը:
https://tech4smartcities-2021.b2match.io/

Հուլիս
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01/07/2021

COSM'ING 2021 - International Cosmetic and Biotechnology Brokerage Event-Առցանց,
Ֆրանսիա

Կենտրոնացեք B2B- ի հանդիպումների վրա.
- Նպաստեք ձեր հետազոտություններին և (կամ) բիզնեսին
- Գտեք բաղադրիչ և հումք մատակարարող
- Կառուցեք նոր գործընկերություն R&D նախագծերի համար
- Գտեք գնորդներ և / կամ դիստրիբյուտորներ
- Գտեք ֆինանսավորման նոր հնարավորություններ
- Ուսումնասիրեք տեխնոլոգիայի փոխանցման տարբերակը
B2b հանդիպումների 2 օրվա տոմսի գինը ՝ 100 €։

Օգոստոս
25/08/2021

Matchmaking at sTARTUp Day2021 Տարտու (Էստոնիա)

sTARTUp Day-ը Բալթիկայի ամենամեծ փառատոնն է, որը միավորում է
նորաստեղծ ընկերություններին, ավանդական ձեռներեցներին, ներդրողներին,
նորարարներին և ուսանողներին: Միջոցառման նպատակն է կապել ստարտափ
մտածող մարդկանց և տոնել ձեռներեցությունը Էստոնիայի խելացի Տարտու
քաղաքում:Covid19 սահմանափակումների պատճառով միջոցառմանը
ֆիզիկապես հնարավոր է մասնակցել միայն երեք տարբեր օրերից մեկին: Brella
հավելվածը կօգտագործվի երեք օրվա ընթացքում ՝ այլ մասնակիցների հետ
հանդիպումների համար :
http://www.startupday.ee/

ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES)
SES ծրագրի առավելությունները
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➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում
➢

Ծառայությունների

մատուցման,

արտադրական

գործընացի

բարելավում,

օպտիմալացում
➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում
➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում
➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար
➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն
Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից
➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից
➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները
➢ Կրթական ձեռնարկությունները
➢ Հիմնադրամները

SES ծրագրի ֆինանսավորումը
Պատվիրատուն

պարտավորվում

է

ստանձնել

Հայաստանում

նախատեսվող

ծախսերը՝ կացարան, օրական 3 անգամ սնունդ, օրական 5 եվրոյին համարժեք ՀՀ
դրամ որպես գրպանի փող։
Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության
ծախսերը:
Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ
փորձագետների ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։
Հեռ․՝ +374 95 12 84 87
E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն
ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան:
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Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր
շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում,
խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Հայաստան`
համագործակցության
հայտաձևեր
և
այլ
համապատասխան
տեղեկատվություն ստանալու համար:

Հարգելի գործարար,
Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝
http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=
32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 և ստացեք անվճար

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես
առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ:
Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են:

Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են
հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին
ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական
Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների տեսակետը։
Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը,
Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ
անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող
բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։
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