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FEBRUARIE 2021

EVENIMENTE ONLINE

Construction-2021
Eveniment online de brokeraj
23 - 24 februarie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, vă invită
să participați la evenimentul online de brokeraj “Construction-2021”, care va fi organizat în perioada
23-24 februarie 2021 împreună cu parteneri Enterprise Europe Network din Bulgaria, Ungaria,
România, Serbia și Turcia.
Acest eveniment va oferi companiilor mari, IMM-urilor, instituțiilor publice, asociațiilor, clusterelor,
investitorilor o oportunitate unică de a stabili parteneriate de afaceri și tehnologie prin reuniuni prestabilite 11. Sunt vizate materialele de construcție și mașinile de construcție.
Întâlnirile bilaterale, de 20 de minute, sunt programate în funcție de disponibilitatea, interesele și
obiectivele fiecărui participant. Pentru a le permite participanților să găsească partenerii potriviți, fiecare
trebuie să aleagă cel puțin un articol din ”Marketplace Opportunities”.
Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 22 februarie
2021. Pentru mai multe informații și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://construction-2020.b2match.io/.
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FEBRUARIE 2021

EVENIMENTE ONLINE

Evenimentul Health Valley 2021
- conferință și sesiuni de matchmaking 10 – 11 martie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator și membru al
Grupului Sectorial de Sănătate de la nivelul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la
evenimentul Health Valley 2021, care va avea loc în zilele de 10 și 11 martie 2021. Sesiunile de matchmaking
din cadrul evenimentului vor oferi antreprenorilor, cercetătorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății telemedicină, robotică, farma, prevenire și medicină personalizată, posibilitatea de a se întâlni online, de a
discuta despre parteneriate comune și de a crea în colaborare proiecte de inovare și cercetare. Organizatorii își
propun să faciliteze participarea în proiecte europene, precum programele Horizon Europe și Eureka /
Eurostars, în domeniul sănătății digitale, al dispozitivelor medicale și al medicinii personalizate.
Health Valley Event 2021 (HVE2021) include, de asemenea, o conferință, pe parcursul căreia cei
interesați pot participa la o serie de sesiuni tematice și demonstrații ale celor mai recente inovații din domeniu.
Printre subiectele abordate se regăsesc:
 Îmbătrânire frumoasă
 Sănătate și nutriție personalizate
 Realitate virtuală
 Asistență medicală
 Robotica în sănătate - Medtech
 Prevenirea diabetului de tip II
 Medicină personalizată
 Achiziții inovatoare pentru soluții în
telemedicină
 Minte sănătoasă
Termen limită pentru înregistrarea la eveniment: 11 martie 2021
Participarea la sesiunile de matchmaking este gratuită și se poate realiza accesând următorul link:
https://hve2021.b2match.io/.
Participarea la conferință: 99 euro pentru un bilet pe toată durata evenimentului. Detalii despre
conferință regăsiți accesând link-ul următor: https://www.healthvalleyevent.com/.
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FEBRUARIE 2021

EVENIMENTE ONLINE

Forum internațional în domeniul echipamentelor tehnice 2021 – Fabrica viitorului
11 – 12 martie 2021
- ediție virtuală -

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în colaborare cu Advantage Austria,
organizația de promovare a economiei austriece din cadrul Camerei Economice a Austriei și Rețeaua
Enterprise Europe Network, vă invită să participați la Forumul internațional în domeniul echipamentelor
tehnice 2021 – Fabrica viitorului, în perioada 11 - 12 martie 2021.
Evenimentul va include trei module:
 Conferință, în cadrul căreia vor fi prezentate tendințele actuale și liderii inovatori în domeniul abordat,
urmată de discuții pe teme de interes, precum: reziliența lanțului de aprovizionare, producția ecologică,
IA în industrie, fabricația aditivă sau procesul de imprimare 3D industrial, analize de meta date și
securitate, automatizare;
 Expoziție, care va introduce produse, servicii și proiecte ale companiilor și institutelor de cercetare
austriece inovatoare;
 Eveniment internațional de matchmaking de tip B2B, pentru identificarea de parteneriate, cu
participanți din peste 40 de țări din întreaga lume.
Participarea la eveniment ca vizitator este gratuită.
Termen limită pentru înregistrare: 12 martie 2021.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://machinery2021.b2match.io/.
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FEBRUARIE 2021

EVENIMENTE ONLINE

Zile de cooperare tehnologică și de afaceri 2021
12 – 15 aprilie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă invită să luați parte la evenimentul de
brokeraj din cadrul Târgului din Hanovra 2021 - „Zile de cooperare tehnologică și de afaceri”, planificat să
se desfășoare în mediul virtual. Evenimentul este organizat de NBank Hanovra, partenerul local Enterprise
Europe Network, în colaborare cu mai mulți parteneri ai rețelei, asigurând o participare importantă a mediului
de afaceri german, european și internațional.
Evenimentul de brokeraj oferă IMM-urilor, companiilor mari și organizațiilor de cercetare posibilitatea de
a identifica și încheia parteneriate în domeniul cercetării și tehnologiei. Evenimentul este locul virtual pentru
achiziționarea de noi tehnologii, concepte și soluții, precum și pentru a lua contact cu potențiali furnizori și
parteneri de afaceri în vederea asigurării marketingului internațional și vânzărilor de produse și servicii din
portofoliu.
Evenimentul se va concentra pe:
 industria 4.0 și soluții inteligente (Smart Factory);
 tehnologii de producție eficiente din punct de vedere al resurselor și energiei;
 energie durabilă și mobilitate;
 instrumente de măsură.
Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuită.
Termen limită pentru înregistrare: 4 aprilie 2021
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://technologybusiness-cooperation-days-2021.b2match.io/.
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FEBRUARIE 2021

EVENIMENTE ONLINE

INNOFORM 2021
- eveniment virtual de brokeraj 21 aprilie 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator, alături de
Agenția pentru Dezvoltare Regională din Torun – Polonia (organizator principal), precum și alți
parteneri ai Rețelei Enterprise Europe Network, vă invită să participați la evenimentul virtual de brokeraj
INNOFORM 2021, dedicat industriei de prelucrare a materialelor plastice, care va avea loc în data de 21
aprilie 2021.
Aflat la cea de-a 5-a ediție, evenimentul se adresează tuturor reprezentanților industriei de prelucrare
a materialelor plastice, administratorilor de companii, managerilor, personalului tehnic care utilizează
tehnologia de prelucrare a instrumentelor și a materialelor plastice în producție, universităților, instituțiilor de
cercetare și tehnice, furnizorilor, comercianților și distribuitorilor pentru a profita de oportunitatea oferită de
sesiunea de matchmaking.
Evenimentul se concentrează pe:
 metale
 feroviar
 ambalare
 plastice
 aviație
 automatizarea și robotizarea producției
 utilaje
 logistică
 soluții IT pentru sectorul industrial
 automotive
 electrocasnice
 reciclare
 electronică și inginerie
electrică
Participarea la evenimentul de brokeraj este gratuită.
Termen limită pentru înregistrare: 16 aprilie 2021
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://innoform2021.b2match.io/.
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FEBRUARIE 2021

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE
Grupul Sectorial de Sănătate

Oportunități de internaționalizare a afacerilor
Parteneriate în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, în calitate de partener al Rețelei Enterprise
Europe Network (EEN), prezentă în peste 60 de țări,
urmărește sprijinirea IMM-urilor de la nivelul
Regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea exploatării
oportunităților internaționale de dezvoltare a
afacerilor.
Misiunea partenerilor EEN este de a ajuta
firmele locale să-și internaționalizeze afacerile prin
oferirea de consiliere, identificarea de noi piețe de
desfacere a produselor/serviciilor, contacte cu
potențiali parteneri pentru a dezvolta împreună noi
afaceri sau tehnologii.
În calitate de membru al Grupului Sectorial
de Sănătate din cadrul EEN, ADR Sud-Vest Oltenia
sprijină companiile și organizațiile de la nivelul
Regiunii Sud-Vest Oltenia care activează în sectorul
de sănătate în efortul lor de a rămâne sau de a deveni
și mai competitive, impulsionând activitățile de
inovare și încurajând cooperarea în afaceri la nivel
internațional. În acest mod, se urmărește realizarea de
parteneriate, atât cu membrii grupurilor sectoriale, cât
și cu potențiali colaboratori internaționali.
Pentru detalii și sprijin în vederea promovării intereselor dumneavoastră de colaborare prin
intermediul Grupului Sectorial de Sănătate din cadrul EEN și al platformei EEN, vă rugăm să ne
contactați la adresele de e-mail: office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.

8

FEBRUARIE 2021

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE
Grupul Sectorial de Sănătate

Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de co-organizator,
promovează Platforma europeană „Sănătatea și industria împreună împotriva CORONA”, platformă
B2Match în care pot fi încărcate cereri și oferte de produse și servicii din domeniul medical, necesare
în lupta cu noul coronavirus (COVID-19).
Inițiativa aparține EEN Flandra, în colaborare cu Flandra Care și Guvernul Flandrei, și este susținută
de Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), un grup de
suport dedicat actorilor din domeniul sănătății, la care ADR Sud-Vest Oltenia s-a alăturat încă din anul
2016.
IMM-urile, antreprenorii, instituțiile de cercetare, organizațiile medicale și guvernele sunt invitate să
colaboreze și să se alăture acestei platforme online pentru a ajuta în confruntarea cu actuala criză din sectorul
de sănătate. Astfel, se urmărește susținerea companiilor și a furnizorilor de servicii medicale în găsirea
de soluții viabile. De asemenea, platforma rezervă spațiu și guvernelor pentru a publica online toate link-urile
cu informații relevante.
Înregistrați-vă compania/ organizația, prezentați-vă soluția, sugerați-vă inițiativa, oferiți informații
relevante, explicați-vă nevoile și găsiți partenerul potrivit!
Experții Enterprise Europe Network din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia vă vor sprijini să
publicați cererile și ofertele de produse și servicii din domeniul medical. Ulterior validării, cei înregistrați
vor stabili întâlniri virtuale cu ceilalți participanți prin intermediul platformei. Platforma va rămâne activă
până la data de 31 decembrie 2021.
Pentru mai multe informații și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://careindustry-together-against-corona.b2match.io/. Termenii și condițiile pentru înregistrare se regăsesc la
următoarea adresă: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/page-2591.
Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail:
office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.
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FEBRUARIE 2021

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE
Grupul Sectorial de Sănătate

TAITRA Taiwan – Platformă digitală creată în scopul combaterii COVID-19

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de TAITRA (Consiliul de
Dezvoltare a Comerțului Exterior din Taiwan), în calitate de parteneri Enterprise Europe Network (EEN)
și în contextul apartenenței la Grupul Sectorial de Sănătate din cadrul EEN, vă invită să consultați
platforma digitală “TAIWAN Global Anti-COVID-19 Pavilion”, care a fost creată de TAITRA, în scopul
combaterii COVID-19.
Platforma, care poate fi accesată la următorul link: https://www.anticovid19tw.org/, reunește
activitatea experților din peste 20 de instituții medicale și oferă informații utile pentru prevenirea epidemiilor,
cu sprijinul Ministerului Sănătății din Taiwan, al spitalelor și al altor organizații.
Platforma oferă:
- împărtășirea experienței de prevenire a epidemiei: platforma împărtășește experiența și expertiza
Taiwanului. Vă puteți conecta cu industria, spitalele și furnizorii de servicii din Taiwan. Platforma se
adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg;
- industrie: Taiwanul are un sistem de sănătate publică bine pus la punct, pregătire medicală și o
experiență vastă în prevenirea epidemiilor. Companiile din Taiwan sunt axate, de asemenea, pe
realizarea de produse asociate prevenirii epidemiei;
- întrebări frecvente și răspunsuri din surse de încredere;
- hartă globală cu cele mai recente informații grafice privind controalele la frontiere;
- modelul Taiwan: măsuri de prevenire pe care Taiwanul le-a implementat cu succes în ceea ce privește
combaterea răspândirii epidemiei.
De asemenea, în situația în care există organizații medicale sau medici care au nevoie de ajutor,
sfaturi sau informații, pot fi solicitate întâlniri virtuale prin intermediul platformei.
Pentru informații suplimentare sau sprijin, ne puteți contacta la adresele de e-mail:
office@adroltenia.ro și mihaela.lupancescu@adroltenia.ro.
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FEBRUARIE 2021

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE
Grupul Sectorial de Sănătate

Eveniment de brokeraj - Întâlnire în Italia pentru Științele Vieții 2021
Waiting for MIT4LS2021 – sesiuni de întâlniri bilaterale
deschise până în data de 15 mai 2021
29 septembrie – 1 octombrie 2021
(întâlniri față în față – eveniment fizic)
Genova, Italia
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, alături de
Camera de Comerț din Genova (Italia),
în calitate de parteneri ai Rețelei
Enterprise Europe Network și membri
ai Grupului Sectorial de Sănătate din
cadrul rețelei, vă invită să participați la
evenimentul internațional de brokeraj Întâlnire în Italia pentru Științele
Vieții (MIT4LS). Acesta s-a născut ca o
oportunitate de colaborare și promovare
în domeniul Științelor Vieții și, prin
urmare, ediția din acest an va consta atât
în organizarea de întâlniri bilaterale între
companii,
online
pe
platforma
evenimentului, până în data de 15 mai 2020, cât și în organizarea unui eveniment de brokeraj fizic, în perioada
29 septembrie – 1 octombrie 2021, în Genova, Italia.
Scopul este acela de a exploata la maximum oportunitățile de colaborare în afaceri, cercetare, propuneri
de proiecte din partea comunității MIT4LS. În ceea ce privește evenimentul fizic, acesta va include o
conferință internațională în domeniul Științelor Vieții, ateliere tematice aprofundate, prezentări de companii,
spații expoziționale și inițiative care susțin start-up-urile din următoarele sectoare:
 echipamente medicale;
 farmacie și biotehnologie;
 TIC pentru sănătate;
 nutraceutice;
 lanțul valoric aferent.
Participarea la eveniment este gratuită.
Termen limită pentru înregistrare: 13 septembrie 2021
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://genova2021.mit4ls.b2match.io/.
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CONTACT

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, 200402
Tel.: 0251.411.869 / 0251.414.904 / 0251.418.240 / 0351.403.900
Fax: 0351.463.966 / 0351.463.967
Email: office@adroltenia.ro
Website www.adroltenia.ro
Program de lucru: luni – vineri, 08:30 – 16:30

Elaborat de:
Mihaela Lupăncescu – manager proiect Ro-Boost SME-s
Alexandra Sîrbu-Dragomir – coordonator comunicare Ro-Boost SME-s
Loredana Tisan – ofițer relații cu clienții Ro-Boost SME-s

