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EVENIMENTE ONLINE

BIONNALE 2021
eveniment de networking în domeniul științelor vieții și sănătății
12 mai 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă invită să luați parte la evenimentul
BIONNALE 2021, unul dintre cele mai importante evenimente de networking organizat în domeniul științelor
vieții și sănătății, din Berlin.
Partenerii Rețelei Enterprise Europe Network din Germania, Berlin Partner for Business and
Technology, vor organiza ediția din acest an în mediul virtual, iar evenimentul va cuprinde atât seminarii, cât
și o sesiune de matchmaking, care le vor permite participanților să stabilească noi cooperări în afaceri, axânduse, în special, pe cercetare antreprenorială.
BIONNALE 2021 va cuprinde:
• program de conferință cu perspective asupra problemelor și evoluțiilor actuale ale științelor vieții;
• oportunități de matchmaking organizate virtual;
• cooperare în afaceri și cercetare antreprenorială, prezentări academice;
• expoziție virtuală pentru prezentarea produselor și serviciilor;
• acordarea premiului BIONNALE pentru cea mai succintă prelegere.
BIONNALE 2021 este o platformă dedicată companiilor și instituțiilor de cercetare care caută oportunități
comune de dezvoltare sau cercetare, start-up-urilor cu idei noi și abordări inovatoare, precum și investitorilor
și altor părți interesate de științele vieții și industria sănătății.
Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 12 mai 2021.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://bionnale2021.b2match.io/.
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Eveniment de brokeraj în cadrul Smart Manufacturing Matchmaking 2021
- ediție virtuală –
13 – 14 mai 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de SPIN - Innovation Business
Support, partener în regiunile Basilicata și Calabria din Italia al Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), vă
invită să luați parte la evenimentul online de brokeraj organizat în cadrul Smart Manufacturing Matchmaking
2021, în perioada 13-14 mai 2021.
Evenimentul își propune să reunească în mediul virtual manageri de companii, cercetători și organisme
publice care lucrează în domeniul “smart manufacturing” (producția inteligentă) și al industriei 4.0.
Anul acesta evenimentul de brokeraj va avea loc în două sesiuni, prima în perioada 13-14 mai 2021 și
a doua în perioada 17-19 noiembrie 2021.
Smart Manufacturing Matchmaking 2021 oferă o oportunitate unică de a fi la curent cu cele mai recente
tehnologii avansate, cererea de inovație din partea instituțiilor și a orașelor și provocările tehnice cu care se
confruntă marile companii.
Principalele subiecte abordate în cadrul BE @ SMM 2021 sunt următoarele:
 sisteme avansate utilizate în sectorul producţiei: sisteme de manipulare automată a materialelor,
coboturi;
 producţia de aditivi;
 agricultura 4.0;
 inteligență artificială și învățare automată pentru aplicații industriale;
 aplicații pentru gestionarea datelor de pe rețelele sociale;
 aplicații ale realității virtuale, realității augmentate și ale realității mixte în industrie;
 producție autonomă;
 robotică autonomă;
 analiză Big Data;
 sisteme cibernetice;
 securitate cibernetică;
 tehnologii Cloud;
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Digital Twin;
sustenabilitatea mediului;
interfețe om-maşină;
integrare orizontală și verticală;
internetul industrial al lucrurilor (Industrial Internet of Things – IIoT);
open data și inovație publică;
întreținere predictivă;
simulare între mașini interconectate;
integrare de sistem.
Participarea la eveniment este gratuită. Termenul limită pentru înregistrare este 11 mai 2021.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://smm2021.b2match.io/home.
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MURCIA FOOD 2021
- eveniment virtual de brokeraj –
17 – 21 mai 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vă invită să participați la cea de-a zecea
ediție a evenimentului Murcia Food 2021, organizat de către partenerul Enterprise Europe Network din
Spania, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Murcia (INFO). În cadrul evenimentului vor fi
prezentate cele mai noi creații în domeniul tehnologiei alimentare, oferind companiilor din diferite țări
europene oportunitatea de a organiza întâlniri bilaterale care vizează stabilirea de acorduri de cooperare
tehnologică.
Principalele subiecte abordate:
 proiectarea spațiilor destinate industriei ospitaliere ținând cont de normele sanitare şi de igienă
și siguranța alimentelor;
 biotehnologii (biosenzori, produse alimentare noi - prebiotice, funcționale etc.);
 economie circulară (cicluri de viață, eco-design, reutilizarea subproduselor alimentare,
minimizarea pierderilor după recoltare);
 tehnologii de conservare, ambalaje active și inteligente;
 procese de automatizare și control (monitorizarea proceselor, senzori, comunicații, robotică
etc.);
 tehnologii hidraulice în sectorul alimentar.
La eveniment sunt invitate să participe companiile, universitățile, centrele tehnologice și institutele de
cercetare din Europa, care doresc să-și prezinte oferta sau cererea în ceea ce privește implementarea soluțiilor
tehnologice în industria alimentară.
Participarea este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 21 mai 2021. Pentru mai
multe
informații
și
înregistrare,
vă
rugăm
să
accesați
următorul
link:
https://murciafood2021.b2match.io/page-2711.
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Digital Enterprise Show 2021
- eveniment de brokeraj18-19 mai 2021

Fundația pentru Cunoaștere Madri + D (Spania), partener al Rețelei Enterprise Europe
Network, organizează evenimentul de brokeraj Digital Enterprise Show 2021 (DES 2021), în perioada 18 19 mai 2021.
DES 2021 reunește companii inovatoare, furnizori de soluții tehnologice bazate pe inteligență
artificială, internetul industrial al lucrurilor (IoT), tehnologia blockchain, tehnologii Cloud, securitate
cibernetică, realitate virtuală / realitate augmentată, analiză Big Data, automatizarea marketingului și produse
dedicate marketing-ului digital și industriei 4.0. Obiectivul principal al evenimentului este crearea unui forum
de întâlnire pentru companii, start-up-uri, spin-off-uri, institute de cercetare, universități și alte organizații care
sunt implicate activ în domenii precum:






industria 4.0
orașe și sectorul public
energie și utilități
comerț cu amănuntul,
electronic și logistică
sănătate digitală

comerț






mobilitate urbană
servicii bancare și asigurări
turism și ospitalitate
telecomunicații,
mass-media
divertisment

și

Evenimentul de brokeraj este programat să se desfășoare într-un format hibrid:
• fizic: participanții vor participa fizic la eveniment și vor avea întâlniri față în față;
• online: participanții vor participa la întâlniri virtuale.
Participarea este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 19 mai 2021.
Pentru detalii suplimentare și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://des2021.b2match.io.
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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.
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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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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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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
Beatrice Georgescu – responsabil relații cu clienții Ro-Boost SME-s

