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EVENIMENTE EEN

SIVAL - VIBE 2022: plant and crop productions business meetings
- eveniment de brokeraj dedicat culturii plantelor 11-14 ianuarie 2022

Partenerul Enterprise Europe Network din Franța - Solutions&co, alături de Vegepolys Valley –
Clusterul European dedicat plantelor, organizează în cadrul expoziției de echipamente și servicii pentru
sectorul producției vegetale - SIVAL din Franța, evenimentul de brokeraj SIVAL - VIBE 2022: plant and
crop productions business meetings, care oferă oportunitatea participanților de a încheia colaborări,
parteneriate de afaceri, științifice sau tehnologice din sectoare precum: horticultură, cultivarea
fructelor și legumelor, viticultură, semințe, mașini și echipamente agricole.
Întâlnirile bilaterale vor avea loc fizic, în Angers, Franța în perioada 11 – 12 ianuarie 2022 și online în
data de 14 ianuarie 2022.
Participarea la eveniment este gratuită, iar termenul limită pentru înregistrare este 10 ianuarie 2022
- ora 12:00, iar întâlnirile bilaterale pot fi stabilite până în data de 14 ianuarie 2022, ora 12:00.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://vibe2022.b2match.io/home.
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EVENIMENTE EEN

Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022
- eveniment de brokeraj dedicat domeniilor sănătate și biotehnologie –
27-28 ianuarie 2022

Partenerul Enterprise Europe Network din Austria, Universitatea de Medicină din Graz
organizează în perioada 27-28 ianuarie 2022, evenimentul de brokeraj Health Tech Hub Styria Pitch &
Partner 2022 (HTH 2022) dedicat domeniilor sănătate și biotehnologie. Agenda evenimentului cuprinde
paneluri de discuție pe diverse teme de interes, coordonate de experți din domeniile vizate, worksopuri, sesiuni de pitching cu investitori, întâlniri bilaterale de tipul B2B pre-stabilite.
La eveniment sunt așteptați să participe cercetători, investitori, cadre medicale, experți în e-sănătate,
reprezentanți ai companiilor și start-up-urilor, care vor avea posibilitatea să își formeze o privire de ansamblu
asupra domeniului sănătății și al biotehnologiei, să își prezinte ideile de proiecte și să stabilească noi relații
comerciale.
Evenimentul este unul hibrid, astfel că sesiunile din data de 27 ianuarie 2022 care vor avea loc fizic,
vor fi transmise și live, în timp real. Workshop-urile și întâlnirile bilaterale B2B din 28 ianuarie 2022 vor fi
organizate online.
Participarea la eveniment este gratuită, iar data limită de înscriere este 27 ianuarie 2022. Pentru
mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.hth-styria.com/.
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EVENIMENTE EEN

Life-on-Chip
- eveniment internațional de matchmaking
dedicat domeniului medicinei personalizate 9 - 10 februarie 2022

Enterprise Europe Network Flandra organizează în cadrul Conferinței Life-on-Chip „Inițierea
convergenței în tehnologia sănătății”, un eveniment de matchmaking dedicat domeniului medicinei
personalizate, în perioada 9-10 februarie 2022.
Obiectivul organizării acestui eveniment este de a reuni actori internaționali activi în acest domeniu
interdisciplinar pentru a-i stimula să dezvolte afaceri și să înființeze noi parteneriate pentru proiecte de
cercetare și dezvoltare, cu scopul de a accelera procesul de inovare către noi soluții de asistență medicală.
Evenimentul vizează micro și nanotehnologia, inteligența artificială, robotica, tehnologiile noi de producție
ce au un impact major în toate industriile, însă, în mod special, în sănătate și științele vieții.
Sesiunile de matchmaking vor avea loc online în data de 9 februarie 2022 și în format hibrid (atât fizic
– în Leuven, Belgia, cât și online), în data de 10 februarie 2022.
Participarea la evenimentul de matchmaking este gratuită, iar termenul limită de înscriere este
10 februarie 2022. Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugăm să accesați următorul link:
https://life-on-chip-2022.b2match.io/.
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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.
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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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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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Grupul Sectorial de Sănătate

Căutare de parteneri în domeniul sănătății
 Spitalul Public „SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di
Alessandria (AO AL), din Italia caută parteneri în vederea
încheierii unor colaborări în cadrul programului Horizon Europe.
Acesta este un spital de referință, cu un departament de nivel al doilea pentru accidente și urgențe, are
o capacitate de 581 de paturi care deservește aproximativ 650.000 de locuitori. Departamentul de
Cercetare și Inovare (DAIRI) lucrează pentru identificarea și promovarea sinergiilor între cercetarea
științifică și activitățile de asistență medicală, coordonează grupuri de lucru corporative
multidisciplinare orientate spre cercetare, formare și inovare numite „unități de boală”, cu scopul de
a dezvolta asistența medicală și cercetarea cu accent pe patologii de mediu.
 ADAMO Robots, o companie din Spania, ce combină psihoterapia cu
robotica în scopul îmbunătățirii calității vieții, caută parteneri care să aibă
rolul de utilizatori finali ai unei noi tehnologii dezvoltate de companie.
Aceasta produce brațe robotizate, capabile de mișcări foarte articulate
pentru a oferi un tratament terapeutic precis prin aplicarea de aer
comprimat. Această abordare inovatoare s-a dovedit că produce același
efect asupra corpului pacientului ca terapiile manuale, reducând timpul
de tratament în comparație cu soluțiile actuale. Partenerul poate să fie un
spital, o clincă sau diverse tipuri de colaboratori ce permit testarea
tehnologiei. Scopul vizat de către companie este accelerarea și integrarea
aplicațiilor robotizate în asistența medicală, pentru a permite
implementarea unor soluții noi și eficiente bazate pe robotizare.
Dacă oportunitățile descrise mai sus prezintă interes pentru dumneavoastră vă rugăm să vă
exprimați intenția de a colabora la adresa de e-mail: eencanhelp@adroltenia.ro.
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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 Dobre – manager proiect Ro-Boost SME-s
Alexandra Sîrbu-Dragomir – coordonator comunicare Ro-Boost SME-s
Alexandru Paralescu – ofițer relații cu clienții Ro-Boost SME-s

