НАЈДЕТЕ НОВИ
ПАРТНЕРИ
ЗА РАЗВОЈ НА ТЕХНОЛОГИЈА

Европскиот информативен
и иновативен центар во
Македонија
дел од Enterprise Europe
Network е најголема мрежа
за трансфер на технологии
која им овозможува
на
клиентите
промоција
и
барање
на
технологии,
меѓусебно поврзување, како
и достапност на самите
технолошки
барања
и
нудења. Корисници главно
се универзитети, инситути,
центри и организации за
истражување и развој, кои
сакаат
да
станат
поконкуретнтни,
а
кои,
најчесто
не
поседуваат
човечки
и
финансиски
ресурси за иновации.

Секоја нова технологија може да создаде несигурност и да бара големи
износи на средства за воспоставување на новото знаење кое таа го носи
со себе, нови способности и истражувања, и навистина да претставува
сама по себе скапа и ризична инвестиција. Многу успешни бизнис
лидери успехот го постигнале со пронаоѓање на нови партнери на кои
им ги понудиле своите нови технологии, знаења, интелектуална
сопственост и know-how.

Основната цел на Enterprise
Europe Network е да им
помага на малите и средни
претпријатија во пронаоѓање
партнери
за
бизнис
соработка,
трансфер
на
технологии и истражување и
развој.
Процесот
на
пронаоѓање партнери се
состои во склучување на
меѓународни
партнерски
договори помеѓу малите и
средни претпријатија, или
помеѓу нив и големите
компании,
истражувачките
центри, универзитетите или
други можни партнерства.

Сите услуги кои ги дава
центарот се бесплатни и се
нудат од страна на секој
партнер во Конзорциумот
како едношалтерски систем
на
услуги
согласно
принципот „Нема погрешна
врата“. Тие главно се
насочени кон новите и
постоечките мали и средни
претпријатија, но, исто така,
може да се користат и од
страна
на
поголеми
компании,
институти
за
истражување, универзитети,
центри за технологии и
бизниси и агенции за развој
на иновации.
Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје
како
координатор
на
Европскиот информативен и
иновативен
центар
во
Македонија (ЕИИЦМ) нуди
повеќе
можности
за
пронаоѓање партнери за
развој на технологии. Сите
услуги кои се наведени во
овој леток, УКИМ ги нуди
како бесплатни услуги за
своите
клиенти.Секој
заинтересиран може да се
обрати во просториите на
Ректоратот на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.

Партнери за учество во

ЕУ програми
Интересот за учество во
европските
програми
и
проекти е многу голем, и
пронаоѓањето на сигурни
партнери за соработка е од
особено значење. За таа
цел, ЕИИЦМ им овозможува
на домашните клиенти да
пронајдат нови соодветни
меѓународни партнери како
за научноистражувачка, така
и за технолошка соработка,
да се здружуваат и да
основаат конзорциуми. На
клиентите можат да им се
креираат и профили за
пронаоѓање на партнерства
кои успешно ќе бидат
промовирани во рамките на
Enterprise Europe Network.
На тој начин, клиентите
меѓусебе ги разменуваат
своите знаења и иновации
преку отворен дијалог и
интеракција и можност за
заедничко
учество
на
отворените
повици
за
проекти финансирани од ЕУ.
Отворените
повици
за
проектни предлози редовно
се
објавуваат
на
вебстраницата на ЕИИЦМ и се
достапни за клиентите кои
сакаат да земат учество во
некој
научноистражувачки
проект.

Целта на ЕИИЦМ е да
креира нов просперитет,
преку
привлекување
на
научници,
истражувачи,
инженери и технолози кои
имаат
потенцијал
да
иновираат и да ги насочат
иновациите во комерцијални
цели.
Притоа,
ЕИИЦМ
овозможува
примена
на
развојните технологии и
подобро
разбирање
на
глобалниот пазар, преку
подобрување на пазарната
интелигенција. ЕИИЦМ дава
можност на индустријата и
академијата за изнаоѓање на
партнери ширум светот и за
соработка во еден целосен
иновативен систем. ЕИИЦМ
овозможува
технолошки
истражувања, вклучувајќи ја
развојната и истражувачката
заедница ширум светот.

База на податоци за

технолошка размена
Базата на податоци за
технолошка
размена
на
ЕИИЦМ опфаќа голем број
на технолошки барања и
понуди од повеќе од 50
земји, кои пристигнуваат од
универзитети, компании и
истражувачки центри, кои се
познати како Bulletin Board
Services (BBS). Базата се
наградува со нови профили
на неделна основа.
Профилите на клиентите
веднаш се објавуваат на
веб-страницата на ЕИИЦМ www.een.mk, и се анонимни.
Потоа, во зависност од
интересот на клиентите, се
испраќаат понуди за интерес
на технолошкиот профил за
барање или нудење на
технологија со што се
разменуваат контакти помеѓу
клиентите.

Промоција на

заедно со клиентот и опфаќа
нудење односно барање на
нова технологија, и со тоа
станува дел од базата на
профили
на
Enterprise
Europe Network.

Automatic Matching Tool
АМТ е ИТ решение (алатка),
воведена од страна на Enterprise
Europe Network, кое овозможува
да се воспостават критериуми за
добивање на технолошки понуди
или побарувања од базата на
технолошки профили.
АМТ овозможува пребарување у
добивање на известувања по пат
на електронска пошта за нови
технолошки понуди и барања,
како и обезбедува селектирани
побарувања по области од
интерес на корисникот преку
избор на соодветните технолошки
клучни зборови.
АМТ е алатка која се користи
лесно и е бесплатна. За да се
користи оваа услуга потребна е
регистрација на веб-страницата
на ЕИИЦМ - www.een.mk каде во
полето „Услуги“ се наоѓа алатката
Automatic Matching Tool.

технологијата
Компаниите имаат можност
да изработат профил за
својата технологија, познати
како Bulletin Board Services
(BBS), кој ќе можат да го
промовираат во рамките на
Enterprise Europe Network и
со тоа да пронајдат решение
за
своите
технолошки
понуди. Профилот се прави

Профилот кој е дел од
базата на профили на
мрежата, достапен е на
меѓународно ниво во EEN и
се публикува и разменува во
Европа и надвор од неа,
според идентификациониот
број кој го добива при негово
креирање.

Технолошка ревизија

Организирање на

(Technology Audit)

настани

ЕИИЦМ може да помогне да
се изврши идентификација
на потребите на клиентот
при
промовирање
на
иновативните технологии во
Европа, преку изведување
на методолошка проценка на
нејзините постоечки и нови
технолошки капацитети.
Целта
на
технолошката
ревизија е да се утврди
основата на технологијата и
да се идентификуваат нови
производи и системи, развој
на нови технологии кои ги
применува, процеси, знаења
и
експертиза,
како
и
дефинирање на соодветни
проблематични области за
кои се потребни иновативни
решенија.
Ревизијата
е
наменета за клиентите кои
сакаат со структурален и
сеопфатен пристап да се
евалуираат компетенциите
на
нивните
технолошки
капацитети и know-how, со
што ќе се утврди постоењето
на конкурентна предност на
истите. Клиентот се посетува
од страна на стручно лице
кое што им ги оценува
потенцијалните технолошки
потреби, врз основа на што
утврдува дали навистина
компанијата е иновативна и
на кои фактори и области им
е потребно подобрување.

ЕИИЦМ организира настани
(брокерски
настани
и
компаниски мисии, саеми,
конференции).
Тие
се
одлична можност за малите
и средни претпријатија од
различни
земји
да
ги
идентификуваат
своите
партнери
со
соодветни
технолошки профили и да се
запознаат
на
директни
средби. Исто така, тие се
основа за: можна идна
соработка меѓу компаниите,
промоција на технологијата,
како и ефикасен начин и
можност за креирање на
нови
технолошки
партнерства.

На тој начин, клиентите
разменуваат
контакти
и

преговараат
за
плодна
технолошка соработка.
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