
1. Rolul ZENIT GmbH, ca parteneriat public-privat 

Membrii asociați ai parteneriatului public-privat ZENIT GmbH, fondat în anul 1984, sunt pe lângă 

cele aproximativ 200 de firme ce alcătuiesc rețeaua ZENIT e.V., landul Renania de Nord-Westfalia, 

precum și un consorțiu bancar format din Banca NRW (NRW.BANK), Asociația Bancară Renania de 

Nord-Westfalia (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e.V.) și Banca Cooperatistă Centrală a 

Germaniei de Vest (WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschaft-Zentralbank).  
 

Echipa interdisciplinară de 60 de angajați este formată din specialiști cu formare în diferite domenii, 

cum ar fi inginerie sau organizarea și conducerea unei întreprinderi. Principalul scop al ZENIT 

GmbH este de a pune în legătură oameni, idei, tehnologii și produse, precum și de a crea și folosi în 

mod activ rețele regionale, naționale și internaționale.  
 

ZENIT GmbH este parte a Enterprise Europe Network o inițiativă a Comisiei Europene, cu 

aproximativ 600 de parteneri locali în peste 60 de țări. Reprezentant al acestei rețele în landul 

Renania de Nord-Westfalia este NRW.Europa, un consorțiu alcătuit din ZENIT GmbH, NRW.BANK 

și  NRW.International GmbH. Acest consorțiu oferă servicii ample de consultanță pentru proiecte de 

internaționalizare, transfer de tehnologie și ”know-how”, căutare de parteneri de cooperare la nivel 

național și internațional, precum și căutarea și solicitarea de fonduri. 
 

Pe lângă toate acestea, ZENIT GmbH este și partener de contact pentru Programul Central de 

Inovații pentru Întreprinderile Mijocii (ZIM), cel mai important program de promovare al 

întreprinderilor mijlocii la nivel federal (https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Meta/Englisch/englisch.html). 

 

Din însărcinarea Ministerului pentru Știință din landul Renania de Nord-Westfalia, ZENIT GmbH 

coordonează împreună cu Matrix GmbH & Co. KG, ofensiva comună ”Viitor prin inovație” (Zukunft 

durch Innovation.NRW), program menit să trezească interesul cât mai multor elevi pentru un studiu 

în inginerie, științele naturii sau pentru o pregătire tehnică. 
 

2. Platforma de cooperare ”Enterprise Europe Network”; rolul acesteia în dezvoltarea de 

afaceri și parteneriate (în România: http://een-romania.ro/) 
 

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care 

sprijină întreprinderi, organizații de sprijinire a mediului de afaceri și profesionale, institute de 

cercetare, universități, centre tehnologice, agenții de dezvoltare din peste 60 de țări, incluzând cele 

28 state membre ale Uniunii Europene, țările candidate, țările membre ale Spațiului Economic 

European (inclusiv Islanda, Liechtenstein si Norvegia) și alte țări terțe. 
 

Rețeaua europeană ”Enterprise Europe Network” are ca scop sprijinirea parteneriatelor strategice, 

cooperarea și transferul de tehnologie pentru întreprinderile mici și mijlocii. Partenerii germani din 

cadrul ”Enterprise Europe Network” oferă sprijin mai ales în domeniul de cercetare și dezvoltare 

prin inițierea de contacte în domeniile de știință și economie.  

Rolul și activitatea partenerilor germani din ”Enterprise Europe Network”: 

 ajută firmele să-și găsească potențiali parteneri de afaceri; 

 ajută IMM-urile să dezvolte noi produse și să intre pe piețele europene; 

 oferă servicii de consultanță în domeniile: proprietăți intelectuale, patente, norme și prevederi 

legale europene; 

 reprezintă un canal de comunicare (îi informează pe întreprinzători despre noutățile relevante 

care vin de la Bruxelles și comunică informații din economie către Bruxelles). 

Peste 600 de centre găzduiesc rețeaua Enterprise Europe Network și oferă servicii specializate 

pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și internaționalizare) și sprijinirea 

inovării (transfer de know-how și tehnologie). 

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de a ajuta firmele locale să-și internaționalizeze 

afacerile prin oferirea de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a 

produselor/serviciilor, contacte cu potențiali parteneri pentru a dezvolta împreună noi afaceri sau 

tehnologii, sau finanțatori pentru idei de afaceri, invenții, inovații. 
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