
een.ec.europa.eu

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla ( EEN) Biznesa sadarbības datubāzes lietošana 
reģistrētiem lietotājiem

1. Lai kļūtu par EEN datubāzes reģistrēto 
lietotāju, ir nepieciešams aizpildīt 
anketu: http://een.ec.europa.eu/tools/
services/ExpressionOfInterest/Customer/
Create?orgaId=LV00374
Tad, kad anketa būs aizpildīta un iesniegta, 
informāciju pārbaudīs EEN darbinieks, un, 
ja viss ir korekti, jūsu profils tiks apstiprināts. 
EEN darbinieks nosūtīs jums informatīvu 
e-pastu par jūsu profila apstiprināšanu.

Viens no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla atbalsta instrumentiem ir biznesa sadarbības partnera meklēšana, izmantojot biznesa 
sadarbības datubāzi (Business Co-operation Database - BCD). Datubāze sniedz uzņēmumiem bezmaksas iespējas izplatīt un 
meklēt biznesa, tehnoloģiju, pētniecības sadarbības piedāvājumus caur Eiropas biznesa atbalsta tīklu, kas aptver vairāk nekā 
600 partnerorganizācijas vairāk kā 60 valstīs, tai skaitā 28 ES dalībvalstīs.

2.  Pēc profila apstiprināšanas, jūs varat sākt 
lietot datubāzi.
Jums ir jāaiziet uz datubāzi:
http://een.ec.europa.eu/tools/
services/SearchCenter/Search/
ProfileSimpleSearch?OrgaId=lv00374 un 
jāieiet sistēmā.



3. Ielogojoties sistēmā, datubāzes 
lietošana kļūs vienkāršāka un 
ātrāka. Jūs varēsiet paši izteikt EoI 
jeb intereses pieprasījumus uz 
datubāzē izvietotajiem sadarbības 
profiliem, kā arī jums būs iespēja 
meklēt informāciju par dažāda 
veida pasākumiem, ko organizē 
EEN (izstādes, brokerpasākumus, 
tirdzniecības misijas, u. c.)
Sadarbības piedāvājumu meklēšanai
izvēlāmies sadaļu “Search “ “Profiles“

4. Meklēšana datu bāzē notiek 
pēc atslēgas vārdiem, ko raksta 
meklēšanas logā (“Search“). Tāpat ir 
jāizvēlas profila tips (“profile type“) 
- biznesa piedāvājums, biznesa 
pieprasījums, R&D pieprasījums, 
tehnoloģiju piedāvājums vai 
pieprasījums. Veicot meklēšanu 
datubāzē, ir iespējams izvēlēties 
arī piedāvājumus/pieprasījumus 
no konkrētas valsts (“profile country 
of origin“). Ja netiek atzīmēta 
neviena valsts, tad meklēšanas 
rezultātos parādīsies piedāvājumi/
pieprasījumi no visām valstīm. 
Reizēm profilos tiek atzīmētas valstis, 
no kurām tiek meklēti partneri (“client 
requested“). Meklējot piedāvājumus/
pieprasījumus,  var atzīmēt Latviju. 
Bieži profilos netiek norādīta 
konkrēta valsts, līdz ar to šajā laukā 
var arī neizvēlēties nevienu konkrētu
 valsti.



5. Meklēšanas rezultātos parādīsies 
visi aktīvie sludinājumi. Šajā piemērā 
pēc atslēgas vārda “furniture“ tika 
atlasīti biznesa pieprasījumi no visām 
valstīm. Sarakstā var redzēt īsu profila 
nosaukumu, valsti no kuras tas nāk, 
tā tipu un publicēšanas datumu. Šeit 
vislabāk ir skatīties pēdējos ievietotos 
sludinājumus, jo ātrāka reaģēšana 
palielina iespēju iegūt kontaktus 
un uzsākt komunikāciju ar ārvalstu 
uzņēmumu.

6. Lai apskatītu detalizētu informāciju 
par pieprasījumu/piedāvājumu, ir 
jāuzspiež uz profila nosaukumu. 
Profils satur šādu informāciju - 
apraksts par to, ko uzņēmums  
piedāvā vai meklē, kādā veidā 
sadarbība tiek meklēta. Jāņem 
vērā, ka profili ir anonīmi un nav 
pieejama kontaktinformācija. Lai 
pieprasītu kontaktus un izteiktu 
interesi par sludinājumu tiešsaitē ( 
“request more info“ ), jāaizpilda anketa 
vai arī jāsazinās ar EEN Latvija 
darbiniekiem, kuri nosūtīs jums 
anketu aizpildīšanai.



7. Pieprasot kontaktinformāciju un 
izsakot interesi par profilu, jums būs 
jāatbild uz vienkāršiem jautājumiem, 
anketa jāaizpilda angļu valodā. 
Aprakstiet kāda veida sadarbību jūs 
piedāvājat vai meklējat, atsaucoties 
uz sludinājumu. Ja kaut kas nav 
skaidrs vai ir nepieciešama papildu 
informācija, tad arī tas ir jāuzraksta. 
Jāiesniedz uzņēmuma darbības un 
produktu īss raksturojums.

8. Pasākumu meklēšanai
izvēlamies sadaļu “Search“ “Events“



9. Meklēšana ir iespējama, gan 
izvēloties pasākumu norises datumu, 
nozari, valsti, gan arī pasākuma 
veidu. Pasākumu var meklēt arī, 
ievadot atslēgas vārdu vai izvēloties 
nozares/tehnoloģiju atslēgas vārdus.

Meklēšanas rezultāts:

Uzspiežot uz jūs interesējošo pasākuma nosaukumu, jums būs iespējams saņemt pilnu informāciju par 
pasākumu.  Visu pasākumu kalendārs:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?OrgaId=lv00374 
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10. Pielāgotās automātiskās 
vaicājuma sistēmas izveide.
Jūs varat izveidot sev pielāgotu 
automātisku ziņošanas moduli, 
pieprasot informāciju par 
jaunākajiem pasākumiem un/vai 
sistēmā ievietotajiem sadarbības 

Šeit ir pieejama EEN datubāzes lietošanas rokasgrāmata:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/Help/OnlineHelp/Merlin_Client_UserGuide.pdf


