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

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, pētnieības sadarbības piedāvājumus caur Eiropas biznesa atbalsta tīklu, kas aptver vairāk 
nekā 600 partnerorganizācijas vairāk nekā 60 valstīs, tai skaitā 28 ES dalībvalstīs.

Kā lietot BCD?

1.  Atveram biznesa sadarbības datu 
bāzi:
http://een.ec.europa.eu/tools/
services/SearchCenter/Search/
ProfileSimpleSearch 

2.  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 konkrētā valsts, līdz ar to šajā 
laukā var neizvēlēties nevienu konkrētu valsti, tad meklējuma rezultātos parādīsies profili no visām valstīm.



3. 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. 

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



5.  Pieprasot kontaktinformāciju un izsakot interesi par profilu, jums būs jāatbild uz 3 vienkāršiem jautājumiem, anketa 
jāaizpilda angļu valodā. Aprakstiet kādā veida sadarbību jūs piedāvājat vai meklējiet, atsaucoties uz sludinājumu. Ja kaut kas 
nav skaidrs vai ir nepieciešama papildu informācija, tad arī tas ir jāuzraksta. Trešajā laukā ir jāraksturo jūsu uzņēmums.



6.   Tālāk jums būs jānorāda kontaktinformācija. 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, valsts, e-pasts un telefona numurs. 
Pārliecinieties, vai ievadītā informācija ir precīza. Ievadiet drošības kodu. Izlasiet privātuma politiku 
un apstipriniet, ja piekrītat. Visu iepriekš ievadīto informāciju iesniedzat, spiežot pogu “submit”.

7.     Jūsu pieprasījums ir nosūtīts. EEN darbinieki pārbaudīs informāciju un nosūtīs to EEN tīkla partneriem ārvalstīs, kuri 
sazināsies ar savu klientu. Pamatojoties uz sniegto informāciju, profila īpašnieks izlems vai vēlas uzsākt komunikāciju. Ja 
atbilde ir pozitīva, tad EEN ārvalstu partneri mums nosūta kontaktinformāciju, ko mēs tālāk pārsūtām jums. Reizēm viņi var 
uzdot papildus precizējošus jautājumus pirms dalās ar kontaktiem. Ja atbilde ir negatīva (uzņēmums jau atradis citu partneri, 
piedāvājums vai citi iemesli), tad kontakti netiek doti. 



Šī faktu lapa tiek finansēta no Eiropas Savienības COSME programmas (2014 - 2020) finansēju-
ma līguma Nr. 649336 ietvaros

Kontaktinformācija:  
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E -pasts: info@een.lv
www.een.lv

Informācijai!
Par iespēju izmantot Eiropas Biznesa atbalsta tīkla biznesa sadarbības datubāzi aicinām sazināties ar mums vai pieteikties 
konsultācijai klātienē. 

Biznesa sadarbības anketā uzņēmums īsumā sniedz informāciju:
•	 par	uzņēmuma	darbību,	produktiem	un	pakalpojumiem;
•	 definē	vēlamās	eksporta	valstis;	
•	 izklāsta	uzņēmuma	sadarbības	priekšlikumu;
•	 raksturo	potenciālo	sadarbības	partneri.

Lai Latvijas uzņēmuma biznesa sadarbības piedāvājums tiktu ievietots šajā datubāzē, uzņēmumam būtu jāatbilst sekojošiem 
kritērijiem:
•	 Latvijā	reģistrēts	uzņēmums;
•	 uzņēmuma	mājas	lapa	ir	pieejama	angļu	valodā;
•	 uzņēmuma	pārstāvji	spēj	komunicēt	angļu	vai	citā	atbilstošā	svešvalodā	(atkarībā	no	izvēlētās	valsts,	kurā	iecerēts	
paplašināt	uzņēmējdarbību);
•	 rūpīgi	sagatavots	biznesa,	tehnoloģiju,	pētniecības	sadarbības	piedāvājums.

www.Twitter.com/EEN_Latvia

www.Facebook.com/EEN.Latvia

www.linkedin.com


