NOVEMBER 2010
AKTUALNO
Mednarodno kooperacijsko srečanje Pollutec 2010
Pod okriljem francoskega sejma Pollutec 2010 bo letos prvič potekalo mednarodno
kooperacijsko srečanje, namenjeno širokemu krogu podjetij, ki se ukvarjajo z okoljskimi
dejavnostmi vključno s tehniko, opremo, tehnologijami in storitvami za preprečevanje in
zmanjševanje posledic onesnaževanja vseh vrst ter ohranjevanjem okolja in izvajanjem
trajnostnega razvoja.
PODROČJA:
• obnovljivi viri energije,
• zrak,
• toplogredni plini,
• mobilnost,
• hrup,
• tveganja & ravnanje z okoljem,
• eko tehnologije,
• trajnostno gradbeništvo & trajnostni razvoj podjetij, organizacij, raziskovalnih
institucij,
• odpadki (ravnanje z odpadki I recikliranje vozila za zbiranje I transport&logistika I
čiščenje),
• voda & odpadne vode (zbiranje vode I vrtanje I skladiščenje, cevi I mreže I
črpalke I oprema I števci I voda & čiščenje odpadnih voda I ponovna uporaba voda
I upravljanje z vodami I storitve).
Kooperacijsko srečanje Pollutec 2010, katerega glavni cilj je spodbujanje dvostranskih
odnosov in konkretnih partnerskih vezi med podjetji in gospodarskimi subjekti s pomočjo
kakovostnih individualnih sestankov z vnaprej izbranimi podjetji, bo potekalo 1. in 2.
decembra 2010 v francoskem mestu Lyon.
Rok za prijavo na srečanje je 19.11. 2010.
Uradna spletna stran srečanja je: http://www.b2fair.com
Za več informacij je na Mariborski razvojni agenciji / Evropski podjetniški mreži na voljo
g. Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si .

Kooperacijsko srečanje AgroMatch 2010
Med 1. in 2. decembrom 2010 bo v okviru danskega sejma Agromek potekalo
mednarodno kooperacijsko srečanje Agromatch 2010.
Kooperacijsko srečanje Agromatch 2010 je namenjeno podjetjem in organizacijam, ki se
ukvarjajo s:
• proizvodnjo biomase,
• skladiščenjem in logisitko biomase,
• predobdelovalnimi tehnologijami biomase ter
• tehnologijami za učinkovito rabo energije.
V dveh dneh bo možno opraviti cca. 20 poslovnih sestankov, v skladu z individualnimi
potrebami in željami ter ciljno spoznati nove potencialne kupce, dobavitelje oziroma
druge vrste poslovnih partnerjev.
Rok za prijavo na srečanje je 17.11. 2010.
Uradna spletna stran srečanja:
http://www.bioenergy-match.eu/en/2nd_generation_biomatch.htm
Več informacij: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, 02/333-12-02, elektronski
naslov: mailto:peter.ekart@mra.si .

5. Slovenski forum inovacij, Mednarodna tehnološka borza
2. - 3. december 2010, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Slovenska podjetja, raziskovalne institucije in vsi drugi zainteresirani se lahko do 15. 11.
2010 prijavite na individualne sestanke s tujimi podjetji in organizacijami, ki iščejo
poslovno-tehnološke partnerje v Sloveniji. Njihove profile si lahko ogledate na strani
www.een.si. Z njimi imate lahko sestanek 2. 12. 2010 ali 3. 12. 2010 na 5. Slovenskem
forumu inovacij, v sklopu Mednarodna tehnološka borza. Prijave sprejemamo na naslov:
een@ijs.si do 15. 11. 2010.

Organizacija

Naslov profila

Plasmanitriertechnik;
Nemčija

Tehnologija za utrditev kovinskih in neferitnih površin s
prihrankom energije do 50%

ITP GmbH, Nemčija

Sedežno gretje z mobilnim virom energije
Tekstilni aktuatorji in senzorji

Global Tracking, Avstrija

Sledenje vozila v realnem času & prikaz upravljanja flote

Mihajlo
Srbija

Pupin

Institute, Avtomatska lokalizacija vozila
GPS ura
Sistem za cestninjenje
Industrijski procesni računalnik za kontrolo v realnem času,
zasnovan na LINUX operacijskem sistemu
Integrirana kontrola tehničnih sistemov letališča
Sistem nadzora in javnega obveščanja v primeru elementarnih
nesreč

Franco Venturini, italija
CMS electronics
Avsrija

Inovativne in učinkovite prefabricirane fasadne plošče za nove in
obstoječe stavbe

gmbh, Stranke za proizvajalce elektronike

CTR
Carinthian
Tech Brezkontaktna kontrola kvalitete in optimizacija procesov
Research AG, Avstrija
Optični mikrosistemi
Tehnologija za visokotehnološke aplikacije
Usluge simulacije za stroškovno učinkovit razvoj in študije
izvedljivosti
Iturus sum d.o.o., Hrvaška

Inovativna programska oprema za upravljanje v turističnem
sektorju

Pjer d.o.o., Hrvaška

Sistem izolacijskih form s spremenljivo dolžino

Mladen Ćubrić, Hrvaška

Mehanizem za samonavijanje fleksibilnih kablov

Spotrack, Hrvaška

Nova tehnologija računalniškega vida – trodimenzionalno vizualno
sledenje

Construo mat, Hrvaška

Prenosna telekomunikacijska bazna postaja z avtomatičnim
justiranjem višine antene

Rudjer Innovations
Hrvaška

Ltd., Analizator mehkih delcev v tekočini
Bakterijske kulture za degradacijo atrazina in ostalih s-triazin
pesticidov
Slepa extrakcija čistih komponent
spektrometerskih merjenj

iz

spektroskopskih

ali

Inteligentni mobilni kontaktni osvetljevalec za fotodinamično
terapijo površinskih tumorjev
Nov anionski detektor
Nov način priprave antivirusnih farmacevtskih preparatov
Nova kiralna stacionarna faza za tekočinsko kromatografijo
Eduard Sturm, Avstrija
Kompetenzzentrum
GmbH, Avstrija

Načrtovanje eksperimentov
Holz Raziskovalne ekspertize za les, procesiranje lesa in kemična
industrija

SiteCake.com, Srbija

Sistem za upravljanje zadovoljstva strank

Novatronic, Srbija

Prikazovalniki v LED tehnologiji

Dotcom s.r.l., Italija

Informacijske tehnologije, usluge za upravljanje z dokumenti

Science & Technology Park Obdelava smeti s plazmo
of IHIS, Srbija
Fraunhofer Institute for Inženirske usluge Fraunhoferjevega LBF
Structural Durability and
System Reliability LBF,
Nemčija
WHagn
Industrievertretungen
Handel e.u.

100 % biorazgradljiv biopolimer z enakimi karakteristikami kot
& obstoječe sintetične smole

5. Slovenski forum inovacij, Tehnološko stičišče
2. - 3. december 2010, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
JAPTI je ob podpori Ministrstva za gospodarstvo ter v sodelovanju z Enterprise Europe
Network pripravil nabor strokovnjakov, ki bodo podjetnikom in drugim zainteresiranim
odgovarjali na tehnično-tehnološka vprašanja.
Področje
Avtomobilska industrija

•

Ekologija

•
•
•
•

Elektroindustrija /
elektronika / avtomatizacija

•
•

Energetika

•
•
•

Informatika /
telekomunikacije /
računalništvo
Strojništvo

•
•
•
•

Lesna industrija /
pohištvena industrija

•
•
•

Svetovalci
Dr. Gregor Čepon, Laboratorija za dinamiko strojev in
konstrukcij, Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Ljubljani
Dušan Bušen, Slovenski avtomobilski grozd
Irena Uranjek, Rogač plus
Dr. Andrej Stergaršek, Odsek za anorgansko kemijo in
tehnologijo, IJS
Doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Inštitut za okolje in
prostor Celje
Prof. dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Doc. dr. Andrej Trost, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Janez Renko, univ. dipl. inž. el., GZS
Prof. dr. Peter Novak, Visoka šola za tehnologije in
sisteme, Novo mesto
Mag. Milan Šturm, Visoka šola za tehnologije in sisteme
in Inštitut za visoke tehnologije in sisteme, Novo mesto
Prof. dr. Milan Zorman, FERI, Univerza v Mariboru
Dr. Domen Marinčič, Odsek za inteligentne sisteme, IJS
Prof. dr. Karl Kuzman, Laboratorij za preoblikovanje,
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Doc. dr. Jože Tavčar, Laboratorij LECAD, Fakulteta za
strojništvo, Univerza v Ljubljani
Doc. dr. Tomaž Perme, DRP Perme Tomaž s.p.
Prof. dr. Petrič Marko, Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani
Dr. Boštjan Šimunič, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper, Univerza na Primorskem, Inštitut za
kineziološke raziskave

Oblikovanje

•

Plastične mase

•
•

Predelovalna industrija

•
•
•

Barbara Prinčič, Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje
Simon Bizjak, Markacija d. o. o.
Doc. dr. Miroslav Huskić, Kemijski inštitut, Lab. za
polim. kem.& tehnol.
Janez Navodnik, Navodnik d. o. o.
Andrej Glojek, Tecos, Razvojni center orodjarstva
Slovenije
Dr. Andrej Horvat, SILKEM d. o. o.

Na strani http://www.foruminovacij.si/sfi/podjetniske-priloznosti/tehnolosko-sticisce
si lahko od 8. 11. 2010 naprej ogledate profile svetovalcev ter se prijavite na enourne
individualne sestanke z njimi.

Objava: 4. razpis za zbiranje predlogov za skupne raziskovalno-razvojne
projektov med slovenskimi in izraelskimi podjetji
V okviru sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado države Izrael o dvostranskem
sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav ter razvoja v zasebnem
sektorju (v nadaljevanju: sporazum o RR-sodelovanju) so k predložitvi skupnih projektov
vabljeni udeleženci iz obeh držav. Projekti se bodo izvajali v okviru programa za tržno
orientirane industrijske raziskave EUREKA, kjer sta obe državi polnopravni članici.
Tematska področja bilateralnih projektov na področju raziskav in razvoja (RR)
V okviru poziva lahko prijavitelji prijavijo projekte iz katerega koli tehnološkega
področja Eureke.
Vsi odobreni projekti na nacionalnem nivoju bodo sofinancirani:
• izraelski od Urada znanstvenikov (OCS) na Ministrstvu za industrijo, trgovino in
delo;
• slovenski od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT).
Sofinanciranje se izvaja v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, pravili in postopki, ki so
v veljavi.
Predložitev vlog bo potekala v dveh fazah. V 1. fazi bodo partnerji do 25. 1. 2011 morali
v obliki elektronskega obrazca predložiti kratek povzetek projekta. V 2. fazi pa bodo
izbrani partnerji povabljeni, da predložijo še vloge za financiranje v skladu z
nacionalnimi postopki. Popoln EUREKA + nacionalni obrazec je treba predložiti MATIMOP
in MVZT najkasneje do 15. 2. 2011.
Več informacij: http://een.mra.si/index.php?id=334&lang=sl
kontaktne osebe:
Nataša Komolec
EUREKA NCP
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo
Tel: + 386 1 478 47 56
Elektronski naslov:
mailto:natasa.komolec@gov.si

ali

se

obrnite

na

Daniel Yogev, Program manager
Slovenia-Israel Industrial R&D cooperation
MATIMOP - Israeli Industry Centre for R&D
Tel: +972 3 5118177
Elektronski naslov:
mailto:daniel@matimop.org.il
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AKTUALNI DOGODKI
Splošno
DOGODEK: Seminar „Poslovne priložnosti v Rusiji - pripravljalni seminar ob gospodarski
delegaciji v Moskvo, Sankt Peterburg in Samaro”|TERMIN: 8. 11. 2010|LOKACIJA:
Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana B/1. nadstropje|OPIS: Vsem tistim, ki jih
zanima prodor na ruski trg, bomo na seminarju predstavili rusko poslovno okolje in
potenciale za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama.|DODATNE
INFORMACIJE:
Maša
Repež,
tel.:
01/589-81-13,
elektronski
naslov:
mailto:masa.repez@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/51999 |
DOGODEK: Poslovne priložnosti japonskega trga|TERMIN: 18. 11. 2010|LOKACIJA:
Koper|OPIS: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center
za sodelovanje z gospodarstvom organizira dogodek namenjen podjetjem in raziskovalnim
institucijam, ki razmišljajo o tem, da bi začeli poslovati z Japonsko.|DODATNE
INFORMACIJE: UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Katja Cergol, elektronski
naslov: mailto:katja.cergol@zrs.upr.si, tel.: 05/663-77-80|
DOGODEK:
Izhodna
gospodarska
delegacija
v Indijo
(transportno-logistični
sektor)|TERMIN: 8.–12. 11. 2010|LOKACIJA: Chennai, Mumbai (Indija)|OPIS: Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Gospodarska zbornica Slovenije
organizirata gospodarsko delegacijo v Indijo (transportno-logistični sektor)|DODATNE
INFORMACIJE: Nataša
Turk ,
tel.:
01/589-81-52 ,
elektronski
naslov:
mailto:natasa.turk@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/51218 |
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Izrael|TERMIN: 7.–10. 11. 2010|
LOKACIJA: Tel Aviv, Izrael|OPIS: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
(JAPTI) in Gospodarska zbornica Slovenije organizirata gospodarsko delegacijo v Izrael
(Tel Aviv) 7.-10. 11. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Višnja Vulić, tel.: 01/589-83-62,
elektronski
naslov: mailto:visnja.vulic@gzs.si |PODROBNOSTI
O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/51351 |

Poslovna srečanja
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija lesarjev v Srbijo|TERMIN: 16.-18. 11. 2010 |
LOKACIJA: Beograd in okolica|OPIS: Lesarski grozd in GZS organizirata obisk poslovne
delegacije lesarjev z obiskom sejma pohištva v Beogradu, poslovno konferenco na temo
skupnega nastopa v Ruski Federaciji in ogledom dveh lesno predelovalnih obratov v
okolici Beograda, v času od 16.–18. 11. 2010; poslovno delegacijo sofinancira
JAPTI|DODATNE INFORMACIJE: Bernard Likar, tel.: 01/589-82-84, elektronski naslov:
mailto:lesarstvo@gzs.si in Matej Rogelj, tel.: 01/589-81-64, elektronski naslov:
mailto:Matej.rogelj@gzs.si | PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije/52024 |
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje b2fair POLLUTEC 2010|TERMIN: 30. 11.-3. 12.
2010|LOKACIJA: Lyon, Francija|OPIS: Kooperacijsko srečanje je namenjeno širokemu
krogu podjetij, ki se ukvarjajo z okoljskimi dejavnostmi, vključno s tehniko, opremo,
tehnologijami in storitvami za preprečevanje in zmanjševanje posledic onesnaževanja
vseh vrst ter ohranjevanjem okolja in izvajanjem trajnostnega razvoja. Glavni cilj
kooperacijskega srečanja »b2fair Pollutec 2010« je spodbujanje dvostranskih odnosov in
konkretnih partnerskih vezi med podjetji in gospodarskimi subjekti s pomočjo
kakovostnih individualnih sestankov z vnaprej izbranimi podjetji.|DODATNE
INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski
naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.b2fair.com|
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje AgroMatch 2010|TERMIN: 1.-2. 12. 2010|LOKACIJA:
Herning, Danska|OPIS: AgroMatch je mednarodno kooperacijsko srečanje, namenjeno
podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo biomase ter skladiščenjem,
logistiko, predobdelovalnimi tehnologijami biomase ter tehnologijami za učinkovito rabo
energije. DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.:
02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O
DOGODKU: http://www.b2fair.com|
Vsi poslovni dogodki Enterprise Europe Network, organizirani v tujini,
so objavljeni na spletni strani:
http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm?type=future

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/26/10
RAZPISNIK: Evropska Komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo
PROGRAM: Media 2007
PODROČJE: Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje
TIPI PROJEKTOV: Eden izmed ciljev programa je z zagotavljanjem finančne podpore
podpreti razvoj produkcijskih projektov za evropski in mednarodni trg, ki jih predložijo
neodvisna evropska producentska podjetja.
ROK PRIJAVE: Razpis za zbiranje predlogov 26/10 ima dva roka; za vključitev v prvi rok
je treba vlogo za podporo Agenciji poslati med dnevom objave razpisa za zbiranje
predlogov in 29. 11. 2010. Za vključitev v drugi rok je treba vlogo za podporo Agenciji

poslati med 30. 11. 2010 in 11. 4. 2011 - datum, ko se konča razpis za zbiranje
predlogov.
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/34/10
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: MEDIA 2007
PODROČJE: promocija, dostop do trga
TIPI PROJEKTOV: omogočanje in spodbujanje promocije in distribucije evropskih
avdiovizualnih in kinematografskih del na oglaševalskih prireditvah, strokovnih sejmih in
avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu, če so lahko takšne prireditve pomembne za
promocijo evropskih del in povezovanje strokovnjakov v mreže ter spodbujanje
povezovanja evropskih operaterjev v mreže s podpiranjem skupnih ukrepov nacionalnih
javnih ali zasebnih promocijskih ustanov na evropskem in mednarodnem trgu.
ROK PRIJAVE: 8. 12. 2010 za dejavnosti, ki se bodo začele po 1. 6. 2011 in bodo končane
najkasneje 31. 12. 2011; 1. 6. 2011 za dejavnosti 2012, ki potekajo na letni ravni, in za
dejavnosti, ki se bodo začele med 1. 1. 2012 in 31. 5. 2012
VEČ INFORMACIJ: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2011 Ljudje
RAZPISNIK: Evropska Komisija
PROGRAM: People
PODROČJE: Noč raziskovalcev FP7-PEOPLE-2011-NIGHT
TIP PROJEKTA: Objavi se razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2011
„Ljudje“ Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj
in predstavitvene dejavnosti (2007–2013).
ROK PRIJAVE: 12. 1. 2011
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&c
all_id=375
RAZPIS: Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov sedmega
okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti za
leti 2011 in 2012
RAZPISNIK: Evropska Komisija
PROGRAM: COOPERATION
PODROČJE: Informacijske in komunikacijske tehnologije FP7-2011-ICT-7, FP7-ICT-2011EU-BRASIL
TIPI PROJEKTOV: Objava razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov
Sodelovanje, sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti (2007–2013) za leti 2011 in 2012.
ROK PRIJAVE: za FP7-2011-ICT-7 je 18. 1. 2011; za FP7-ICT-2011-EU-BRASIL 1. 1. 2011
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=376
,
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=377
RAZPIS: Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2011 Ljudje
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: People
PODROČJE: Posebni program Ljudje - Sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in
mednarodnih programov

TIP PROJEKTA: Marie Curie
FP7-PEOPLE-2011-COFUND, Mednarodni program za
izmenjavo raziskovalnega osebja
FP7-PEOPLE-2011-IRSES, Dotacije za poklicno
vključevanje FP7-PEOPLE-2011-CIG
ROK PRIJAVE: IRSES 17. 3. 2011, CIG 8. 3. 2011
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Dodatne informacije o aktualnih odprtih razpisih programov EU:
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa
Tel.: 05/663-77-13
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Mariborska razvojna agencija, p. o.
Enterprise Europe Network – Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Jolanda Damiš
Tel.: 02/333-13-07
mailto:een@mra.si
mailto:jolanda.damis@mra.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Enterprise Europe Network – Slovenija
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jadranka Marasović
Tel.: 01/589-84-84
mailto: jadranka.marasovic@gzs.si
Več aktualnih odprtih razpisov programov EU najdete na spletni strani:
http://www.een.si/index.php?cat=3&class=Odprti razpisi EU&lang=si

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih
centrov, ki se bodo v letu 2011 sofinancirali iz integralnih sredstev proračuna
Republike Slovenije
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 81, datum: 15.10. 2010, stran: 2633
RAZPISNIK: Ministrstvo za kulturo
PREDMET OZ. NAMEN RAZPISA:
1. Delovanje programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah
Slovenije: sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov,
ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja
razvoja digitalne kulture, v smislu decentralizacije tovrstne ponudbe, večje
dostopnosti do tovrstnih orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s
pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije.
2. Delovanje regijskih kulturnih centrov: Financira se predvsem dejavnosti, ki so
vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen
tistim dejavnostim multimedijskih centrov, ki so vezane na vzpostavitev in
vzdrževanje regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanje oskrbe s kulturnimi
informacijami iz regije oziroma za sodelovanje z zavodi, društvi, organizacijami,
javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 11. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.mk.gov.si/
DODATNE INFORMACIJE: dr. Matjaž Šekoranja, tel.: 01/369-59-57, elektronski naslov:

mailto: matjaz.sekoranja@gov.si
RAZPIS: Javni razpis za izbor programov javnih del 2011
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 85, datum: 29. 10. 2010, stran: 2738
RAZPISNIK: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
PREDMET OZ. NAMEN RAZPISA: Namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih
programov javnih del za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so
namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest
ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje
vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 17. 11. 2010 do 12. ure (prvi rok), nato v letu 2011 vsakega 5. v
mesecu do 12. ure, 5. 10. 2011 do 12. ure (zadnji rok).
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=161
DODATNE INFORMACIJE: glede nacionalnih programov javnih del: Mojca Ulaga,
elektronski naslov: mailto:mojca.ulaga@ess.gov.si , glede lokalnih programov javnih del:
strokovni sodelavci na naših območnih službah - seznam območnih služb
RAZPIS: Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World
Network (MWN) v letu 2010
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 76, datum: 1. 10. 2010, stran: 2534
PREDMET OZ. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih
ameriško-slovenskih projektih Materials World Network, ki ga je avgusta 2010 objavila
Nacionalna znanstvena fundacija (NSF) Zruženih držav Amerike.
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 11. 11. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.arrs.gov.si/sl
DODATNE INFORMACIJE: dr. Primožu Pristovšku, tel.: 01/400-59-71, elektronski naslov:
mailto: Primoz.Pristovsek@arrs.si

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE
PROJEKT: SISSI - Pervasive systems, multi-sensory, wearable for remote assistance,
remote monitoring and remote rehabilitation of patients with chronic diseases
PRIJAVITELJ: Italijanska organizacija
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-ICT-2011-7
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta razviti inovativno podporo na
daljavo ter inovativen monitoring rehabilitacije pacientov s kroničnimi boleznimi
povezanimi s starostjo na daljavo. V ta sistem bo integrirano tudi izobraževanje in
usposabljanje v medicini, IKT tehnologijah ter novih materialih.
Še posebej se bo proučevalo in testiralo t.i. pervasivne IKT za proizvodnjo
multisenzoričnih elementov, ki jih bodo nosili pacienti in bodo omogočali medicinskim
centrom, s katerimi bodo povezani, da bodo nadzorovali njihovo stanje in jim nudili
podporo pri terapijah, vajah in nevrološkem okrevanju.
Prijavitelj projekta išče partnerje med univerzami, ki sodelujejo z MSP, ki imajo sledeča
znanja:
• Biomedicinski inženiring: elektronski senzor
• Monitoring and rehabilitacija pacientov na daljavo
• Farmacevtski proizvodi/zdravila
• Naloge partnerja bodo:

• Farmacevtski proizvodi/zdravila: testirati farmakološke vplive z razvito aplikacijo
• Biomedicinski inženiring: razviti elektronske naprave
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 20. 11. 2011
ŠIFRA: PS-138/2010
PROJEKT: Using new technology for achieving significant binary Reductions in Salt Fat
and Sugar content in everyday foods
PRIJAVITELJ: Francoski raziskovalni inštitut
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-KBBE-2011-5
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta zmanjšati nivo soli, sladkorjev in
maščob v izbranih sirih, mesu, kruhu in že pripravljeni hrani (omakah), ob tem pa
obdržati vse hranilne in senzorične kvalitete proizvodov za zadovoljitev potreb
potrošnikov. To bodo dosegli s »fine-tuningom« trenutnih formulacij/receptov
proizvodov, z inženiringom tehnoloških parametrov modelov specifičnih za vsakega izmed
produktov, študijem matric, itd.
Prijavitelj projekta išče partnerje MSP, ki proizvajajo sire, omake za testenine in druge
omake, pekovske proizvode ter mesne proizvode, ki bi sodelovali pri študiju in
reformulaciji njihovih proizvodov glede količine soli, sladkorja, maščob in bi nato
aplicirali spremembe v proizvodnjo njihovih produktov.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-139/2010
PROJEKT: Web Presence, Image and Management Enhancement in e-Tourism
PRIJAVITELJ: Španska univerza iz Andaluzije
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / FP7-SME-2011-CP
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta združiti različne tehnološke
rešitve za izboljšanje pojavnosti hotelov na spletu in upravljanja malih in srednje velikih
hotelov. Gre za to, da se izognemo generičnim platformam kot so Booking.com ipd. ter se
razvije posebne tehnike pozicioniranja za doseganje čim večje vidnosti spletnih portalov
hotelov na svetovnem spletu v kombinaciji z drugimi turističnimi informacijami in
okoljem. Sistem bo ponujal turistične vsebine in omogočal uporabnikom, da definirajo
»kustomizirane« profile in ponudbe prek zmogljivega uporabniškega vmesnika, ki bo
ponujal tudi geopozicioniranje in ga bo moč uporabljati prek mobilnika, ipd.
Prijavitelj projekta išče partnerje med univerzami, MSP ter raziskovalnimi inštituti, ki
imajo sledeča znanja:
• razvoj aplikacije za e-turizem
• razvoj aplikacij za hotelski management
• razvoj GIS za multi-naprave, vključujoč mobilne naprave in digitalno televizijo
• zasnova grafičnega uporabniškega vmesnika (in augmented reality)
Partnerji bodo izvajali sledeče aktivnosti:
• razvoj orodij za večjo prisotnost hotelov na svetovnem spletu
• razvoj naprednih uporabniških vmesnikov za »multifunkcijske« naprave
• razvoj upravljalskih orodij (revenue management tools)
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-141/2010
PROJEKT: New generation of forging dies with high hot wear resistance
PRIJAVITELJ: Češki raziskovalni center
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG

VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je razvoj profilov (forging dies) nove generacije,
izdelanih iz novih orodij za oblikovanje jekla (tool steel grades), ki so bile pred kratkim
razvite, in na katerih se bo uporabljalo nove termo- in termo-kemične tehnologije kot je
»globoka kriogenska obdelava« (DCT) ali DCT z nitriranjem.
Prijavitelj projekta išče partnerje, ki se ukvarjajo s kovanjem in/ali proizvodnjo profilov
in kalupov za skupno prijavo projekta 7.OP na razpis »Raziskave v korist MSP«.
Ključne besede: Iron and Steel, Steelworks, Metals and Alloys, Hardening, heat
treatment, Forming (rolling, forging, pressing, drawing).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 3. 1. 2011
ŠIFRA: PS-143/2010
PROJEKT: STEP-NC compliant software and hardware platform for Wire Discharge
Machines
PRIJAVITELJ: Madžarski raziskovalni center
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG
VRSTA SODELOVANJA: Madžarski raziskovalni center pripravlja projektni predlog za
razpis »FP7-SME-2011-BSG«. Prijavitelj vabi k sodelovanju partnerje za oblikovanje STEPNC kompatibilne programske in strojne opreme za stroje za žično elektroerozijsko
obdelavo (WDM-wire discharge machines). Cilj projekta je razviti ustrezno STEP-NC
programsko in strojno opremo za WDM, ki bo odgovarjala globalnim izzivom proizvodnih
MSP in povečala njihovo konkurenčnost na trgu.
Prijavitelj išče sledeče projektne partnerje:
• partnerja med MSP, ki deluje na področju industrijske programske opreme in
razvija ali distribuira tovrstno programsko opremo ter druge rešitve za CAD/CAM
aplikacije ali CNC kontrolne sisteme.
Aktivnosti v okviru projekta:
1. zagotoviti tehnično svetovanje in pregled (assessment)
2. pomagati pri diseminaciji in razširjanju projektnih rezultatov
3. pomagati pri testiranju novorazvitih tehnologij
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 11. 2011
ŠIFRA: PS-146/2010
PROJEKT: Reduced consumption of water in washing machines
PRIJAVITELJ: Francosko malo/srednje podjetje
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / research for the benefit of SMEs
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta realizirati demonstracijski
proces, ki je bil razvit na pralnih strojih za gospodinjsko rabo. Cilj projekta je
osredotočen na bistveno zmanjšanje porabe vode z remediacijo odpadnih voda iz pralnih
strojev z uporabo impulzne plazemske tehnologije (pulsed plasma technology).
Tehnologija, ki jo je izumil prijavitelj projekta bo kalibrirana in usklajena v skladu z
tehničnimi specifikacijami, ki jih bo določil industrijski partner z namenom optimizirati
»pralnost« in pralni proces.
Prijavitelj projekta išče partnerja med MSP (pralnice, ipd.), ki bo sodeloval v projektu
kot končni uporabnik in preizkuševalec tehnologije z namenom zmanjšati porabo vode
in/ali podjetje, ki se ukvarja z remediacijo odpadnih voda, z namenom izboljšati
kvaliteto vode (environmental remediation).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-147/2010

PROJEKT: n/a
PRIJAVITELJ: Škotsko MSP
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / research for the benefit of SMEs
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja projektno prijavo, ki se osredotoča na razvoj
»Medical informatics decision support system» in išče dodatne partnerje s sledečimi
znanji:
1. Razvoj programske opreme na področju medicinske informatike (Software
development in medical informatics software)
2. Poslovna inteligenca na področju medicine (Medical business intelligence)
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-148/2010
PROJEKT: MUDACOL- Multiple Data Collection, Data Logger and Quality Real Time
Water System Management
PRIJAVITELJ: Turško podjetje
PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS
RAZPIS: Aktualni razpis
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta razviti »Water System
Management«. Cilj projekta je razviti na DSS/GIS temelječo tehnološko inovacijo za
upravljanje z vodami.
Prijavitelj projekta išče partnerja med podjetji:
• ki imajo dobre izkušnje in znanja o okolju in vodah z uporabo inovativnih
senzorjev;
• ki imajo svoje laboratorije za delo na tovrstnih področjih ;
• ki razvijajo inovativne senzorje kot so vgrajeni potopni senzorji z zmožnostjo
prenosa podatkov v sisteme;
• ki imajo in delajo z »on-line« pridobivanjem podatkov in prenosom v bazo
podatkov za izgradnjo kvalietnega sistema za upravljanje z vodami (Quality Water
Systems Management).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 10. 11. 2010
ŠIFRA: PS-149/2010
PROJEKT: Enhanced biogas production through biomass pretreatment
PRIJAVITELJ: Danski raziskovalni inštitut in dansko MSP
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / research for the benefit of SMEs
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta raziskati in razviti vrhunsko
tehnologijo predobdelave, ki bo delovala v kombinaciji z encimatsko predobdelavo z
namenom povečati proizvodnjo plina slabše razgradljivih vrst biomase (npr. kmetijski
stranski produkti).
Prijavitelj projekta išče partnerja med RTO in MSP za raziskovalne aktivnosti povezane z
termično in kemično pred obdelavo in demostracijo kombinacije tehnologije z
encimatskim postopkom. Specifično znanje in aktivnosti partnerja bodo osredotočene na
razvoj tehnologije pred obdelave (npr. visok pritisk/temperatura) za biomaso, ter razvoj
postopka za kombinacijo z encimatskim postopkom. Od potencialnih partnerjev
pričakujejo izkušnje na področju bioplina ali biorafinerije.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-150/2010
PROJEKT: Bio-oil upgrading for transportation fuel and chemical industry rawmaterial
PRIJAVITELJ: Dansko podjetje

PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / Research for the benefit of SMEs
VRSTA SODELOVANJA: Projekt se osredotoča na nadgradnjo bio-olja (proizvedenega s
katalitično konverzijo biomase/odpadkov) za uporabo kot biogoriva ali kot
surovine/materiala za kemično industrijo.
Prijavitelj nujno išče MSP s področja bioplastike, biopolimerov ali proizvodnje gume. Kot
partner je zaželeno MSP, ki lahko določi in testira aplikacijo tovrstnega nadgrajenega
bio-olja kot nadomestilo za fosilno gorivo za proizvodnjo kemikalij (guma, polietilen ali
drugi polimeri/plastike).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 11. 2010
ŠIFRA: PS-151/2010
PROJEKT: HEAL-Hodgkins disease Early ALert System in support of early diagnosis,
traceability and patient care
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-ICT-2011
VRSTA SODELOVANJA: Projekt HEAL ponuja podporni proces za specialiste na področju
zdravljenja raka ter specialiste zdravstvene nege. Sistem bo omogočal dostop do kartotek
pacientov (EMR-Electronic Medical Record) na način, da bo ustrezalo standardiziranemu
protokolu zdravljenja raka, testiranjem, analizam, terapevtskim in testnim obdobjem.
Projekt predlaga sodelovalni pristop med sistemi zdravstvene nege, bolnišnicami,
specialisti za limfome, medicinskimi raziskovalnimi centri in medicinsko usmerjenimi IT
podjetji z namenom skupaj razviti in aplicirati orodje umetne inteligence. Projekt
pokriva 4 funkcionalnosti v kontekstu vodenja pacienta in cikla postopkov zdravstvene
nege:
1. Staging and data analysis retrieved from the patient’s EMR and knowledge
database
2. Illness monitoring: exhaustive multi-parametric control, treatment evolution and
alerts
3. Potential case detection: early diagnosis and early vigilance
4. Patient interaction
Prijavitelj projekta išče partnerja med RTO s področja raziskav raka in/ali sistemov
javnega zdravja, bolnišnicami, raziskovalnimi skupinami specializiranimi za bolezni raka
in MSP specializiranimi na področju e-zdravja.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 18. 1. 2011
ŠIFRA: PS-152/2010
PROJEKT: CAPHIV Early detection of HIV-1 using ultra-sensitive, rapid capacitive
biosensor
PRIJAVITELJ: Madžarski raziskovalni center
PROGRAM: 7. Okvirni program
RAZPIS: FP7-SME-2011-BSG / research for the benefit of SMEs
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta razviti hiter, natančen in
prenosen bioanalitični senzor za detekcijo sledov koncentracije virusnih označevalcev
(markerjev) za zgodnje odkrivanje/diagnozo »življensko ogrožujočih« bolezni.
Prijavitelj projekta išče partnerja med MSP, klinikami, bolnišnicami za podporo in nadzor
pri razvoju in diseminaciji tehnologije.
Naloge, ki jih bo opravljal v projektu iskani partner:
1. zagotoviti tehnično svetovanje in pregled (assessment)
2. pomagati pri diseminaciji in razširjanju projektnih rezultatov
3. pomagati pri testiranju novorazvitih tehnologij

4. Ključne besede: Diagnostics, Diagnosis, Virus, Virology / Antiobiotics /
Bacteriology, In vitro Testing, Trials, Microbiology, Bioinformatics.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 12. 2010
ŠIFRA: PS-154/2010
Več projektnih predlogov, ki iščejo partnerje, je objavljenih na spletnem naslovu
mreže Enterprise Europe Network: http://www.een.si/index.php?id=80&lang=si
Dodatne informacije:
Univerza na Primorskem, ZRS Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa
Tel.: 05/663-77-13
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

ERASMUS IZMENJAVE ZA PODJETNIKE
Erasmus za podjetnike – podjetniške izmenjave in usposabljanje v podjetniških
veščinah med mladimi in izkušenimi podjetniki
Program Erasmus za mlade podjetnike ponuja novim/bodočim podjetnikom priložnost, da
obiščejo in delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU, in sicer
poljubno od enega do šestih mesecev.
Program:
•
•
•
•
•

novim podjetnikom daje priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi
majhno ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi državi EU;
omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki;
olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev;
izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP;
omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvedo več
o priložnostih v drugi državi EU.

Kdo lahko sodeluje
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Novi podjetniki so tisti, ki resno načrtujejo
ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih.
Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci majhnega ali srednje velikega
podjetja v EU.
Dodatne informacije:
Univerza na Primorskem, ZRS Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa
Tel.: 05/663-77-13
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

EVROPSKA JAVNA NAROČILA
EVROPSKA JAVNA NAROČILA - TED – Tenders Electronic Daily|PREDMET RAZPISA: TED
zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti. Petkrat tedensko ga dopolnijo s
približno 1500 obvestili o javnih naročilih iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in širše. Dostop do informacij je brezplačen http://ted.europa.eu/. Evropska
javna naročila pa za vas spremljamo tudi mi. Posredujte nam vaš naslov in panogo, mi pa
vam bomo posredovali aktualna javna naročila.
Program zunanje pomoči
Št. dokumenta

Javno naročilo

311869-2010

RS-Beograd: IPA – integriran informacijski sistem
upravljanja za energetski sektor
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3118692010:TEXT:SL:HTML&src=0

298352-2010

RS-Priština: IPA – pilotni IT projekt na področju
izobraževanja
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2983522010:TEXT:SL:HTML&src=0
RS-Beograd: IPA – integriran informacijski sistem
upravljanja za energetski sektor
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3118692010:TEXT:SL:HTML&src=0

311869-2010

Datum
objave
21. 10.
2010

Rok za
prijavo
29. 11.
2010

8. 10.
2010

8. 12.
2010

21. 10.
2010

29. 11.
2010

Evropska investicijska banka
Za Pt 38

Javno naročilo

299755-2010

BA-Sarajevo: Obnova dobave električne energije II:
element distribucije (EIB)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2997552010:TEXT:SL:HTML&src=0

Datum
objave
9. 10.
2010

Dodatne informacije:
Gospodarska zbornica Slovenije
Enterprise Europe Network – Slovenija
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jadranka Marasović
Tel.: 01/589-8484
mailto: jadranka.marasovic@gzs.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
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Kontaktna oseba: Danijel Lamperger
Tel.: 01/583-05-09
mailto: danijel.lamperger@ozs.si
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BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
Borza poslovnih priložnosti vam omogoča, da prek široke mreže Enterprise Europe
Network Slovenija sklenete komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno mednarodno
sodelovanje. Gre za obliko mednarodnih poslovnih priložnosti majhnih in srednje velikih
podjetij na trgu Evropske unije, centralne in vzhodne Evrope ter mediteranskih držav.
Mreža Enterprise Europe Network Slovenija dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja
tujih podjetij in jih tedensko objavlja na svoji spletni strani (do njene vzpostavitve so
vam vse ponudbe dostopne na http://een.mra.si in http://www.een.si ) lokalnih in
poslovnih časopisih.
AKTUALNA PONUDBA:
EEN-okt-21
EEN-okt-37

EEN-okt-41
EEN-okt-45

EEN-okt-53
EEN-okt-60
EEN-okt-61
EEN-okt-63

EEN-okt-65
EEN-nov-15

Turško podjetje specializirano za proizvodnjo industrijskih ogrevalnih in
hladilnih sistemov, išče partnerje za distribucijo svojih izdelkov.
Nemško podjetje ponuja svetovalne storitve na področju energetskih
konceptov, kakovosti okolja v zaprtih okoljih, certificiranja zgradb,
merjenja in verifikacije objektov. Nudijo celovit pristop gradnje, ki
združuje arhitekturo in tehnologijo gradnje. Iščejo arhitekte, inženirje in
nepremičninske družbe, ki jih zanimajo njihove svetovalne storitve.
Turško podjetje specializirano za oskrbo z vodo, ravnanje z odplakami in
odpadki, saniranje okolja, išče trgovske posrednike in ponuja svoje
storitve za vzajemno proizvodnjo.
Turško podjetje, specializirano za IPP (Independent Power Production)
model za proizvodnje energije, so-proizvodnjo in tri generacije modelov
za proizvodnjo električne energije in s tem povezanih storitev in
dejavnost, išče sporazume o skupnem podjetju.
Poljsko podjetje, ki deluje kot trgovski zastopnik za tuja podjetja
(kozmetičnih izdelkov), se ponuja kot trgovski posrednik (agent,
zastopnik, distributer).
Poljsko podjetje, specializirano za predelavo sadja in zelenjave, nudi in
išče trgovske posrednike.
Turško podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo rezervoarjev za
stisnjen zrak, išče distributerje.
Madžarski proizvajalec in distributer patentiranih kompleksnih bio-nanoorganskih gnojil, kot tudi bio-ekološke in nano-tehnološke krme in hrane
za ribe iz kmetijskih odpadkov in stranski proizvodov, išče partnerje v
državah članicah Evropske unije in drugih državah za distribucijo svojih
izdelkov. Nudijo franšizo in tudi licenciranje kot druge načine
sodelovanja.
Turško podjetje specializirano v proizvodnji barv, premazov in sorodnih
kemičnih proizvodov, išče zastopnika ali distributerja.
Nemški proizvajalec solarnih luči za ulice in glav za LED svetilke, išče
partnerje za distribucijo sončnih luči v Evropi. Podjetje je zainteresirano
za vzajemno proizvodnjo.

Za dodatne informacije se obrnite na eno izmed institucij:
Mariborska razvojna agencija, p.,o.
Enterprise Europe Network – Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Jolanda Damiš
Tel.: 02/333-13-07
mailto:een@mra.si
mailto:jolanda.damis@mra.si

Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Špela Seljak
Tel.: 05/663-77-39
mailto:spela.seljak@zrs.upr.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Enterprise Europe Network – Slovenija
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Alenka Prelec
Tel.: 01/583-08-37
mailto:een@ozs.si
mailto:alenka.prelec@ozs.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Višnja Živkovič Vulić
Tel.: 01/589-83-62
mailto:visnja.vulic@gzs.si

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE
Borza inovacij, znanja in tehnologij vam omogoča, da prek vseevropske mreže Enterprise
Europe Network sklenete pogodbo o licenčnem, tehničnem ali proizvodnem sodelovanju,
pogodbo o skupnih vlaganjih ali pogodbo o komercialnem sodelovanju s tehnično
asistenco. Danes je v bazi več kot 4000 tehnoloških profilov iz Evrope in širše. Za vsakim
stoji podjetje ali raziskovalna institucija, ki išče nove poslovne partnerje. Slovenska
mreža Enterprise Europe Network dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja iz tujine,
jih tedensko objavlja na spletnih straneh (http://www.een.si/index.php?id=16&lang=si),
v poslovnih časopisih ter jih naročnikom brezplačno pošilja tudi na njihove elektronske
naslove.
Švicarsko podjetje išče strokovno znanje za razvoj baterije z največjo obremenitvijo za
kratek čas. Uporaba je povezana z varnostjo. Zato mora biti baterija zelo zanesljiva in
z možnostjo desetkratnega ponovnega polnjenja v dveh letih. Obratovalna temperatura
je od – 20 °C do 55 °C. Upoštevali bomo tehnično sodelovanje in/ali pogodbe o
proizvodnji. Potrebujemo majhne serije prototipov. (Ref.:10 CH 84FD 3ITR)
Škotsko oblikovalsko in proizvodno podjetje, ki velikim svetovnim telekomunikacijskih
podjetjem dobavlja diplekserje in spojnike, išče poslovne dogovore s tehnično pomočjo
s proizvodnimi partnerji, ki ustrezajo spodaj opisanim poslovnim in tehničnim
zahtevam. Podjetje išče proizvodne partnerje, ki lahko nudijo izboljšano učinkovitost
pri natančnem valjanju aluminijevih odlitkov (valovod in drugi s tem povezani sestavni
deli) do največje teže 5 kg. (Ref.: 10 GB 46P4 3ITA)
Češki MSP išče material v obliki nano-barve oz. nano-premaza, ki bi bil primeren za
izolacijo stavb (na odprtem in v zaprtih prostorih). Omenjena rešitev se bo uporabila
kot zamenjava za trenutno uporabljeno rešitev- stiropor plošče. Podjetje išče
proizvajalca teh materialov za sklenitev komercialne pogodbe s tehnično asistenco.
(Ref.: 10 CZ 0744 3IOB)
Nemško podjetje se nahaja na jugovzhodu Saške ter proizvaja ekstrakcijske in
filtracijske enote. To podjetje je razvilo in ponudilo posebni sistem za preprečevanje
tveganj zaradi laserskega dima za ljudi. Rezultat filtracije je zelo učinkovit in tako je
možno kroženje zraka, ki zmanjša stroške energije. Sistem je zelo zanesljiv in se lahko

uporablja na številne načine. Podjetje želi tehnično sodelovanje, nadaljnji razvoj in
testiranje nove uporabe. (Ref.: 10 DE 093I 3HUF)
Hrvaški MSP je razvil ekološko uravnovešeni sistem za gašenje požara. Sistem temelji na
kalijevi soli, ne vsebuje plinov ali kislin, ki škodujejo ljudem ali ozonu. Nudi hitro
gašenje požara, lahko uporabo zaradi svoje velikosti in deluje le v zaprtih prostorih.
Sistem se lahko uporablja za gašenje vseh vrst požarov v avtomobilih, avtobusih, na
vlakih, ladjah, v industrijskih obratih in zasebnih domovih. Iščejo partnerja za
licenciranje in/ali nadaljnji skupni razvoj. (Ref.: 10 HR 89GJ 3ISZ)
Francosko podjetje, specializirano na področju razvijanja antibakterijskih rešitev za
boj proti bolnišničnim okužbam ter na področju preprečevanja širitve virusov na javnih
mestih (avtobusi, restavracije, bolnišnice) je razvilo test za odkrivanje bakterij/virusov
in dezinfekcijski sprej. Podjetje išče partnerje za sklenitev licenčne pogodbe. (Ref.:10
FR 38m9 3IRV)
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42.

RAZNO
Natečaj za izjemno doktorsko delo v študijskem letu 2010/2011
Nacionalni inštitut za biologijo je razpisal natečaj za izjemno doktorsko delo v
študijskem letu 2010/2011 in poziva doktorande in doktorske študente, da se na natečaj
prijavijo.
Na natečaju za izjemno doktorsko delo lahko sodelujejo raziskovalci, ki so uspešno
zaključili doktorsko delo v okviru dejavnosti NIB na področju ved o življenju in okolju v
študijskem letu 2010/2011 od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011.
Več informacij: http://www.een.si/index.php?id=1000&lang=si
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