
 

 

 

 
 
Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS se je povezal z Martino Srblin 

(www.uspesnapodjetnica.si), prvo slovensko podjetniško svetovalko s področja 

informacijskega marketinga, da vam lahko podarimo “vstopnico” na podjetniški dogodek 

z naslovom ―V koraku z najsodobnejšimi marketinškimi trendi: 4 učinkovite strategije, 

ki vas bodo izstrelile med podjetniške zvezde‖, ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2011, 

ob 17.00 uri. Predavanje, na katerega se lahko prijavite na spletni strani 

www.uspesnapodjetnica.si/zvezda, bo uvod v enodnevni seminar, ki ga bomo skupaj z 

Martino izvedli v maju 2011 v Kopru, vendar boste poleg podrobnosti o tej priloţnosti, da 

svoje marketinško znanje dopolnite s strategijami, ki so v svetu trenutno najbolj “vroče”, 

k nam pa si šele utirajo pot, izvedeli tudi: 

 kaj vse lahko za vas stori informacijski marketing (ne glede na to, s čim se vaše 

podjetje ukvarja, kajti karkoli ţe počnete, ste najprej in predvsem v marketinškem 

biznisu!); 

 zakaj je knjiga z vašega strokovnega področja eno najmogočnejših marketinških 

orodij in kakšno vlogo igra v strukturi vaše ponudbe; 

 zakaj so druţabni mediji lahko bodisi zlata jama bodisi medvedja usluga in kako se 

pastem lahko izognete; 

 kako se lotiti video marketinga ter kdaj, za kaj in zakaj uporabiti video; 

 kje začeti, da bo vaš nabor marketinških prijemov vključeval tudi nenadomestljivi 

zvočni marketing, ki vam lahko prinese veliko (idealnih) strank in veliko dobička in še 

mnogo več! 

 
 
 
 

Evropska komisija trenutno pregleduje delovanje shem alternativnega reševanja 
potrošniških sporov (v nadaljevanju ARS) v drţavah članicah EU. V okviru projekta 
»SME Panels« bo zato izveden naslednji posvetovalni panel z MSP-ji na temo 
alternativnega reševanja sporov (ARS). 

Komisija ţeli ugotoviti, ali podjetja ARS sprejemajo kot učinkovit način razreševanja 
sporov s potrošniki. Mnenja podjetij bo Komisija vzela v obzir pri oblikovanju prihodnjih 
politik glede ARS, da bi le te kar najbolj ustrezale tudi potrebam podjetij.
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Posvetovalni panel z MSP, Alternativno reševanje sporov (ARS) 
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Mariborska razvojna agencija – Evropska podjetniška mreţa Maribor v okviru EU projekta 
ESMI (Okoljske storitve v kovinsko-predelovalni industriji) organizira delavnico za 
podjetja na temo: Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese (t.i. 
LCA metoda oz. ekobilance) s primeri iz prakse. 
 

Delavnica se bo odvijala v četrtek, 19. 5. 2011 ob 10.00 uri v prostorih Mariborske 
razvojne agencije, Pobreška cesta 20, v Mariboru. Predavatelj: dr. Matjaţ Denac, docent 
za področje znanosti o blagu in tehnologijah na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. 
Udeleţba je brezplačna.  
 

Rok za prijave: 16. 5. 2011.  
 

Več informacij in prijave: mailto:een@mra.si oz. na telefonski številki: 02/333-13-24 
(ga. Natalija Bogdan) ali 02/333-13-07 (ga. Jolanda Damiš).  
  

 

 
Podjetja in organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno gradnjo in obnovljivimi viri 
energije, vabljena 17. in 18. maja 2011 v Barcelono (Španija) na mednarodno 
kooperacijsko srečanje, ki bo potekalo okviru sejma CONSTRUMAT 2011. 
 

Kotizacija:150 EUR neto   
 

Rok za prijavo: 6. maj 2011. 
 

Več informacij: http://een.mra.si/index.php?id=358&lang=sl .  
 
 
 
 

V nemškem mestu Stuttgart bo 29. in 30. junija 2011 potekalo kooperacijsko srečanje 
Consense 2011, namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo s trajnostno gradnjo. Za 
prijavljene preko Mariborske razvojne agencije / Evropske podjetniške mreţe je 
udeleţba na dogodku sofinancirana iz projekta STOP4BUSINESS. 
 

Več informacij: http://een.mra.si/index.php?id=370&lang=sl .  
 

 
 
 
V četrtek, 9. junija 2011, bo potekalo v nemškem mestu München mednarodno 
kooperacijsko srečanje Solar Technologies, namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo  s 
fotovoltaiko in solarnim ogrevanjem. Zadnji rok za prijavo: 20. maj 2011.  
Kotizacija za podjetja znaša 150 EUR neto in za univerze 80 EUR neto. 
Več informacij: http://een.mra.si/index.php?id=371&lang=sl 
 

Posvetovalni panel bo na to temo organiziran 14. aprila ob 9.00 uri v prostorih GZS-ja 
v Ljubljani, vodila ga bo pa ga. Ţiva Novak Drol.  Na posvetovalni panel so vabljena 
podjetja, ki so se ţe posluţevala alternativnega reševanja sporov in sicer v odnosu 
podjetje – potrošnik (B2C). 

Več informacij in prijave: http://een.mra.si/index.php?id=373&lang=sl 

MEDNARODNO KOOPERACIJSKO SREČANJE »CONSTRUMAT 2011« 
 

Mednarodno kooperacijsko srečanje Consense 2011 
 
 

Delavnica: Presoja vplivov na okolje za proizvode oz. proizvodne procese 
 

 

Mednarodno kooperacijsko srečanje Solar Technolgies 
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DOGODEK: “V koraku z najsodobnejšimi marketinškimi trendi: 4 učinkovite strategije, ki 
vas bodo izstrelile med podjetniške zvezde”TERMIN: 11. 4. 2011OPIS: Center za 
sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS skupaj z Martino Srblin organizira brezplačno 
spletno predstavitveno predavanje na temo informacijskega marketinga.PRIJAVE: 
Prijavite se lahko na spletni strani www.uspesnapodjetnica.si/zvezda DODATNE 
INFORMACIJE: Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS, Katja Cergol, tel.: 
05/663-77-80, elektronski naslov: mailto:katja.cergol@zrs.upr.si 
 
DOGODEK: Internacionalizacija – strategije izhoda iz krizeTERMIN: 11. 4. 2011| 
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A / 1. nadstropje| OPIS: Tema 
konference: Internacionalizacija slovenskih podjetij je eden izmed ključnih instrumentov 
za povečanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter pomemben 
generator pospeševanja gospodarske rasti. DODATNE INFORMACIJE: Maša Repeţ, tel.: 
01/589-81-13, elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si | PODROBNOSTI O 
DOGODKU: http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/53784 
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu Gradbeništvo v BeograduTERMIN: 
12.-16. 4. 2011LOKACIJA: Beograd, SrbijaOPIS: Program razstavljanja: 
gradbeništvo.DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina 
Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si  
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija slovenskega turističnega gospodarstva v 
SrbijoTERMIN: 13. - 15. 4. 2011LOKACIJA: Srbija (Novi Sad, Beograd, Kovačica, 
Vršac)OPIS: Turistično gostinska zbornica Slovenije in Center za konkurenčnost pri GZS 
organizirata obisk predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva v Srbiji. 
Program obsega obisk turističnih destinacij, poslovno konferenco in bilateralna srečanja s 
srbskimi partnerji ter udeleţbo na "networking" dogodku Slovenskega poslovnega kluba v 
Beogradu.DODATNE INFORMACIJE:  Matej Rogelj, tel.: 01/589-81-64, 
mailto:matej.rogelj@gzs.si in Majda Dekleva, tel: 01/589-82-25, 
mailto:majda.dekleva@gzs.si   PODROBNOSTI O DOGODKU:   
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/53910    
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu RENEXPO v BudimpeštiTERMIN: 
5.-7. 5. 2011LOKACIJA: Budimpešta, MadţarskaOPIS: Program razstavljanja: 
obnovljivi viri energije.DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica 

Aktualno 
Aktualni dogodki 
Poslovna srečanja 
Aktualni odprti razpisi programov EU 
Aktualni odprti razpisi v Sloveniji 
Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje 
Erasmus izmenjave za podjetnike  
Evropska javna naročila 
Borza poslovnih priloţnosti 
Borza inovacij, znanja in tehnologije 
Razno 

Kliknite za sledenje povezavi 
 
 

ATUALNI DOGODKI 

Splošno 
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Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: 
mailto:edina.zejnic@ozs.si  
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu TEHNIKA v BeograduTERMIN: 9.-
13. 5. 2011LOKACIJA: Beograd, SrbijaOPIS: Program razstavljanja: tehnika, 
elektroenergetika, elektronika, telekomunikacije, oprema za gretje in hlajenje, procesna 
tehnika, računalništvo, plastika, logistika in transport, inovacije, nove tehnologije. 
DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 
01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si 

DOGODEK: Poslovne koristi druţbeno odgovornih podjetijTERMIN: 12. 5. 
2011LOKACIJA: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 
KoperOPIS: V sodobnem poslovnem okolju je skrb za varnost, zdravje in dobro počutje 
zaposlenih bistven sestavni del poslovne politike vsakega uspešnega podjetja. Kako 
postati druţbeno odgovorno podjetje vam bo razkril dr. Matjaţ Mulej, eminenca na 
področju DOP v Sloveniji.DODATNE INFORMACIJE:  Center za sodelovanje z 
gospodarstvom UP ZRS, Maja Lipnik, tel.: 05/663-77-13, elektronski naslov:  
mailto:maja.lipnik@zrs.upr.si  
 
DOGODEK: Sodelovanje na Čezmejnem zaposlitvenem sejmuTERMIN: 12. 5. 
2011LOKACIJA: Koper, TavernaOPIS: Zavod za zaposlovanje Območna sluţba Koper 
kot partner projekta Eures čezmejnega partnerstva Euradria organizira čezmejni 
zaposlitveni sejem. Zaposlitveni sejem je namenjen delodajalcem, brezposelnim in 
drugim iskalcem zaposlitve ter študentom z obeh strani meje ( Italija – Slovenija). Na 
sejmu bodo organizirana tudi predavanja.DODATNE INFORMACIJE: Center za 
sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS, Katja Cergol, tel.: 05/663-77-80, elektronski 
naslov: mailto:katja.cergol@zrs.upr.si 
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu EXPOKOS v PrištiniTERMIN: 18.-
21. 5. 2011LOKACIJA: Priština, KosovoOPIS: Program razstavljanja: gradbeništvo, 
kovinska in lesna industrija, plastika, obnovljivi viri energije. DODATNE INFORMACIJE: 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski 
naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si  
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu ZEPS v ZeniciTERMIN:  4.- 9. 10.  
2011LOKACIJA: Zenica, Bosna in HercegovinaOPIS: Program razstavljanja: izdelki 
kovinske industrije, strojegradnja, gradbeništvo, rudarstvo, lesna industrija, informatika, 
farmacija, medicinska oprema, grafična in tiskarska industrija, tekstil, usnje, obutev, 
šport in rekreacija.DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Edina Zejnić, 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si 

DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu TEHNOMA v SkopjuTERMIN: 18.-
22. 10.  2011LOKACIJA: Skopje, MakedonijaOPIS: Program razstavljanja: elektronika, 
bela tehnika, gradbeni materiali, proizvodi kovinske industrije, proizvodi petrokemijske 
industrije, metalurgija.DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: 
mailto:edina.zejnic@ozs.si 

DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu SASO v SplituTERMIN: 19.-23. 10.  
2011LOKACIJA: Split, HrvaškaOPIS: Program razstavljanja: obrt in podjetništvo 
DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 
01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si 
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DOGODEK: Kooperacijsko srečanje IBF 2011TERMIN: 13.–14. 4. 2011LOKACIJA: Brno, 
ČeškaOPIS: Kooperacijsko srečanje s področja gradbeništva in gradbene industrije bo 
potekalo v okviru projekta STOP4BUSINESS. Glavne teme srečanja bodo: arhitekturno 
načrtovanje, projektiranje in inţeniring, gradbena obrt, gradbeni materiali in izdelki, 
izolacijski materiali, izdelki in sistemi, gradbeni elementi in konstrukcije, recikliranje 
gradbenih materialov, gradbeni stroji, stroji za izdelavo in obdelavo gradbenih 
materialov in izdelkov, instrumenti in orodja za gradbeništvo, opaţi, gradbeni odri, 
orodja za delo na višini, načrtovanje, tehnična standardizacija, meroslovje, 
certificiranje, kakovost v gradbeništvu, programska in strojna oprema v 
gradbeništvu.DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, tel.: 02/333-13-
19, elektronski naslov: mailto:een@mra.si PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.b2fair.com/ 
 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje CONSTRUMAT 2011TERMIN: 17.–18. 5. 
2011LOKACIJA: Barcelona, ŠpanijaOPIS: Kooperacijsko srečanje, ki bo potekalo v 
okviru projekta ECO4B, je namenjeno podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s 
trajnostno gradnjo in obnovljivimi viri energije, izolacijo in hidroizolacijo, tesarstvom in 
steklarstvom, gradbeno opremo in napravami ter gradbenimi stroji in instrumenti. 
Kotizacija vključuje osebni urnik sestankov, glede na profil in ţelje posameznega 
podjetja, prost vstop na razstavni prostor, udeleţbo na seminarjih in delavnicah, ki bodo 
potekale v okviru sejma CONSTRUMAT 2011.DODATNE INFORMACIJE: Mariborska 
razvojna agencija, tel.: 02/333-13-19, elektronski naslov: mailto:een@mra.si   
PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.construmat.com/  
 
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje Solar TechnolgiesTERMIN: 9. 6. 
2011LOKACIJA: München, NemčijaOPIS: Kooperacijsko srečanje, ki bo potekalo v 
okviru sejma Intersolar 2011, največje svetovne razstave solarne industrije, je 
namenjeno mednarodnemu prenosu tehnologij ter vzpostavitvi sodelovanja na 
raziskovalnem in poslovnemu področju fotovoltaike in solarnega ogrevanja. DODATNE 
INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, tel.: 02/333-13-19, elektronski naslov: 
mailto:een@mra.si PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.een-bayern-
innovativ.de/intersolar2011   
 
DOGODEK:  Kooperacijsko srečanje Consense 2011TERMIN: 29.–30. 6. 
2011LOKACIJA: Stuttgart, NemčijaOPIS: Kooperacijsko srečanje Consense 2011 je 
namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo z gradbeno kemijo, gradbenimi materiali za 
ostrešja, stene, fasade, gradbenimi elementi, montaţno gradnjo, tehničnimi gradbenimi 
objekti in avtomatizacijo, sanacijami, ogrevanjem, klimatskimi napravami, obnovljivimi 
viri energije, notranjo opremo ter storitvami na področju načrtovanja v gradbeništvu in 
arhitekturi ter projektnega vodenja in upravljanja objektov. Poleg kooperacijskega 
srečanja, ki bo odlična priloţnost za navezavo poslovnih stikov, bosta potekala še sejem 
in kongres s področja trajnostne gradnje. Za prijavljene preko Mariborske razvojne 
agencije / Evropske podjetniške mreţe, je udeleţba na dogodku sofinancirana iz projekta 
STOP4BUSINESS.DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, tel.: 02/333-
13-19, elektronski naslov: mailto:een@mra.si PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://een.mra.si  
 
DOGODEK: Poslovno srečanje v SamariTERMIN: junij 2011LOKACIJA: Samara, Rusija 
OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike in 
podjetnike iz področja avtomobilska industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco 

Poslovna srečanja 
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in individualne sestanke s potencialnimi podjetij iz Rusije (Samara).ROK ZA PRIJAVO: 
13. 4. 2011DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gregor 
Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si    
 
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma TEHNOMA v SkopjuTERMIN: oktober 
2011LOKACIJA: Skopje, Makedonija OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi 
na poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz področja gradbeništva, kovinske in lesne 
industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s 
potencialnimi podjetij iz Makedonije.ROK ZA PRIJAVO: 18. 8. 2011 DODATNE 
INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, 
elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si   
 
DOGODEK: Poslovno srečanje v GeriTERMIN: oktober 2011LOKACIJA: Gera, Nemčija 
OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike in 
podjetnike iz področja obnovljivih virov energije. OZS bo organizirala poslovno 
konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetij iz Nemčije.ROK ZA 
PRIJAVO: 18. 8. 2011DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si   

 
Vsi poslovni dogodki Enterprise Europe Network, organizirani v tujini, 

so objavljeni na spletni strani: 
http://www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm?type=future 
 

 
 
 
NAZIV RAZPISA: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Sedmega 
okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti  
(2011/C 32/15)  
RAZPISNIK: Evropska komisija 
OBJAVLJENO:  1. 2. 2011 
KRATEK OPIS: Predlogi se predloţijo za razpis v okviru posebnega programa 
„Sodelovanje“: Informacijske in komunikacijske tehnologije: FP7-ICT-2011-SME-DCL.  
ROK ZA ODDAJO VLOG: Dvostopenjski postopek: 

 prva stopnja 28. 4. 2011  

 druga stopnja 28. 9. 2011 (samo za tiste ki so potrjeni na 1. stopnji) 

DODATNE INFORMACIJE: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 
 
NAZIV RAZPISA: Intelligent Energy Europe 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
KRATEK OPIS: Cilj programa Inteligentna energija je prispevati k varni ter trajnostni in 
cenovno dostopni energiji za Evropo in predvideva naslednje ukrepe: pospeševanje 
energetske učinkovitosti in racionalne rabe energetskih virov, pospeševanje novih in 
obnovljivih virov energije in podpora energetski raznolikosti ter spodbujanje energetske 
učinkovitosti ter uporaba novih in obnovljivih virov energije v prometu. 
Za ta celoten razpis je na voljo pribliţno 67 milijonov EUR. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 12. 5. 2011 
DODATNE INFORMACIJE:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm 
 
 

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 
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NAZIV RAZPISA: CIP ICT PSP (Policy Support Programme) 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
KRATEK OPIS: Podporni program za politiko IKT (ali ICT PSP) si prizadeva za spodbujanje 
inovativnosti in konkurenčnosti s čim širšo in boljšo uporabo IKT s strani drţavljanov, vlad 
in podjetij. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 6. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 
 
NAZIV RAZPISA: Razpis za zbiranje predloga LIFE+ 2011 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
OBJAVLJENO: 26. 2. 2011 
KRATEK OPIS:  

1. LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost  

Glavni cilj: Zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih 
sistemov, naravnih habitatov ter prosto ţivečih ţivalskih in rastlinskih vrst, da znotraj EU 
ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov.  

2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje  

Glavni cilji:  

 Podnebne spremembe: Stabilizirati koncentracije toplogrednih plinov na ravni, ki 
preprečuje globalno segrevanje nad 2 °C;  

 Vode: Z razvijanjem stroškovno učinkovitih ukrepov povečati kakovost voda in 
dobro ekološko stanje v skladu z razvojem prvih načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES (okvirna direktiva o vodah);  

 Zrak: Doseči raven kakovosti zraka, ki ne ogroţa zdravja ljudi in okolja ter nima 
večjih negativnih vplivov nanju;  

 Tla: Varovati in zagotoviti trajnostno rabo tal z ohranjanjem funkcij tal, 
preprečevanjem ogroţenosti tal, ublaţitvijo posledic ogroţenosti in obnovitvijo 
degradiranih tal;  

 Mestno okolje: Izboljšati okoljsko uspešnost evropskih urbanih območij;  

 Hrup: Prispevati k razvoju in izvajanju politik o hrupu v okolju;  

 Kemikalije: Do leta 2020 izboljšati varstvo okolja in zdravja pred tveganji zaradi 
kemikalij z izvajanjem zakonodaje o kemikalijah, zlasti Uredbe (ES) št. 
1907/2006 (REACH) in Tematske strategije o trajnostni uporabi pesticidov;  

 Okolje in zdravje: Razvijati informacijske baze za politiko o okolju in zdravju 
(Akcijski načrt za okolje in zdravje za obdobje 2004–2010);  

 Naravni viri in odpadki: Razvijati in izvajati politike za trajnostno upravljanje ter 
uporabo naravnih virov in odpadkov, izboljšati okoljsko uspešnost izdelkov, 
podpirati trajnostno proizvodnjo in vzorce potrošnje, preprečevati nastajanje 
odpadkov ter povečati njihovo predelavo in recikliranje; prispevati k 
učinkovitemu izvajanju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju 
odpadkov;  

 Gozdovi: Ustvariti jasno in celovito podlago za informacije, pomembne za 
politiko o gozdovih, in sicer v zvezi s podnebnimi spremembami (vpliv na gozdne 
ekosisteme, blaţitev, nadomestitev učinkov), biotsko raznovrstnostjo (osnovne 
informacije in zaščitena gozdna območja), gozdnimi poţari, razmerami v gozdovih 
in varovanimi funkcijami gozdov (voda, tla in infrastruktura) ter prispevati k 
varovanju gozdov pred poţari, in sicer predvsem z usklajevalnim omreţjem EU;  

 Inovacije: Prispevati k razvoju in predstavitvi pristopov, tehnologij, metod in 
instrumentov politike inovacij za pomoč pri izvajanju Akcijskega načrta okoljskih 
tehnologij (ETAP);  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm


 

 Strateški pristopi: Spodbujati učinkovito izvajanje in uveljavljanje okoljske 
zakonodaje Unije ter izboljšati bazo znanja za okoljsko politiko; izboljšati 
okoljsko učinkovitost malih in srednje velikih podjetij.  

3. LIFE+ Informacije in obveščanje  

Glavni cilj: obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s 
preprečevanjem gozdnih poţarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, tj. 
informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, 
vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih poţarov. 

ROK ZA ODDAJO VLOG: Predloge projektov je treba predloţiti pristojnim nacionalnim 
organom do 18. 7. 2011. Predlogi projektov se pošljejo nacionalnim organom drţave 
članice, v kateri je upravičenec registriran. Nacionalni organi nato predloge predloţijo 
Komisiji do 9. 9. 2011. 

DODATNE INFORMACIJE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
 

NAZIV RAZPISA: SME Initiative on Digital Content and Languages 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program, podprogram Cooperation, področje: ICT 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na razvoj novih in inovativnih tehnologij za digitalne 
vsebine in jezike 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 28. 4. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=392  
 
NAZIV RAZPISA: Joint technology Initiative – Clean Sky 2011-1 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program, podprogram Cooperation, področje: Skupne tehnološke 
pobude 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na razvoj novih storitev, postopkov, tehnologij in 
rešitev za čistejši zračni promet, itn. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 3. 5. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=398  
 
NAZIV RAZPISA: ENIAC call 4-2011 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program, podprogram Cooperation, področje: Skupne tehnološke 
pobude 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na podporo razvojnim projektom na področju 
nanoelektronike, ki so usmerjeni na boljšo integracijo in miniaturizacijo naprav ter 
njihovo večjo funkcionalnost. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 21. 4. 2011 (prva stopnja) 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=391 ter http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call4_2011.php  
 
NAZIV RAZPISA: ACTION 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 — European Network of Mentors 
for Women Entrepreneurs   
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: CIP – program za konkurenčnost in inovativnost 
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KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na vzpostavitev evropske mreţe mentorjev za 
pospeševanje podjetništva med ţenskami 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 20. 4. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4975&lang=e
n&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%2
6fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1   
 
NAZIV RAZPISA: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA  
RAZPISNIK: MVZT 
PROGRAM: Eureka 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen predvsem v trţno realizacijo znanj skozi konkretne 
inovacijske projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke –> njihovo 
uporabo, sodelovanje, prenos znanja. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 3. 5. 2011 do 12. ure 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_tehnologija/evropsko_in_med
narodno_sodelovanje/eureka/  
 
NAZIV RAZPISA: Open call for proposals of Safer Internet Programme 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Program Varnešji internet (Safer Internet Programme) 
KRATEK OPIS: Razpis ima več prioritet in bo podpiral projekte kot so centri varnega 
interneta, promocija varnega on-line okolja, vzpostavitev baze znanja na tem področju, 
itn. Več o prioritetah je na voljo v delovnem programu Safer Internet 2011. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 4. 5. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm  
 
NAZIV RAZPISA: Promotion and development of world-class clusters in Europe   
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: CIP (3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011 ter 4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021) 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na promocijo in razvoj najboljših grozdov v Evropi s 
poudarkom na promociji mednarodnih aktivnosti grozdov ter odličnosti upravljanja 
grozdov 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 10. 5. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4968&lang=e
n&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%2
6fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1  
 
NAZIV RAZPISA: European Alliances for Mobile and Mobility Industries and Creative 
Industries   
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: CIP (1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031 ter 2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011) 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na več strateške podpore za storitvene inovacije, s 
ciljem, da »odklene« transformacijski potencial na sektorski in trţni ravni in prispeva h 
krepitvi inovativnosti gospodarstva kot del izvajanja strategije EU 2020. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 24. 6. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4989&lang=e
n&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%2
6fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1  
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NAZIV RAZPISA: 7th Eurostars call for proposals 
RAZPISNIK: Evropska komisija & Eureka 
PROGRAM: Eurostars 
KRATEK OPIS: Razpis je usmerjen na so-financiranje projektov podjetij, ki so usmerjeni v 
razvoj inovativnih produktov (proizvodov ali storitev), ki morajo biti v roku 2 let po 
zaključku projekta na trţišču.  
ROK ZA ODDAJO VLOG: 22. 9. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: http://www.eurostars-eureka.eu/when.do  
 
Dodatne informacije o aktualnih odprtih razpisih programov EU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več aktualnih odprtih razpisov programov EU najdete na spletni strani:  
http://www.een.si/index.php?cat=3&class=Odprti razpisi EU&lang=si   
 
 
 
 
Podjetno inovativna Slovenija 2011 
23. in 24. marca je v  Ljubljani potekal dogodek Podjetno inovativna Slovenija 2011 na 
katerem so bile predstavljene javne spodbude sodelujočih ministrstev in podpornih 
institucij. Zanimive predstavitve so skupno privabile pribliţno 500 udeleţencev, pribliţno 
450 pa se jih je udeleţilo različnih delavnic. Udeleţencem popoldanskih delavnic Razvojni 
in poslovni nasvet pred vašimi vrati smo predstavili tudi storitve Enterprise Europe 
Network. Slovenski podjetniški sklad je za to priloţnost pripravil matriko razpisov in 
predstavlja pregled razpisov in seznam produktov ministrstev in podpornih institucij.   
 
RAZPIS: 3. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v 
okviru iniciative MNT-ERA.NET II 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 22, Datum: 25. 3. 2011, Stran: 621 
RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru 
iniciative MNT-ERA.NET II je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih, aplikativnih, 
trţno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro in nano- 
tehnologij, vključno s proizvodnimi postopki in tehnologijami.  
 

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 

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  

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI 

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 
 
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa 
Tel.: 05/663 77 13        
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si 
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Razpis zajema naslednja tematska področja: 

 Razvoj (multi)materialnih sistemov, 

 Funkcionalizacija materialov, 

 Pametni senzorski sistemi, 

 Medicinski in zdravstveni pripomočki, 

 Postopki optimizacije ţivljenjske dobe mikro- oziroma nanosistemov, ocena 
zanesljivosti, 

 razvojne metode, integracijske tehnologije. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: Rok za oddajo internetne pred prijave projekta (Pre-proposal) je 
5. 4. 2011. 
Končna prijava poteka kot: 
A) prijava na mednarodni razpis in 
B) prijava na nacionalni razpis. 
Rok za oddajo končne prijave projekta (Full proposal) je 29. 6. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.mvzt.gov.si  (javne objave/javni 
razpisi). 
več informacij o mednarodnem razpisu je dostopnih na www.mnt-era.net/call2011 .  
DODATNE INFORMACIJE: na voljo po tel. 01/478-46-24 (Doroteja Zlobec) ali po 
elektronski naslov: mailto:doroteja.zlobec@gov.si  .   
 
RAZPIS: Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
(P1 2011) 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 22, Datum: 25. 3. 2011, Stran:635 
RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad 
PREDMET RAZPISA: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih 
razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka 
d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria 
bank d.d., Probanka d.d., Deţelna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka 
Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka 
d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., 
Zveza bank, Podruţnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 
NAMEN RAZPISA: je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno 
uveljavljanje na trgu, izboljšanje trţnega poloţaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja 
financiranja obratnih sredstev v teţjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je 
izraţena v niţji obrestni meri, ročnosti kredita in moţnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano moţnost pridobitve kredita za 
tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za 
podjetja, ki ţelijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 4. 2011, 15. 5. 2011, 15. 6. 2011, 15. 7. 2011, 10. 9. 2011 
10. 10. 2011, 10. 11. 2011 in 10. 12. 2011 oziroma do porabe sredstev. 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.podjetniskisklad.si  
DODATNE INFORMACIJE: na tel.:  02/234-12-74, Bojana Mikeln; 02/234-12-42, Jasna 
Kepnik-Hiter;  02/234-12-8, Boris Ritlop  in 02/234-12-64, mag. Boštjan Vidovič ali na 
elektronski naslov: mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2011) 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 24, Datum: 1. 4. 2011 Stran: 714 
RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad 
PREDMET RAZPISA: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih 
razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka 
d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria 
bank d.d., Probanka d.d., Deţelna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka 

http://www.mvzt.gov.si/
http://www.mnt-era.net/call2011
mailto:doroteja.zlobec@gov.si
http://www.podjetniskisklad.si/
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si


 

Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka 
d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., 
ZVEZA BANK, Podruţnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 
NAMEN RAZPISA: je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do 
ugodnih virov dolţniškega financiranja za komercializacijo novih rešitev, produktov ali 
storitev, ki so rezultat lastnega znanja ali znanja širšega razvojno raziskovalnega tima, ki 
prehaja v fazo izvedbe proizvodnje in ali fazo prodora na trg. Ugodnost kredita je 
izraţena v niţji obrestni meri, ročnosti kredita in moţnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano moţnost pridobitve kredita za 
tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za 
podjetja, ki ţelijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 5. 2011, 20. 5. 2011, 5. 6. 2011, 20. 6. 2011, 5. 7. 2011, 5. 9. 
2011, 20. 9. 2011, 5. 10. 2011 in 20. 10. 2011, 5. 11. 2011, 20. 11. 2011, 5. 12. 2011 
oziroma do porabe sredstev. 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.podjetniskisklad.si. 
DODATNE INFORMACIJE: na tel. 02/234-12-88 – Boris Ritlop 02/234-12-74 – Bojana 
Mikeln, 02/234-12-72 – mag. Manfred Lepej in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na 
e-pošti mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis »Mentorski vavčer 2011« (JR 3/2011-446) 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 22, Datum: 25. 3. 2011, Stran:638 
RAZPISNIK: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz 
naslova poslovnega mentorstva po tem javnem razpisu. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 20. 6. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.japti.si  
DODATNE INFORMACIJE: elektronski naslov: mailto:vavcer@japti.si .  
 
 
PROJEKT: OREGAR 
 
Tematska pomoč pri vključevanju v projekte EU 
 

Sodelavci Enterprise Europe Network v vsaki številki eNovic 
objavimo nekaj projektnih predlogov za katere 
koordinatorji iščejo partnerje. Še več jih najdete v naši 
bazi. Evropska komisija spodbuja vključevanje podjetij, 
raziskovalnih organizacij in drugih v projekte EU tudi preko 

različnih tematskih iniciativ, ki nudijo pomoč pri iskanju partnerjev, dajanjem informacij 
o relevantnih razpisih, informacijah o dogodkih in podobno. Spodaj predstavljamo dve.  
 
Ideal-ist  projekt ima po vsem svetu razširjeno mreţo, katero tvorijo v glavnem 
nacionalne kontaktne osebe s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki vam 
pomagajo pri iskanju projektnih partnerjev. Ideal-ist med drugim organizira dvostranska 
srečanja, za katera bo priloţnost tudi v okviru dogodka ICT Proposers' Day v Budimpešti 
19. in 20. maja 2011. Dvostranska srečanja bodo organizirana skupaj z mreţo Enterprise 
Europe Network. Glavni fokus tokratnih dvostranskih sestankov bo sodelovanje na osmem 
in devetem ICT razpisu v 7. OP. Koledar drugih dogodkov Ideal-ista si lahko ogledate na 
njihovi spletni strani. Poznano je tudi njihovo on-line orodje za iskanje partnerjev, ki 
beleţi visok odstotek uspešnosti. Za sedmi ICT razpis v 7. OP je vsak projektni predlog, ki 
je iskal partnerje, prejel preko 60 odzivov. Dragocen nasvet dobite tudi, če svojo 
projektno idejo vnesete v njihov sistem, saj je vsaka ideja pregledana in ocenjena, le-to 
pa prijavitelj lahko koristno uporabi, da prijavo še izboljša.  

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 

http://www.podjetniskisklad.si/
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
http://www.japti.si/
mailto:vavcer@japti.si
http://www.een.si/bbs_search.php
http://www.ideal-ist.net/
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2011/index_en.htm


 

Kontaktna oseba Ideal-ist v Sloveniji:  
doc. dr. Mihael Mohorčič 
Institut Joţef Stefan 
elektronski naslov: mailto:ideal-ist@ijs.si  , http://comms.ijs.si/idealist/ 

 
Portal SMART organizacijam s področja transporta nudi pomoč pri 
vključevanju v evropske raziskovalne projekte. Nudijo predvsem 
moţnost iskanja partnerjev za sestavo konzorcijev, informirajo o 
primernih razpisih, pomagajo pri oblikovanju projektnega predloga in 

podobno. Imajo ţe preko 200 registriranih uporabnikov.    
 
PROJEKT: Mineralizer Use in Klinker Production 
PRIJAVITELJ: Turško podjetje 
PROGRAM: EUREKA 
RAZPIS: Aktualni odprti razpis iniciative EUREKA 
VRSTA SODELOVANJA: Turško podjetje pripravlja projektni predlog za prijavo na razpis 
iniciative EUREKA. Projekt je osredotočen na izboljšavo tehnoloških postopkov za 
proizvodnjo cementa, z namenom zmanjšati energetsko porabo ter prispevati k manjšim 
izpustom CO2, itn. Podjetje išče dodatne projekte partnerje kot so raziskovalne 
inštitucije s področja znanosti o materialih, univerzitetne oddelke, ki se ukvarjajo z 
materiali in tematikami povezanimi z energetsko učinkovito proizvodnjo keramike; 
tehnološki dobavitelji z izkušnjami na področju »feeding« sistemov.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 11. 8. 2011 
ŠIFRA: PS-31/2011 
 
PROJEKT: SEABED MAPPING 
PRIJAVITELJ: Italijanska fakulteta (Univerza Brindisi) 
PROGRAM: LIFE+ 
RAZPIS: Aktualni odprti razpis programa LIFE+ 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska fakulteta, ki deluje v okviru Univerze v Brindisiju 
pripravlja projektni predlog za prijavo na razpis programa LIFE+. Namen projekta je 
izvesti podvodne raziskave na morskem dnu Galipolija (Jonsko morje, juţna Italija), na 
podlagi  predhodnih potopov in skeniranja s sonarjem na globini območju -55/-85 metrov.  
Namen je preiskati in kartirati območje z namenom vzpostavitve tega območja kot 
zaščitenega morskega območja. Prijavitelj išče dodatne partnerje za sodelovanje na 
projektu.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej! 
ŠIFRA: PS-33/2011 
 
PROJEKT: ENERGY FOOD - Development of measures to boost ENERGY saving in the 
FOOD industry 
PRIJAVITELJ: Španska energetska agencija 
PROGRAM: Intelligent Energy Europe 
RAZPIS: Aktualni odprti razpis programa IEE 
VRSTA SODELOVANJA: Splošni cilj projekta je proučiti stroške energije za evropske 
ţivilske industrije in vzpostaviti model pogodbe za izvajanje ukrepov varčevanja z 
energijo, kot tudi usposabljanje, promocijo in obveščanje teh raziskave. Vodilni partner 
išče gospodarske zbornice, poslovna zdruţenja ţivilskih podjetij in energetske agencije, 
ki se ukvarjajo/sodelujejo s prehrambnim industrijskim sektorjem in so sposobni vključiti 
v sodelovanje pri projektu ţivilsko industrijo.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 12. 5. 2011 
ŠIFRA: PS-34/2011 
 

mailto:ideal-ist@ijs.si
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PROJEKT: EDUCATION+ 
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje 
PROGRAM: 7. Okvirni program, podprogram Sodelovanje, področje ICT 
RAZPIS: Aktualni odprti razpis FP7-ICT-2011-SME-DCL 
VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje pripravlja predlog projekta »IZOBRAŢEVANJE +", 
ki se osredotoča na razvoj programske opreme, ki deluje kot platforma spletnih 
publikacij in druţabno omreţje za učitelje in učence ter bo osredotočeno na učne 
digitalne vsebine. Platforma bo olajšala učiteljem po vsej Evropi, da ustvarijo njihova 
lastne učne vsebine, s katerimi bodo podprli njihovo delo v razredu. Vodilni partner išče 
raziskovalne centre, podjetja (po moţnosti MSP), ki delujejo v sektorju izobraţevanja in s 
tem povezanih tehnologij. Prijave interesa za sodelovanje je potrebno poslati čimprej. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej! 
ŠIFRA: PS-35/2011 
 
Dodatne informacije: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Erasmus za podjetnike – podjetniške izmenjave in usposabljanje v podjetniških 
veščinah med mladimi in izkušenimi podjetniki 
 

Program Erasmus za mlade podjetnike ponuja novim/bodočim podjetnikom priloţnost, da 
obiščejo in delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi drţavi EU, in sicer 
poljubno od enega do šestih mesecev. 
 

Program: 
 

 novim podjetnikom daje priloţnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi 
majhno ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi drţavi EU;  

 omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki;  

 olajša dostop do novih trgov in iskanje moţnih poslovnih partnerjev;  

 izboljšuje povezovanje poslovneţev in MSP;  

 omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvedo več o 
priloţnostih v drugi drţavi EU. 

 

Kdo lahko sodeluje  
Novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Novi podjetniki so tisti, ki resno načrtujejo ustanovitev 
lastnega podjetja ali pa so ţe ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni 
podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci majhnega ali srednje velikega podjetja v EU, 
ki je starejše od 3. let. 

 
 
 
 

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 
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Dodatne informacije: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EVROPSKA JAVNA NAROČILA  - TED – Tenders Electronic DailyPREDMET RAZPISA:  TED 
zagotavlja prost dostop do poslovnih priloţnosti. Petkrat tedensko ga dopolnijo s 
pribliţno 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. 
 
Dodatne informacije: 

 
 
 
 
Borza poslovnih priloţnosti vam omogoča, da prek široke mreţe Enterprise Europe Network 
Slovenija sklenete komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno mednarodno sodelovanje. 
Gre za obliko mednarodnih poslovnih priloţnosti majhnih in srednje velikih podjetij na trgu 
Evropske unije, centralne in vzhodne Evrope ter mediteranskih drţav. Mreţa 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-mar-
58 

Latvijsko podjetje, ki ponuja varčevanje pri porabi energije s pomočjo 
»energy management system (EMS)« in »building management system (BMS)« 
išče agente, ki bi prodajali njihove izdelke in storitve. 

EEN-mar-
64 

Romunsko podjetje specializirano na področju inţenirstva in strojnega 
gradbeništva, išče trgovske posrednike za svoje storitve. Podjetje išče tudi 
partnerje za vzpostavitev skupnega podjetja in nudi podizvajalske storitve. 

EEN-mar-
65 

Izraelsko podjetje specializirano v proizvodnji naravne soli, soli iz mrtvega 
morja in soli z 50% manjšo vsebnostjo natrija, išče distributerje.   

EEN-mar-
70 

Grško podjetje specializirano na področju naravnega kamna išče trgovske 
posrednike in ponuja trgovsko posredniške storitve. Podjetje ponuja tudi 
podizvajalske aktivnosti. 

BORZA POSLOVNIH PRILOŢNOSTI  

Gospodarska zbornica Slovenije 
Enterprise Europe Network – Slovenija 
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Jadranka Marasović 
Tel.: 01/589-8484        
mailto: jadranka.marasovic@gzs.si  
Gospodarska zbornica Slovenije  
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Višnja Ţivkovič Vulić 
Tel.: 01/589-83-62 
mailto:visnja.vulic@gzs.si 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Danijel Lamperger 
Tel.: 01/583-05-09 

mailto: danijel.lamperger@ozs.si 

EVROPSKA JAVNA NAROČILA 

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 
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Gospodarska zbornica Slovenije  
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Višnja Ţivkovič Vulić 
Tel.: 01/589-83-62 

mailto:visnja.vulic@gzs.si 

EEN-mar-
71 

Turško podjetje, specializirano za proizvodnjo igrač, išče trgovske 
posrednike. 

EEN-mar-
73 

Podjetje iz juţne Švedske, ki proizvaja inovativne omare za sušenje perila, 
išče proizvajalce tečajev za steklena vrata, ki so narejeni iz nerjavečega 
jekla. 

EEN-mar-
77 

Češko podjetje specializirano na področju tehnologij za predelavo lesa, išče 
distributerje. Podjetje ponuja tudi OEM (Original Equipment Manufacturer) 
kot podizvajalec in išče partnerje za vzpostavitev skupnega podjetja. 

EEN-mar-
78 

Češko podjetje specializirano za razvoj in proizvodnjo edinstvenih in 
inovativnih pripomočkov ter izdelkov za nego telesa, išče zanesljive 
distributerje in agente. 

EEN-mar-
84 

Srbsko podjetje, specializirano za sintezo kompleksnih organskih molekul, 
aktivnih sestavin biocidov in fitofarmacevtskih sredstev, nudi trgovsko 
posredniške storitve, išče partnerja za vzpostavitev skupnega podjetja ter za 
vzajemno proizvodnjo in nudi podizvajalske storitve. 

EEN-mar-
87 

Madţarsko podjetje, ki se ukvarja z veleprodajo strojev za premikanje 
materiala, avtomatizacijsko opremo, sistemov za oskrbo z energijo in nudi 
inţeniring storitve. Podjetje išče in nudi trgovsko posredniške storitve, išče 
partnerja za nakup celotnega podjetja ali njegovega dela ter išče partnerje 
za vzajemno proizvodnjo. 

 
Za dodatne informacije se obrnite na eno izmed institucij: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Borza inovacij, znanja in tehnologij vam omogoča, da prek vseevropske mreţe 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 mreţa 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. 
 

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE 

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, Znanstveno-
raziskovalno 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: Marko Ocvirk  
Tel.: 01/583-08-37  
mailto:een@ozs.si   

mailto:marko.ocvirk@ozs.si   
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Nemški MSP specializiran v načrtovanju, razvoju in gradnji plastičnih delov za 
avtomobilsko industrijo išče partnerja. Podjetje se zanima za industrijskega partnerja, 
kateri je specializiran na področju izdelave orodij injekcijskega brizganja plastičnih 
delov za proizvodnjo delov, kateri se bodo uporabili v notranjosti avtomobila ter tudi v 
prototipni konstrukciji. Podjetje je pripravljeno skleniti skupno sodelovanje prek 
proizvodnega dogovora. (Ref: 11 DE 0855 3KA3) 

Hrvaški SME je razvil inovativno programsko aplikacijo namenjeno učinkovitem trţenju 
in novim prodajnim strategijam, ki temeljijo na logičnih in matematičnih modelih z 
zapletenimi izračuni finančnih transakcij med ponudniki storitev. Aplikacija je primerna 
za restavracije, hotele, zasebnike.. Podjetje išče partnerje za nadaljnji razvoj 
programske opreme ter implementacijo omenjene programske aplikacije na trg. 
Podjetje je pripravljeno skleniti sodelovanje prek  Joint Venture pogodbe. (Ref: 10 HR 
89GJ 3G8N) 

Nemško podjetje ponuja novo tehnologijo za ločevanje olja od oljno-vodne emulzije. 
Čiščenje poteka z uporabo posebne ultrazvočne tehnologije, katera lahko razdeli tudi 
zelo močno emulzijo v olje in vodo. Olje se lahko uporablja na primer kot nadomestilo 
za kurilno olje, ki se uporablja v proizvodnji cementa ali jeklarski industriji. Podjetje 
išče industrijske ali raziskovalne partnerje, ki so pripravljeni na skupno sodelovanje 
prek tehničnega dogovora ali komercialnega dogovora s tehnično pomočjo. (Ref: 09 DE 
76DW 3F5U) 

Italijanski MSP je razvil integrirane rešitve za kontrolo procesov ter njihovo 
avtomatizacijo. Rešitve vključujejo oblikovanje, načrtovanje, postavitev in 
vzpostavitev avtomatizacije elektronskih sistemov kot so (DCS-Digital Control System, 
PLCP Programmable Logic controllers, SCADA, Emergency Shutdown Systems). Rešitve 
so primerne za industrijske procese v petrokemični industriji, elektro-proizvodnji, 
proizvodnji nafte ter plina kot tudi monitoringu pitne vode in čistilnih naprav. Podjetje 
se zanima za skupno sodelovanje z industrijskimi podjetji prek Join Venture sporazuma. 
(Ref: 09 IT 53V2 3EK3)  

Norveški SME je razvil sistem za ločevanje nafte iz morske ter sladke vode ter iz drugih 
onesnaţenih vod. Sistem deluje kot stacionarna ali mobilna enota. Njegova kapaciteta 
je 2-20 m³ prečiščene vode na uro. Za večjo zmogljivost se lahko postavi več enot 
vzporedno. Sistem je idealen za ločevanje vode od olja in nafte, v onesnaţenjih v 
pristaniščih, letališčih, bencinskih črpalkah, industriji kot tudi na drugih področjih, na 
katerih pride do iztekanja olja. MSP išče partnerje s tehnologijo ter proizvodnim 
strokovnih znanjem podobne opreme. Pripravljeni so skleniti sodelovanje prek licenčne 
pogodbe ali tehničnega sporazuma. (Ref: 10 NO 79EK 3HZV) 

 
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42. 
 
 
 
 
 
 
Mariborska razvojna agencija organizira med 31. majem  in 1. junijem 2011 v Mariboru 
mednarodno kooperacijsko srečanje za podjetja, ki se ukvarjajo z gradbenim 
načrtovanjem, energijsko optimirano gradnjo, prezračevanjem, hlajenjem, 
ogrevanjem, izolacijo, instalacijami, stavbnim pohištvom, gradbenim materialom in 
notranjo opremo. Kooperacijsko srečanje je namenjeno podjetjem, ki iščejo priloţnosti 
povezovanja s podjetji iz Italije, Bolgarije, Hrvaške, Madţarske, Romunije, Srbije ter 
Bosne in Hercegovine. 

KOOPERACIJSKO SREČANJE ADC »SODOBNA GRADNJA IN NOTRANJA OPREMA« 
 

RAZNO 

http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20DE%200855%203KA3
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=10%20HR%2089GJ%203G8N
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=10%20HR%2089GJ%203G8N
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=09%20DE%2076DW%203F5U
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=09%20DE%2076DW%203F5U
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=09%20IT%2053V2%203EK3
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=10%20NO%2079EK%203HZV
mailto:een@ijs.si


 

Srečanje bo potekalo v okviru projekta Adriatic Danubian Clustering (A.D.C.). Namen 
projekta je spodbujanje povezovanja malih in srednje velikih podjetij v transnacionalne 
podjetniške grozde v Jadransko – Donavski regiji. 
Več informacij o srečanju je na voljo na Mariborski razvojni agenciji, na telefonski 
številki 02/333-13-02 ali na elektronskem naslovu: mailto:peter.ekart@mra.si.   
Več informacij o projektu A.D.C. najdete na spletni strani: http://www.adcproject.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemški veletrgovec elektronike, ki se ukvarja s spletno trgovino, je iskal nove partnerje 
izven Nemčije - veletrgovce oziroma trgovce za dolgoročno sodelovanje. Obenem je 
slovensko podjetje Marcelino d.o.o., ki se ukvarja s spletno trgovino in izobraţevanjem, 
iskalo nove poslovne priloţnosti za razširitev poslovanja. Naročeni so na e-novice 
Mednarodne borze ponudb in povpraševanj (www.borza.org) s katero upravlja 
Gospodarska zbornica Slovenije in vsebuje tudi ponudbe in povpraševanja zbrane preko 
Enterprise Europe Network. V borzi je bil objavljen tudi poslovni oglas nemškega 
podjetja. Slovenskemu podjetju je sodelavka GZS in Enterprise Europe Network, Petra 
Arzenšek posredovala kontaktne podatke nemškega podjetja, ki jo je čez nekaj dni 
obvestilo, da so z Marcellinom podpisali sporazum o sodelovanju 2. 7. 2010 in od takrat 
podjetji uspešno sodelujeta. 
 
 
 

 
 

 
 

 
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA, p. o.Enterprise Europe Network Slovenija 

Pobreška cesta 20, SI-2000 MariborTel.: 02/333-13-07 
Elektronski naslov: een@mra.siSpletna stran: http://een.mra.si , http://www.een.si  

UREDNIŠTVO e-NOVIC ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe Network je pomagal slovenskemu podjetju Marcelino d.o.o. 
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