
 

 
 
 
 
 
 
Enterprise Europe Network pomaga poiskati partnerje za razvoj novih izdelkov 
Mednarodna borza inovacij, znanja in tehnologij Enterprise Europe Network  vsebuje 
preko 4.900 tehnoloških profilov, s katerimi predvsem evropska podjetja ponujajo in 
iščejo nove razvojno-tehnološke možnosti. Med profili so največjega odziva deležna 
konkretna tehnološka povpraševanja. Te brezplačne možnosti iskanja rešitev, novosti na 
področju novih materialov, itd. se poslužujejo tudi slovenska podjetja. Eno med njimi je 
Sijaj Hrastnik d. d., ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo svetil. 
 
»S pomočjo mednarodne borze inovacij, znanja in tehnologij Enterprise Europe Network 
iščemo nove materiale in rešitve, ki jih bomo uporabili pri proizvodnji naših svetil. Z 
odzivom smo zelo zadovoljni, saj so se v prvem mesecu na naše povpraševanje odzvali 
podjetniki iz Avstrije, Švedske, Francije, Italije in Madžarske.« 
 
Matjaž Vallant 
Direktor podjetja Sijaj Hrastnik d. d.  
 
Enterprise Europe Network vzpostavlja povezave tudi v Sloveniji  
Kljub temu, da je delo Enterprise Europe Network prvenstveno usmerjeno v 
vzpostavljanje mednarodnih povezav, pa s svojimi aktivnostmi pokrivamo tudi korake 
pred tem – torej tudi v vzpostavljanje nacionalnih partnerstev.  

V podjetju Lotrič d.o.o., se ukvarjajo s kalibracijami, kontrolo in z overitvami meril, s 
servisom ter prodajo. V mladem kolektivu je 28 zaposlenih. Uveden imajo sistem zbiranja 
predlogov za izboljšave in tudi sistem za uvajanje večjih sprememb in razvoj novih 
storitev. Prav zadovoljne stranke in razvoj novih storitev je njihovo vodilo pri nadaljnjem 
razvoju in rasti. 
 
Na Enterprise Europe Network & Pisarno za prenos tehnologije na IJS so se obrnili, ker so 
jih zanimale možnosti vključevanja v projekte EU, kot tudi možnosti sodelovanja z IJS, s 
katerim do takrat še niso sodelovali. 
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Ob objavi Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj e-
vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo smo jim zato pomagali poiskati najbolj primeren raziskovalni odsek na IJS ter 
pripraviti projektno prijavo. Za skupno 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev se je 
potegovalo 75 konzorcijev, uspešnih je bilo 21 razvojnih predlogov, med njimi tudi 
predlog Inteligentni informacijski sistem laboratorijev v zdravstvu podjetja Lotrič, d. o. 
o. 
 
»Sodelovanje s centri znanja kot je IJS je za nas izrednega pomena. Pripravljenost 
strokovnjakov IJS pri iskanju sinergije med raziskovalci centra znanja in našimi idejami 
so temeljni kamen našega sodelovanja. Aktivno delo raziskovalcev IJS že pri  pripravi 
projektne naloge in  realizacija tako zahtevnih projektov pa se sumira pri nastajanju 
naših novih storitev.« 
 
Marko Lotrič, 
direktor Lotrič d. o. o. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOGODEK: Tehnološki večer: Nanotehnologija v živilih – negotovo tveganje|TERMIN: 19. 
5.  2010|LOKACIJA: GZS|OPIS: Tehnološki večeri so dogodki, namenjeni predstavitvam 
posameznih elementov v procesih inoviranja, izmenjavi mnenj, izkušenj ter 
predstavitvam dobrih praks. Namenjeni so druženju, mreženju in izmenjavi 
znanj.|DODATNE INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Višnja Ž. Vulić, tel.: 
01/589-83-62, elektronski naslov: mailto:visnja.vulic@gzs.si | 
 
DOGODEK: Seminar »Evropska družba v praksi«|TERMIN: 19. 5. 2010 ob 10.00 uri| 
LOKACIJA: Mariborska razvojna agencija|OPIS: Predstavitev Evropske družbe ter njena 
uporaba v praksi. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava.| 
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: Mariborska razvojna agencija, Urška Sekol, tel.: 
02/333-13-06, elektronski naslov: mailto:urska.sekol@mra.si | 

DOGODEK: Energijska učinkovitost v stavbah|LOKACIJA: Gospodarska zbornica 
Slovenije, Dimičeva 13, hala A|TERMIN: 20. 5. 2010|OPIS: Združenje delodajalcev 
Slovenije in Institut Jožef Stefan organizirata mednarodno industrijsko konferenco na 
temo energijska učinkovitost v stavbah.|DODATNE INFORMACIJE: Institut Jožef Stefan, 
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Andrej Gyergyek, tel.: 01/477-33-03, elektronski naslov: mailto:angrej.gyergyek@ijs.si |  
PODROBNOSTI O DOGODKU: Združenje delodajalcev Slovenije. Frida Bertoncel, tel.: 
01/563-48-87, elektronski naslov: mailto:frida.bertoncelj@zds.si | 
 
DOGODEK: Brezplačna delavnica »Vse, kar morate vedeti na začetku poslovanja 
podjetja«|TERMIN: 27. 5. 2010|LOKACIJA: Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 
19, 1000 Ljubljana|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na delavnico z 
naslednjo tematiko: Uspešno internetno oglaševanje, Tržna znamka in spletne strani, 
Kako pridobiti stranke z oglaševanjem, Kako uspešno prodajati, Postavitev trdnih 
temeljev, Poslovanje podjetja.|ROK ZA PRIJAVO: 30. 9. 2010|DODATNE 
INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Kartica Obrtnik. tel.: 080-12-42, 
elektronski naslov: info@karticaobrtnik.si | 
 
DOGODEK:  Natečaj za podelitev Velike nagrade Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo 
na področju ved o življenju in okolju in Nagrade Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke 
na področju raziskovalne dejavnosti inštituta|TERMIN:  Vloge je potrebno poslati do 31. 
5. 2010.|LOKACIJA: Nacionalni inštitut za biologijo|OPIS: Natečajna komisija za 
Nagrade Miroslava Zeia razpisuje natečaj za podelitev Velike nagrade Miroslava Zeia NIB 
za raziskovalno delo na področju ved o življenju in okolju in Nagrade Miroslava Zeia NIB 
za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti inštituta in zato poziva ugledne 
raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade.|DODATNE INFORMACIJE: Nacionalni 
inštitut za biologijo, Dunja Gogala, elektronski naslov: mailto:dunja.gogala@nib.si , tel.: 
05/923-27-07|PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.een.si/index.php?id=686&lang=si | 
 
DOGODEK: UP za podjetja|TERMIN: 1. 6. 2010|LOKACIJA: Primorska gospodarska 
zbornica, Ferrarska 2, Koper|OPIS: V okviru vseevropske kampanje Evropskega tedna 
podjetništva 2010, UP ZRS organizira dogodek, katerega namen je informirati podjetja o 
možnostih sodelovanja z Univerzo na Primorskem ter prikazati primere dobrih praks, ki so 
plod tovrstnega sodelovanja. |ROK ZA PRIJAVO: 28. 5. 2010|DODATNE INFORMACIJE: 
UP ZRS, Katja Cergol, tel.: 05/663-77-39, elektronski naslov: 
mailto:katja.cergol@zrs.upr.si , spletna stran:  
http://www.een.si/index.php?id=679&lang=si | 
 
DOGODEK: Predstavitev izraelskega sejma in konference o biomedicinskih in 
biotehnoloških rešitvah Biomed 2010|TERMIN: 14. 5. 2010|LOKACIJA: GZS, Dimičeva 
13, Ljubljana, Poslovna oaza|OPIS: Namen predstavitve je informirati in motivirati 
potencialne interesente s političnega, ekonomskega, znanstvenega in akademskega 
spektra biomedicinskih in biotehnoloških sektorjev, za obisk BIOMEDa 2010, med 14.-16. 
6. 2010 v Izraelu.|ROK ZA PRIJAVO: 7. 5. 2010|VEČ INFORMACIJ: 
http://www.kenes.com/biomed | 
 
 
 
 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Lizbono|TERMIN:12.–16. 5. 2010|  
LOKACIJA: Lizbona, Portugalska|OPIS: Gospodarska delegacija je namenjena podjetjem 
s področja gradbeništva in obnovljivih virov energije.|DODATNE INFORMACIJE: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov: 
mailto:masa.repez@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/49087 | 
 

Poslovna srečanja 



 

 DOGODEK: Srečanje proizvajalcev opreme za izrabo obnovljivih virov energije in 
potencialnih podizvajalcev|TERMIN: 21. 5. 2010|LOKACIJA: Celjsko sejmišče, Celje 
|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje kjer bodo 
izvajalci iskali podizvajalce za naslednje storitve: izdelava sestavnih delov, strojne in 
elektro inštalacije, montaža, programerji krmilnih sistemov, elektro in strojni projektanti 
|ROK ZA PRIJAVO: 7. 5. 2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, kontaktna oseba: Gregor Primc, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: 
mailto:gregor.primc@ozs.si | 
 
DOGODEK:  eZdravje  - Dvostranski sestanki o tehnološkem in razvojnem sodelovanju| 
TERMIN:  27. 5. 2010|LOKACIJA: Budimpešta, Madžarska|OPIS: V Budimpešti 27. 5. 
2010 organiziramo dvostranska srečanja vseh, ki so aktivni na področju eZdravja in želijo 
najti nove partnerje za projekte EU, razvojno-tehnološke projekte, razvoj in trženje 
novih aplikacij. Do 16. 4. 2010 morajo interesenti oddati svoj profil – prijavni obrazec, ki 
ga najdejo na strani http://www.een.si/index.php?id=615&lang=si. Na tej strani si lahko 
ogledate tudi že zbrane madžarske profile.|DODATNE INFORMACIJE: Institut "Jožef 
Stefan", Pisarna za prenos tehnologije, Marjeta Trobec, tel.: 01/477-38-79, elektronski 
naslov: mailto:marjeta.trobec@ijs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.een.si/index.php?id=615&lang=si | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma RENEXPO v Budimpešti|TERMIN: 28. 5. 
2010|LOKACIJA: Budimpešta, Madžarska|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 Madžarske in ogled sejma|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, tel.: 01/583-05-86, kontakti osebi: Gregor Primc,mailto:gregor.primc@ozs.si  
 in Edina Zejnić, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si | 
 
DOGODEK:  Clean Technology European Partnering Event – Meet4Clantech|TERMIN:   
1.–2. 6. 2010|LOKACIJA: Ženeva, Švica|OPIS: Na dvodnevnem dogodku bodo 
udeleženci imeli možnost obiskati švicarska podjetja, slišati predstavitve aktualnih 
razpisov EU in imeti dvostranske sestanke z udeleženci. Teme: energijsko učinkovite 
stavbe, »zeleni« avtomobili in mobilnost, tovarna prihodnosti.|DODATNE INFORMACIJE: 
Institut "Jožef Stefan", Pisarna za prenos tehnologije, Marjeta Trobec, tel.: 01/477-38-79, 
elektronski naslov: mailto:marjeta.trobec@ijs.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.b2match.com/cleantech/index.php?file=home.html | 
 
DOGODEK:  Poslovno srečanje z madžarskimi partnerji s področja lesne in pohištvene 
industrije|LOKACIJA:  Hiša zbornic, petofi str. 24, Zala, Madžarska|TERMIN:  9.  6 . 
2010  ob 9.30 uri|OPIS: Združenje  lesne in pohištvene industrije, Generalni konzulat RS 
v Monoštru, Slovensko madžarski poslovni svet in EEN pri fundaciji za promocijo 
podjetništva dežele Zala ter Madžarska agencija za spodbujanje investicij organizira jo 
Poslovno srečanje z madžarskimi partnerji s področja lesne in pohištvene industrije (B2B 
meetings).|DODATNE INFORMACIJE  IN PODROBNOSTI O DOGODKU:  Gospodarska 
zbornica Slovenije,  Bernard Likar, tel.: 01/589-82-84, elektronski naslov: 
mailto:lesarstvo@gzs.si | 
  
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Frankfurt|TERMIN: 15.–17. 6. 2010| 
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije|OPIS: Gospodarska delegacija je namenjena 
trem panogam in sicer podjetjem s področja logistike, podjetjem s področja okoljske 
tehnologije (upravljanje in obdelava odpadkov) in podjetjem s področja obnovljivih virov 
energije.|DODATNE INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Maša Repež, tel.: 



 

01/589-81-13, elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si|PODROBNOSTI O 
DOGODKU: http://www.gzs.si/slo/storitve/48367 | 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Frankfurt, sejem Optatec|TERMIN: 15.–
17. 6. 2010|LOKACIJA Frankfurt, sejem Optatec|OPIS: Gospodarska delegacija je 
namenjena podjetjem s področja fotovoltaike, LED (Light Emitting Diode) tehnologije, 
optičnih vlaken in medicinske tehnologije;).|DODATNE INFORMACIJE: Gospodarska 
zbornica Slovenije, Višnja Ž. Vulić, tel.: 01/589-83-62, elektronski naslov: 
mailto:visnja.vulic@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.gzs.si/slo/storitve/48406 | 
 
DOGODEK: Srečanje s častnimi konzuli RS|TERMIN: 16.  6 . 2010|LOKACIJA: Ljubljana, 
GZS|OPIS:  Srečanje je namenjeno slovenskim podjetjem, ki želijo vzpostaviti 
informativne kontakte ali obnoviti obstoječe kontakte s častnimi konzuli RS. | DODATNE 
INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije,  Nataša Turk , tel.: 01/589-81 -52 , 
elektronski naslov: mailto: natasa.turk@gzs.si  | PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.gzs.si/slo/storitve/49293  | 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija na Kitajsko in v SAR Hong Kong|TERMIN: 20.-
26. 6. 2010|LOKACIJA: Šanghaj (Kitajska), Hong Kong (SAR Hong Kong)|OPIS: 
Gospodarska delegacija je namenjena podjetjem s področja transporta, logistike, 
pomorstva.|DODATNE INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije,  Nataša Turk , 
tel.: 01/589-81-52 , elektronski naslov: mailto: natasa.turk@gzs.si |PODROBNOSTI O 
DOGODKU: http://ck.gzs.si/slo/clanki/49330 | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma 43. MOS v Celju|TERMIN: 13. 9. 2010| 
LOKACIJA: Celje, Slovenija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na 
poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz področja obnovljivi viri energije in novih 
tehnologij. OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s 
potencialnimi podjetij iz držav EU in JV Evrope in ogled sejma.|ROK ZA PRIJAVO: 30. 7. 
2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tel.: 01/583-05-
86, kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, 
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@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 
 
 
 
 
RAZPIS: Odprt razpis 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Intelligent Energy Europe 
PODROČJE: energetska učinkovitost in racionalna raba energije, novi in obnovljivi viri 
energije, energija v transportu. 
TIP PROJEKTA: promocijski projekti, osveščevalni in razvojno usmerjeni projekti 
ROK PRIJAVE: 24. 6. 2010 
VEČ INFORMACIJ:   
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/doc/call_2010_en.pdf  
 

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 



 

RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska Unija - ESRR  
PROGRAM: ESPON 
PODROČJE: podpora razvoju politik teritorialnega sodelovanja in kohezije s poudarkom 
na teritorialnih strukturah, trendih, perspektivah in vplivih sektorskih politik 
TIP PROJEKTA: aplikativni raziskovalni projekti, ciljne analize in znanstvene platforme  
ROK PRIJAVE: 28. 6. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday100518.html  
 
RAZPIS: ENIAC Call 3 - 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. Okvirni program - Skupna tehnološka iniciativa ENIAC 
PODROČJE: nanoelektronika 
ROK PRIJAVE: 30. 6. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=303  
 
RAZPIS: Clean Sky JTI 2010-02 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: skupna tehnološka pobuda »Clean Sky« 
ROK PRIJAVE: 30. 6. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=306 
 
RAZPIS: Clean Sky JTI 2010-03 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: skupna tehnološka pobuda »Clean Sky« 
ROK PRIJAVE: 20. 7. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_
id=308 
 
RAZPIS: ENIAC 2010 - 3 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Joint Technology Initiatives 
PODROČJE: nanoelektronika (automotive in transport, brezžične komunikacije, 
energetska učinkovitost, oblikovalske metode in orodja, silikon proces in integracija, 
oprema, materiali in proizvodnja, zdravstvena nega in starajoča se družba) 
TIP PROJEKTA: raziskovalno-razvojni projekti 
ROK PRIJAVE: 30. 7. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=303  
 
 
 
 



 

RAZPIS: Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2010 „Ljudje“ 
Sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti  
KRATEK OPIS: Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2010 „Ljudje“ 
Sedmega okvirnega programa:  
Naslov razpisa in identifikacijska oznaka razpisa:  

• Štipendije znotraj Evrope FP7-PEOPLE-2010-IEF ,  
• Mednarodne štipendije za raziskovalce, ki prihajajo v Evropo iz držav nečlanic 

FP7-PEOPLE-2010-IIF ,  
• Mednarodne štipendije za raziskave zunaj Evrope FP7-PEOPLE-2010-IOF. 

ROK PRIJAVE: 17. 8. 2010 
VEČ INFORMACIJ: na spletni strani CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 
 
RAZPIS: Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog  
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: PROGRESS 
PODROČJE: evropski socialni dialog, izboljševanje strokovnosti na področju odnosov med 
delodajalci in delojemalci 
UPRAVIČENCI: socialni partnerji, organizacije, vezane na odnose med delodajalci in 
delojemalci, javni organi 
ROK PRIJAVE: 31. 8. 2010 
VEČ INFORMACIJ:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=240&furtherCalls=yes 
 
RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: LIFE +  
PODROČJE: naravovarstvo, biodiverziteta, okoljske politike (glede na nacionalne 
prioritete) 
TIP PROJEKTA: projekti, ki prispevajo k implementaciji EU direktiv v praksi in k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti, tehnološko usmerjeni projekti s konkretnimi okoljskimi 
učinki, projekti za izboljšanje implementacije EU okoljske zakonodaje z izgradnjo 
okoljskih informacijskih virov prek monitoringov, promocijski projekti širjenja informacij 
o okoljskih vprašanjih in temah kot so klimatske spremembe, ohranjanje narave, 
osveščanje o preprečevanju gozdnih požarov ter izobraževalne kampanje. 
ROK PRIJAVE: 1. 9. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm#First  
 
RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija/EACI 
PROGRAM: Eco-Innovation 
PODROČJE: ekologija, recikliranje materialov, ekoinovacije v gradbeništvu in 
prehrambeni industriji, zeleno poslovanje in »pametno« nakupovanje 
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti 
ROK PRIJAVE: 9. 9. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm  
 
RAZPIS: Odprt razpis - 5th Cut off date  
RAZPISNIK: Evropska komisija in EUREKA 
PROGRAM: Eurostars 
PODROČJE: katerokoli 
TIP PROJEKTA: aplikativni razvojno usmerjeni projekti, ki razvijajo konkretne produkte 
ROK PRIJAVE: 30. 9. 2010 



 

VEČ INFORMACIJ:  
http://www.eurostars-eureka.eu/ ali na  
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednarodno_sodelovanje/eur
ostars/ 
 
Dodatne informacije o aktualnih odprtih  
razpisih programov EU: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RAZPIS: Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 25, Datum: 26. 3. 2010, Stran:  642 
RAZPISNIK: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo 
prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti (tuji investitor) izvajali na ozemlju 
Republike Slovenije. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 

• za prvo odpiranje: 14. 4. 2010, 
• za drugo odpiranje: 9. 6. 2010,  
• za tretje odpiranje: 10. 9. 2010, 
• za četrto odpiranje: 17. 11. 2010,. 
• za peto odpiranje: 9. 2. 2011, 
• za šesto odpiranje: 12. 4. 2011, 
• za sedmo odpiranje: 7. 6. 2011,  
• za osmo odpiranje: 9. 9. 2011. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletnih straneh: www.japti.si  in www.investslovenia.si 
DODATNE INFORMACIJE: po tel.: 01/58-91-889 pri kontaktni osebi Mateju Skočirju ali na 
številki 01/53-09-805 pri vodji razpisa mag. Simoni Novak. Morebitna vprašanja je 
mogoče posredovati na elektronski naslov: mailto:matej.skocir@japti.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 25, Datum:. 26. 3. 2010, Stran:  648 

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 
 



 

RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje obiskov finskih raziskovalcev v trajanju 
največ 14 dni v letu 2010 pri slovenskih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih 
znanstvenoraziskovalnih projektov. Na finski strani lahko finski raziskovalec na podoben 
način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski raziskovalni 
organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na spletni strani 
http://www.aka.fi/en-gb/A/For-researcher/Funding/AZ-index/Academy-Research 
Fellowships/   . 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 30. 4. 2010 (1. rok) ali do 17. 9. 2010 (2. rok)  
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Fani Rožič Novak, po tel.: 01/400-59-50, ali na elektronski 
naslov: mailto:fani.rozicnovak@arrs.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega 
programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013« v letu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 31, Datum: 16. 4. 2010, Stran:  830 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in 
drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju 
razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. 
Razpis temelji na Strategiji razvoja Slovenije ki je krovna nacionalna razvojna strategija 
in predstavlja okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa »CRP KS 2010«, ter 
drugih dokumentih razvojnega načrtovanja. 
Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami udeležencev razpisa v okviru petih 
težišč CRP KS, ki ustrezajo petim razvojnim prioritetam SRS, in sicer: 
Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta 
Težišče 3: Učinkovita in cenejša država 
Težišče 4: Moderna socialna država in večja zaposlenost 
Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 12. 5. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani Agencije www.arrs.si . 
DODATNE INFORMACIJE pri Ernesti Mlakar, po tel.: 01/400-59-74, ali na elektronski 
naslov: mailto:ernesta.mlakar@arrs.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis za zbiranje vlog za Priznanje Republike Slovenije za poslovno 
odličnost za leto 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 27, Datum: 2. 4. 2010, Stran:  707 
RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je 
najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in 
storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje 
spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in 
celovitega doseganja kakovosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri 
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 26. 5. 2010. 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.mirs.si  
DODATNE INFORMACIJE: Loredana Leon, Urad RS za meroslovje na elektronski naslov: 
mailto:loredana@gov.si ali tel. 01/400-83-78, 01/244-27-00. 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih 
združenjih v letu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 31, Datum: 16. 4. 2010, Stran:  830, 830, 842, 852 



 

RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih 
združenjih v letu 2010, in sicer za: 

• B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih 
združenjih, 

• B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za 
predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov 
mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov 
mednarodnih znanstvenih združenj, 

• B3: nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije 
predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj. 

ROK ZA ODDAJO VLOG: do 3. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik, ali na 
elektronski naslov: mailto:marija.simenec@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 25, Datum: 26. 3. 2010, Stran:  641 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
bolgarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 10. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, ali na elektronski 
naslov: mailto:marija.simenec@arrs.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 29, Datum: 9. 4. 2010, Stran:  781 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
slovaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne 
znanstvenoraziskovalne projekte. Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 16. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani  www.arrs.si 
DODATNE INFORMACIJE: pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik, ali na 
elektronski naslov: mailto:marija.simenec@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 27, Datum: 2. 4. 2010, Stran:  724 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne 
znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2011–2012 na skupno dogovorjenih področjih: 

• naravoslovno-matematične vede; 
• tehniške vede; 
• biotehniške vede; 
• medicinske vede; 
• družboslovne vede; 



 

• humanistika. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 30. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik, ali na 
elektronski naslov: mailto:marija.simenec@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Ukrajino v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 29, Datum: 9. 4. 2010, Stran:  782 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
ukrajinskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne 
znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2011–2012 na skupno dogovorjenih vedah: 

• naravoslovno-matematične vede; 
• tehniške vede; 
• biotehniške vede; 
• medicinske vede; 
• družboslovne vede; 
• humanistika. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 30. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani  www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, ali na elektronski 
naslov: mailto:katarina.sersen@arrs.si  . 
 
RAZPIS: 2. Javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–
2013 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 31, Datum: 16. 4. 2010, Stran:  842 
RAZPISNIK: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje operacij iz sredstev IPA, ki ustrezajo 
naslednjim ukrepom v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa IPA 
Slovenija–Hrvaška 2007–2013. 
1. Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj 
Ukrepi: 

• Turizem in razvoj podeželja, 
• Razvoj podjetništva, 
• Socialna integracija. 

2. Prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri 
Ukrepi: 

• Varstvo okolja, 
• Ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine. 

ROK ZA ODDAJO VLOG 30. 6. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.si-hr.eu . 
DODATNE INFORMACIJE Skupni tehnični sekretariat Slovenija – Hrvaška 2007–2013 Služba 
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno 
sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Gordana Stanišić, 
elektronski naslov: mailto:jts-si-hr.svlr@gov.si  , tel.: 01/478-37-35 (uradne ure: torek, 
sreda, četrtek: od 9. do 12. ure). 
 



 

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 25, Datum: 26. 3. 2010, Stran:  646 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in 
norveških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2011- 
2012 na naslednjih znanstvenih vedah: 

• naravoslovno-matematične vede; 
• tehniške vede; 
• biotehniške vede; 
• medicinske vede; 
• družboslovne vede; 
• humanistika. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 17. 9. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Katarini Seršen, po tel.: 01/400-59-69, ali na elektronski 
naslov: mailto:katarina.sersen@arrs.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih 2011–2012 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 25, Datum:. 26. 3. 2010, Stran:  647 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in danskih 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2011–2012 na 
naslednjih znanstvenih vedah: 

• naravoslovno-matematične vede; 
• tehniške vede; 
• biotehniške vede; 
• medicinske vede; 
• družboslovne vede; 
• humanistika. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti.  
ROK ZA ODDAJO VLOG: 17. 9. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, ali na elektronski 
naslov: mailto:katarina.sersen@arrs.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis »Inovacijski vavčer«  
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 27, Datum: 2. 4. 2010, Stran:  716  
RAZPISNIK: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih storitev 
zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanih projektov podjetij, 
kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki 
nacionalne ali mednarodne prijave: 

• patenta in/ali 
• modela in/ali, 
• znamke. 

ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 30. 9. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.japti.si  
DODATNE INFORMACIJE: na elektronski naslov: mailto:vavces@japti.si , do vključno 20. 
9. 2010 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Inovacijski vavčer – vprašanje«. 



 

 
RAZPIS: Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte 
mikro, malega in srednjega gospodarstva 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 27, Datum: 2. 4. 2010, Stran:  738  
RAZPISNIK: Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 
1.000.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne 
vrednosti kreditov, kar znaša 500.000,00 EUR 
Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, 
Garancijska shema za Koroško sodeluje znaslednjimi  bankami: Abank Vipa d.d. 
Ljubljana, Nova KBM d.d Maribor, Banka Koper d.d. Koper in  PBS Poštna banka Slovenije 
d.d. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 10. 12. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.rra-koroska.si   
DODATNE INFORMACIJE: na tel.: 02/872-00-15, Karmen Sonjak 
 
RAZPIS: Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte 
malega in srednjega gospodarstva 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 27, Datum: 2. 4. 2010, Stran:  738  
RAZPISNIK: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Garancijska shema za 
Zasavje 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev 
dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti 
kreditov. Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za 
Zasavje sodeluje z naslednjimi bankami: Banka Koper d.d., Hypo Alpe- Adria- Bank d.d., 
Ljubljana in NLB d.d. področje NLB Zasavje. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 15. 12. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:  
http://www.rcr-zasavje.si/si/informacijsko-sredisce/aktualno/56-razpis-za-dolgorocne-
kredite-ter-garancije-za-dolgorocne-kredite-za-projekte-malega-in-srednjega-
gospodarstva-.html   
DODATNE INFORMACIJE: na sedežu RCR (tel.: 03/566-05-04, 03/566-05-05, 03/566-05-
06). 
 
JAVNI POZIV: za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 29, Datum: 9. 4. 2010, Stran:  807 
RAZPISNIK: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, 
samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. 
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter 
samostojni podjetniki posamezniki.  
ROK ZA ODDAJO VLOG: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. 12. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije 
na njihov naslov vsak delovni dan, od objave poziva dalje na Eko skladu, j.s., Tivolska 
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.: 01/241-48-20. Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo 
morajo kandidati Eko skladu predložiti dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 60,00 
EUR. 
DODATNE INFORMACIJE: na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Tivolska 
cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani, 
www.ekosklad.si . 
 
 
 



 

 
 
 
PROJEKT: OMIS- Online Municipal Information Systems for Smart Cities 
PRIJAVITELJ: Turško podjetje 
PROGRAM: ICT PSP 
RAZPIS: 4. odprti razpis programa ICT PSP 
VRSTA SODELOVANJA: Projekt OMIS je namenjen za upravljanje mest, v smeri bolj 
digitaliziranih in bolj meščanom prijaznih storitev. OMIS zagotavlja uporabo vseh 
digitalnih pripomočkov, kot so »Mobile Sign«, digitalni podpis, in omogoča vsem 
državljanom dostop do storitev občin/občinske uprave iz njihovih domov. 
OMIS je spletna aplikacija, ki omogoča dostop do sistema na podlagi internetne 
povezave. Zaradi svoje enostavnosti jo lahko uporablja kdorkoli. OMIS je usklajen z 
mobilnimi telefoni, kar pomeni, da lahko državljani opravljajo vse svoje obveznosti 
(plačevanje, uradni dokumenti) prek mobilnih telefonov, hkrati pa so obveščeni o 
opravljenih storitvah z SMS ali e-mail sporočili.  
Sistem je namenjen tudi hendikepiranim in starejšim, ki imajo težave z mobilnostjo. Z 
uporabo tovrstnega sistema se bodo izognili opravljanju vsakodnevnih upravnih 
obveznosti na mestnih upravah/upravnih enotah, saj bodo lahko vse urejali prek 
računalnika ali mobilnega telefona.  
Prijavitelj išče sledeče dodatne partnerje: 

• Tehnološki partner (Municipal work about Geographic Information Systems) 
• Mestni svet (Municipality area where the project will be developed.) 
• Univerza, nevladna organizacija (User association, user driven open innovation 

Living-Labs) 
VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4123  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 5. 2010, izraze interesa za sodelovanje 
pošljite na sledečem naslovu: http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4123 na dnu 
strani gumb »Reply to PS«) 
ŠIFRA: PS-38/2010 
 
PROJEKT: VISUS- Visually Impaired Systems Useful for Shopping 
PRIJAVITELJ: Italijanska univerza-politehnika 
PROGRAM: Central Europe 
RAZPIS: 3. odprti razpis programa CE 
VRSTA SODELOVANJA: Več milijonov slepih in slabovidnih oseb danes težko obiskuje 
supermarkete in nakupuje brez pomoči. Cilj tega projekta je imlementacija "Vision 
System", ki vključuje tako navigacijsko orodje kot identifikacijsko metodo, ki temelji na 
umetnih nevronskih mrežah in uporablja zvočne in optične naprave, da bi našli izdelek in 
prebrali njegove oznake in lastnosti. 
Projekt išče partnerje med MSP, raziskovalnimi inštituti in univerzami, ki imajo 
ekspertize in znanja na področju navigacijskih sistemov (hardware in software), “Image 
recognition (ANN, Pattern recognition), OCR (ANN, Hidden Markow Models) ter “RFID” 
naprav  (dobavitelji/distributerji hrane, supermarketi, …) 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: do 7. 5. 2010 
ŠIFRA: PS-39/2010 
 
PROJEKT: Digitalizacija vsebin za Europeano 
PRIJAVITELJ: Ciprska organizacija 
PROGRAM: ICT PSP 
RAZPIS: 4. odprti razpis programa ICT PSP 

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 



 

VRSTA SODELOVANJA: Projekt bo usmerjen v digitalizacijo potopisov iz 16. do 20. 
stoletja z otokov v Sredozemlju. Projekt vključuje zbiranje, raziskovanje pripovedi, opise 
potovanj, itd, ki jih bo digitaliziral projektni partner - digitalizacijsko podjetje, za 
kasnejšo vključitev v Europeana-o. V projektnem konzorciju partnerjev so že zbrane 
različne fundacije z odličnimi zbirkami, knjižnice, izobraževalne in kulture ustanove.  
Projekt išče partnerja, ki lahko prispeva k zbirkam, ki bodo digitalizirane ali partnerja, ki 
lahko ponudi znanja in ekspertize na področju varovanja intelektualne lastnine in pravic 
IP in bo vodja tega delovnega sklopa.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 6. 6. 2010 
ŠIFRA: PS-40/2010 
 
PROJEKT:  BioIncubators; Driving Cross Border Bio-Entrepreneurship 
PRIJAVITELJ: Angleški grozd podjetij s področja »Life Sciences« 
PROGRAM: 7. okvirni program - Zmogljivosti 
RAZPIS: prihajajoči razpis v okviru programa Zmogljivosti 
VRSTA SODELOVANJA: Projekt, ki ga pripravlja angleški grozd podjetij se osredotoča na 
promocijo aktivnosti grozdov v EU 27+. Cilj projekta je ustvariti vseevropsko mrežo »bio-
inkubatorjev«, ki bodo zagotavljali standardiziran paket storitev za podporo zgodnji fazi 
internacionalizacije, prenosa znanja, tehnologij in neposrednim tujim naložbam. 
Zagotavljanju podpornega okolja za mednarodno usmerjene podjetnike v kritičnih fazah 
ustanavljanja je ključni element tega projekta. Poleg tega bo mreža usmerjena v 
krepitev raziskav in poslovnega potenciala, dvig produktivnosti in zmanjšanje širjenja 
neskladij med vodilnimi raziskovalnimi centri Evrope in njenih manj razvitih regij. 
Projekt išče partnerje med organizacijami, ki vodijo grozde in inkubatorje, ki se 
osredotočajo na “life sciences” sektor (drug discovery, medical diagnostics and 
treatment). 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: do 30. 5. 2010 
ŠIFRA: PS-41/2010 
 
PROJEKT: RENERUNIT-“Assessment and Training Unit for the energy efficiency 
promotion and the use of renewable energies in the building sector and urban 
transport companies.” 
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje 
PROGRAM: Intelligent Energy Europe 
RAZPIS: Odprti razpis 2010 programa IEE 
VRSTA SODELOVANJA: Projekt je usmerjen v 2 različni tematiki, ki sta med seboj 
kompatibilni: na eni strani obnovljive energije na domačem nivoju in na drugi strani 
energetska učinkovitost v transportu. Obe tematiki imata skupni imenovalec v CO2 oz. 
toplogrednih plinih. 
Glavni cilj projekta je povezan z ustanovitvijo tehnično-gospodarske presojevalne enote, 
ki bo opravljala dejavnosti na področju usposabljanja in razširjanja informacij, pomagala 
s pomočjo orodij za spodbujanje uporabe obnovljivih virov in bolj aktivno izvajala 
storitve glede energetsko učinkovitega tovora/transporta na ravni mest. 
Špansko podjetje išče partnerje med nacionalnimi energetskimi agencijami, regionalnimi 
energetskimi agencijami, ESCO-ji, inženirskimi organizacijami, finančnimi 
organizacijami, lokalnimi zvezami, mestnimi upravami, raziskovalnimi inštituti, 
univerzami, šolami in transportnimi podjetji. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!  
ŠIFRA: PS-42/2010 
 
PROJEKT: Symbioza: “Simbioza med mesti in naravo- IKT-usmerjena ECO-mesta za 
bolj zdravo naravo in zavedne ljudi” 
PRIJAVITELJ: Madžarski grozd (Mobility & Multimedia cluster) 



 

PROGRAM: ICT-PSP 
RAZPIS: 4. Odprti razpis  
VRSTA SODELOVANJA: Projekt je usmerjen na zmanjševanje ekološkega odtisa 
posameznih evropskih državljanov, ki živijo v različnih evropskih mestih z izvajanjem in 
podpiranjem širše uporabe IKT storitev in sistemov, in sicer  »zelenih« IKT rešitev, ki se 
lahko uporabljajo kot del inteligentnih okolij. 
Cilj projekta je slediti potrebam uporabnikov in na podlagi potreb uporabnikov ter 
njihovega sprejemanja oz. »reagiranja« izvajati inovacijski proces razvoja novih rešitev. 
Projekt išče sledeče partnerje: 

• 3-4 mesta (mestne občine), kjer bi bilo možno izvajati pilotne teste (kot so 
“living labs” ali mestni predeli kjer bi lahko testirali razvite IT rešitve). 

• 6-8 IKT partnerjev (malih/srednjih podjetij) iz 4-5 EU držav, ki imajo razvite 
“zelene” IKT rešitve (“smart metering”, “smart grid”, “Barcode reading” ter 
“interactive UIs for visualisation of barcode-related data”).  

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: http://www.ideal-ist.net/Countries/HU/PS-HU-4173 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30.5.2010, izraze interesa za sodelovanje 
pošljite na sledečem naslovu http://www.ideal-ist.net/Countries/HU/PS-HU-4173 (na 
dnu strani gumb »Reply to PS«) 
ŠIFRA: PS-43/2010 
 
PROJEKT: EPICS - European Platform for Intelligent City Services 
PRIJAVITELJ: Turško podjetje 
PROGRAM: ICT-PSP 
RAZPIS: 4. Odprti razpis programa ICT PSP 
VRSTA SODELOVANJA: Glavne aktivnosti projekta bodo usmerjene v proučevanje 
skladnosti in vprašanj standardizacije v skladu s strategijo EIS. Analizirane bodo različne 
storitve in scenariji, idenficiranje teh storitev pa se bo izvajalo z uporabo metodologije 
odprte inovativnosti oz. metodologije živih laboratorijev. Analizirane bodo »Cloud« 
platforme in programska oprema (kot zahteve storitev) ter po opredelitvi »arhitekture« 
bo platforma razvita v »Cloud« platformo. Opredeljena bodo tudi varnostna vprašanja. Za 
vsako mesto v konzorciju bo določenih več demonstracijskih in pilotnih projektov. Med 
drugim bo vzpostavljen živi laboratorij za storitve pametnegaa mesta v Istanbulu v 
Turčiji. V okviru projektnih aktivnosti so predvidene tudi diseminacijske aktivnosti, vse 
publikacije pa bodo na voljo na projektni spletni strani. 
Projekt išče sledeče partnerje: 

• Mestne svete (3 evropska mesta za pilotne projekte)  
• Evropske žive laboratorije (living labs) 
• MSP kot ponudnike storitev 
• Univerze  
• Cloud Platform tehnološke partnerje (velika podjetja)  
• STORK, PEPPOL and SPOCS člane za sodelovanje  
• MSP ponudnike storitev za povečanje storitev skladno s standardi platform in 

izboljšanje “arhitekture” (SOA izkušnje)  
• Tehnološke partnerje za “SaaS” (Cloud Computing and SaaS experience) 

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4179 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 5. 2010, izraze interesa za sodelovanje 
pošljite na sledečem naslovu http://www.ideal-ist.net/Countries/TR/PS-TR-4179 (na dnu 
strani gumb »Reply to PS«) 
ŠIFRA: PS-44/2010 
 
 
 



 

PROJEKT: Movable Practices 
PRIJAVITELJ: Finsko podjetje 
PROGRAM: ICT-PSP 
RAZPIS: 4. Odprt razpis programa ICT PSP 
VRSTA SODELOVANJA: Vedno več poskusov na ravni mest in širših skupnosti uspešno 
izkorišča internet za nove vrste inovativnih e-participacijskih praks. Ti primeri 
vključujejo storitve, kot so npr. »Fillarikanava« v Helsinkih, kjer je uporabniki koles 
sodelujejo v skupni interakciji z urbanističnimi službami mesta ter službami za 
vzdrževanje (na način označevanja težav/problemov na zemljevidu  preko interneta, 
http://fillarikanava.hel.fi/). 
Z razmišljanjem o "tržnosti, zabavi in uspehu prenosljivosti formata televizijskega 
programa ki ga je mogoče aplicirati tudi na drugih področjih", je cilj projekta »Movable 
Practices« izbrati uspešne, obstoječe e-participacijske pilotne prakse, jih razviti na 
podlagi metodologije "Format Thinking" v zlahka prenosljive e-participacijske formate in 
operacionalizirati ter prenesti v teh formatih v 4-5 EU »pametnih« mest, ki bodo 
sodelovala kot partnerji v projektu. 
Projekt ima 2 glavna cilja: 

• Razviti obstoječe e-participacijske prakse v uporabniško usmerjene formate in 
prenos the formatov na sodelujoča “pametna” mesta 

• Ustvariti samo-vzdrževalni “ekosistem” za prihodnje transfere e-participacijskih 
formatov 

Projekt išče sledeče partnerje: 
• “Full Exchange” parnerje (razvojne organizacije, žive laboratorije, mestne 

uprave) 
• "Exporting Only" parnerje (SMEs; Living Labs; Development Organisations) 
• "Importing Only" partnerje (medijska podjetja, mestne uprave, žive laboratorijeer 

Commercial) 
VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: http://www.ideal-ist.net/Countries/FI/PS-FI-4008 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 5. 2010, izraze interesa za sodelovanje 
pošljite na sledečem naslovu http://www.ideal-ist.net/Countries/FI/PS-FI-4008  (na dnu 
strani gumb »Reply to PS«) 
ŠIFRA: PS-45/2010 
 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 



 

Program Erasmus za mlade podjetnike nudi 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 

• nudi novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi 
malo 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 izvejo več 

o priložnostih v drugi državi EU. 
 
Kdo lahko sodeluje?  

Novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Novi podjetniki so podjetniki, 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 malega ali srednje velikega 
podjetja v EU. 

Dodatne informacije: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.|  
 

 
 
 

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 
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 



 

 
 
 
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-apr-56 Madžarsko podjetje specializirano v distribuciji tradicionalnih madžarskih 

živil in kmetijskih proizvodov, išče trgovske posrednike. 
EEN-apr-57 Srbski proizvajalec žganja, išče distributerje v tujini. 
EEN-apr-62 Hrvaško podjetje, specializirano za prodajo in montažo vseh vrst parketa 

in lesenih talnih oblog, ponuja prodajo/nakup podjetja in išče partnerja 
za poslovno sodelovanje in za montažo lesenih panelov.  

EEN-apr-68 Hrvaško podjetje specializirano za inženiring, gradnjo stanovanj in 
apartmajev, poslovno svetovanje, naložbe, investicijsko svetovanje, 
knjigovodstvo podjetji in trgovsko zastopanje, ponuja prodajo/nakup 
dela podjetja. 

EEN-apr-73 Italijansko podjetje, ki trguje z nakitom, luksuznimi dodatki, išče agente 
in posrednike zainteresirane za spodbujanje prodaje svojih izdelkov v 
tujini. Podjetje je zainteresirano tudi za vzpostavitev skupnega podjetja 
in išče partnerje za franšizno sodelovanje. 

EEN-apr-74 Rusko podjetje specializirano za proizvodnjo in trgovino na debelo s 
sladkorjem, čokolado in sladkornimi izdelki, išče distributerje v EU in 
Aziji. 

EEN-apr-75 Špansko podjetje specializirano za ravnanje z gorivom v tekočem stanju s 
pomočjo katalizatorja, išče distributerje ali zastopnike tega inovativnega 
izdelka. 

 
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, 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   

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  

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



 

 
 
 
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. 

 
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42. 

 
 
 

 

 
 

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

Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor|Tel.: 02/333-13-07 Ι  
Elektronski naslov: een@mra.si|Spletna stran: http://een.mra.si , http://www.een.si | 
 
 
 
 
 
 

Turški proizvajalec PP kompresijskega pribora za PE cevi, išče tehnološke partnerje za 
nadaljnji razvoj in preizkušanje kapalnih  namakalnih sistemov. Tehnologija mora biti 
enostavna za namestitev, zelo poceni in bi morala tudi zmanjšati rastlinske bolezni, 
povezane z neustrezno stopnjo vlage. (Ref.:09 TR 98OA 3G1E) 
Poljsko podjetje išče avtomatsko tehnologijo za vključevanje lokalnih sistemov radijskih 
postaj. Oddajanje bo potekalo po internetu in sicer v FM, DAB , RDS oblikah. Poleg 
tehničnega sodelovanja so pripravljeni skleniti tudi ustrezne trgovinske sporazume. 
(Ref.:09 PL 63AX 3FXH) 
Nemško inženiring podjetje, ki je specializirano za rešitve iz recikliranja, ponuja novo 
drobilno linijo za lahke mešane odpadke. Tehnologija je prilagojena zlasti za mala in 
srednje velika podjetja iz področja recikliranja in ustreza vsem okoljskim predpisom. 
Iščejo partnerje za sklenitev trgovinskih sporazumov. (Ref.:10 DE 0855 3G69) 
Madžarski inštitut za logistiko in proizvodnjo je razvil časovni načrt za podporni sistem, ki 
temelji na merjenju linearnih obremenitev za avtobuse in trolejbuse. Iščejo partnerje za 
nadaljnji razvoj in proizvodnjo. (Ref.:10 HU 50R7 3G5M) 
Turška družba iz Ankare, ki proizvaja PP kompresijske dele za PE cevi, je razvila 
inovativni cevni kapalni namakalni sistem, ki omogoča večji pridelek. Iščejo partnerje za 
nadaljnji razvoj in testiranje novih aplikacij. (Ref.:09 TR 98OA 3G0Z) 

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE 

UREDNIŠTVO e-NOVIC ENTERPRISE EUROPE NETWORK 


