
 

 

 
 
 
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad vlade za komuniciranje vas 
v okviru Tedna Evrope vabita na celodnevni družabni dogodek z naslovom 
»EU@9maj.info«. Na Dan Evrope, 9. maja 2011 med 11. in 15. uro se bo na 
sprehajališču Breg v Ljubljani na stojnicah predstavljalo 14 informacijskih mrež in 
kontaktnih točk Evropske komisije, ki bodo na enem mestu ponudile informacije in 
nasvete o pravicah v zvezi z bivanjem, zaposlovanjem, študijem, usposabljanjem, nakupi 
in poslovanjem v Evropski uniji. Notranji trg Evropske unije državljanom in podjetjem 
namreč ponuja številne pravice in priložnosti, pogosto pa smo s temi zakonsko določenimi 
pravicami preslabo seznanjeni ali pa naletimo na težave pri njihovem uveljavljanju. Na 
eni od stojnic bomo prisotni tudi predstavniki Enterprise Europe Network.  
Več informacij: http://center-evropa.si/index.php/dogodki/objava/eu9maj.info.  
 
 
 
 
Mariborska razvojna agencija – Evropska podjetniška mreža 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. Matjaž Denac, docent 
za področje znanosti o blagu in tehnologijah na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. 
Udeležba 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).  
 
 
 
 
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 mreže je 
udeležba na dogodku sofinancirana iz projekta STOP4BUSINESS. 
 
Več informacij: http://een.mra.si/index.php?id=358&lang=sl 
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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 

 

 
Šesti Slovenski forum inovacij se bo letos odvijal 22. in 23. novembra 2011 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. JAPTI vabi avtorje izumov, invencij in inovacij, 
da do 12. septembra 2011 prijavijo inovativni proizvod, storitev ali poslovni model. 45 
najbolje ocenjenih inovacij bo predstavljenih na samem dogodku, v medijih in v različnih 
publikacijah.  
Več informacij:  http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=125&l=sl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
DOGODEK: Poslovne koristi družbeno odgovornih podjetij|TERMIN: 12. 5. 
2011|LOKACIJA: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 
Koper|OPIS: V sodobnem poslovnem okolju je skrb za varnost, zdravje in dobro počutje 
zaposlenih bistven sestavni del poslovne politike vsakega uspešnega podjetja. Kako 
postati družbeno odgovorno podjetje vam bo razkril dr. Matjaž 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 sejmu|TERMIN: 12. 5. 
2011|LOKACIJA: Koper, Taverna|OPIS: Zavod za zaposlovanje Območna služba 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 
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Mednarodno kooperacijsko srečanje Solar Technolgies 
 

Povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma 
inovacij 
 



 

sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS, Katja Cergol, tel.: 05/663-77-80, elektronski 
naslov: mailto:katja.cergol@zrs.upr.si | 
 
DOGODEK: 3. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa 
Stefana|TERMIN:  25. 5. 2011| LOKACIJA: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana|OPIS: Na 
konferenci bodo predstavljeni raziskovalni dosežki podiplomskih študentov, s posebnim 
poudarkom na možnostih njihove uporabe v industriji. Osnovni cilj prireditve je 
spodbujanje sodelovanja med podiplomskimi študenti in podjetji, pri čemer študenti z 
osebnim pojasnjevanjem predstavljajo svoje raziskovalne dosežke, podjetjem pa nudimo 
možnost predstavitve razvojnih ciljev podjetja, s poudarkom na predstavitvi potreb po 
raziskovalnem in razvojnem sodelovanju. Rok za prijavo je 11. 5. 2011. Udeležba je 
brezplačna.|DODATNE INFORMACIJE: Institut "Jožef Stefan", Center za prenos 
tehnologij in inovacij, Marjeta Trobec, tel.: 01/477-38-79, elektronski naslov: 
mailto:marjeta.trobec@ijs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://ipssc.mps.si/index.asp#schedule, dodatne informacije za podjetja: 
http://ipssc.mps.si/companies.asp   |   
 
DOGODEK: Kako s 4 brezplačnimi ali nizkocenovnimi marketinškimi strategijami do 
večjega števila idealnih strank in več dobička|TERMIN: 26. 5. 2011|LOKACIJA: 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper|OPIS: Center za 
sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS skupaj z Martino Srblin organizira celodnevni 
seminar o informacijskem marketingu, na katerem bodo pod drobnogled postavljeni 
informacijski marketing, »družabni« marketing, »knjižni« marketing, zvočni marketing in 
video marketing.  Brezplačno spletno predavanje, ki je uvod v seminar, je na voljo na 
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| PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.uspesnapodjetnica.si/seminar/ | 
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu EXPOKOS v Prištini|TERMIN: 18.-
21. 5. 2011|LOKACIJA: Priština, Kosovo|OPIS: 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: Poslovno-tehnološki dvostranski sestanki na sejmu »18th International 
Engineering Trade Fair” v Nitri|TERMIN:  26. 5. 2011|LOKACIJA: Nitra, 
Slovaška|OPIS: V času mednarodnega sejma v Nitri bodo za prijavljene 26. 5. 2011 
organizirani dvostranski sestanki. Teme: strojništvo in avtomobilska industrija. Rok za 
prijavo je 15. 5. 2011.|DODATNE INFORMACIJE: Institut "Jožef Stefan", Center za 
prenos tehnologij in inovacij, Marjeta Trobec, tel.: 01/477-38-79, elektronski naslov: 
mailto:marjeta.trobec@ijs.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.een.sk/engineering2011/ | 
 
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje Solar Technolgies|TERMIN: 9. 6. 
2011|LOKACIJA: München, Nemčija|OPIS: 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: 

Poslovna srečanja 



 

mailto:een@mra.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.een-bayern-
innovativ.de/intersolar2011  | 
 
DOGODEK:  Kooperacijsko srečanje Consense 2011|TERMIN: 29.–30. 6. 
2011|LOKACIJA: Stuttgart, Nemčija|OPIS: Kooperacijsko srečanje Consense 2011 je 
namenjeno podjetjem, ki se ukvarjajo z gradbeno kemijo, gradbenimi materiali za 
ostrešja, stene, fasade, gradbenimi elementi, montažno 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 priložnost za navezavo poslovnih stikov, bosta potekala še sejem 
in kongres s področja trajnostne gradnje. Za prijavljene preko Mariborske razvojne 
agencije / Evropske podjetniške mreže, je udeležba 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 Samari|TERMIN: junij 2011|LOKACIJA: Samara, Rusija 
|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike in 
podjetnike iz področja avtomobilska industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco 
in individualne sestanke s potencialnimi podjetij iz Rusije (Samara).|ROK ZA PRIJAVO: 
13. 4. 2011|DODATNE 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: 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 približno 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 
 
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 državljanov, vlad 
in podjetij. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 6. 2011 
DODATNE INFORMACIJE: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm 
 

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 



 

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 tržni 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  
 
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 tržišču.  
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   
 
 
 
 
RAZPIS: Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 28, Datum: 15. 4. 2011, Stran: 862 
RAZPISNIK: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja, ki imajo 
ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, 

Univerza na Primorskem  
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
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postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v 
zasebnem sektorju v republiki Sloveniji. To se kaže v številu novoustanovljenih podjetij, 
številu novih vlog slovenskih in tujih patentov ter modelov in številu organiziranih 
dogodkov (izobraževanj, usposabljanj, nagradnih natečajev), ki so neposredno v skladu z 
zgoraj navedeno nalogo. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 16. 5. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.tia.si . 
DODATNE INFORMACIJE:  mailto:ino11@tia.si  
 
RAZPIS: Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena 
ožjemu kopenskemu območju, ki bodo sofinancirani v okviru navedenega programa, v 
skladu s postopki in značilnostmi opredeljenimi v Operativnem programu. 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 26, Datum: 8. 4. 2011, Stran: 775 
RAZPISNIK: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravno in regionalno 
politiko 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu 
cilju programa, tj. “Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja” 
in specifičnim ciljem programa: “zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo; povečati 
konkurenčnost in razvoj na znanju temelječe družbe; izboljšati sisteme komuniciranja ter 
socialno in kulturno sodelovanje, tudi z namenom, da bi odpravili obstoječe ovire; 
izboljšati učinkovitost in uspešnost programa”. 
Sofinancirani projekti morajo prispevati k uresničevanju ciljev predvidenih v sledečih 
prednostnih nalogah Operativnega programa: 

• Prednostna naloga 1 “Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”; 
• Prednostna naloga 2 “Konkurenčnost in na znanju temelječa družba”; 
• Prednostna naloga 3 “Socialna integracija”. 

Sofinancirani projekti se morajo nanašati na samo eno od zgoraj navedenih prednostnih 
nalog ter prispevati k uresničevanju operativnih ciljev posamezne prednostne naloge z 
izvajanjem ene ali več v okviru prednostnih nalog opisanih aktivnosti. V primeru, da se 
načrtovane projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo aktivnosti povezanih z več kot eno 
prednostno nalogo, se izbere samo tisto prednostno nalogo pri kateri načrtovane 
aktivnosti prevladujejo. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 25. 5. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani spletni strani www.ita-slo.eu . 
DODATNE INFORMACIJE:   
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavna direkcija za kulturo, šport, 
mednarodne odnose in odnose z EU via Udine 9, I-34132 Trst, Italija 
Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik), 
+39 040 377 5903-5993 (italijanski jezik) 
Faks: +39 040 377 5907 
Elektronski naslov: mailto:jts.itaslo@regione.fvg.it  
Spletna stran programa: www.ita-slo.eu 
 
Slovenski info točki 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko  
Regionalna pisarna Štanjel, Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija 
Tel.: +386 5 7318 533 
Faks: +386 5 7318 531 
Elektronski naslov: mailto:anton.harej@gov.si    
Spletna stran: http://www.svlr.gov.si , http://www.eu-skladi.si  
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2012–2013 



 

OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 26, Datum: 8. 4. 2011, Stran: 784 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ciprskih 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2012–2013 na 
vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 10. 6. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani na spletni www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE:  pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik, 
od 9. do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:Primoz.Pristovsek@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2012–2013 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 26, Datum: 8. 4. 2011, Stran: 785 
RAZPISNIK: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2012–2013 na 
skupno dogovorjenih prednostnih področjih:  

• biotehnologija in biomedicina 
• nanoznanosti in nanotehnologija, optimizacija procesov in materialov 
• informatika in telekomunikacije 
• ekologija in varstvo okolja 
• energija in transport 
• družboslovje in humanistika. 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 15. 6. 2011 
DODATNE INFORMACIJE:  pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. 
do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:katarina.sersen@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2012–2013 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 26, Datum: 8. 4. 2011, Stran: 786 
RAZPISNIK: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih in 
makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte  v letih 
2012–2013. Za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in podoktorante (največ do 
pet let po doktoratu), obeh držav bodo sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo 
za makedonske mlajše raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1–3 
mesecev) v Republiki Sloveniji. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 15. 6. 2011 
DODATNE INFORMACIJE:  pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. 
do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:katarina.sersen@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2012–2013 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 28, Datum: 15. 4. 2011, Stran: 867 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA:  sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in 
črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 
2012–2013. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po obeh držav bodo 
v letih 2012–2013 sofinancirani tudi daljši obiski. Slovenska stran bo za črnogorske mlajše 
raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 14 dni do 3 mesecev) v Republiki 
Sloveniji. 



 

Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 15. 6. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.arrs.si . 
DODATNE INFORMACIJE:  pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:fani.rozicnovak@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Romunijo v letih 2012–2013 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 30, Datum: 22. 4. 2011, Stran: 942 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in romunskih 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte  v letih 2012–2013 na 
vseh področjih znanosti, okvirno enega kratkega obiska (do 14 dni) ter enega daljšega (do 
1 mesec) na leto na projekt v vsako smer; daljša potovanja so predvidena samo za mlajše 
raziskovalce (podiplomske študente in podoktorande). Bilateralni projekti trajajo dve 
leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 1. 7. 2011  
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.arrs.si  
DODATNE INFORMACIJE: pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik 
od 9. do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:Primoz.Pristovsek@arrs.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+11 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 30, Datum: 22. 4. 2011, Stran: 939, 942,944,948 
RAZPISNIK: Ministrstvo za okolje in prostor objavlja 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje projektov s programskega področja »LIFE+ 11«. 
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse pravne osebe, da lahko zaprosijo za 
sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE+, ki jih bo ministrstvo 
dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih 
predlogov. Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila 
Evropska komisija in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Ministrstvo 
bo financiralo le tiste akcije posameznega projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju R 
Slovenije in ki jih bodo izvajali izvajalci s sedežem v R Sloveniji. Vsebina projektov je 
določena z naslednjimi dokumenti: 

• Uredba (ES) št. 614/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o 
finančnem instrumentu za okolje (LIFE+) Uradni list EU L 149/1 z dne 9. 6. 2007, 

• Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011 (2011/C 62/07) Evropske 
komisije (Uradni list EU C 62/28 z dne 26. 2. 2011). 

ROK ZA ODDAJO VLOG: do 18. 7. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
DODATNE INFORMACIJE: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 478-74-83 (ali 478-74-75), ali 
elektronski naslov: mailto:julijana.lebez-lozej@gov.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2012–2013 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 30, Datum: 22. 4. 2011, Stran: 944,948 
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2012–2013 na 
skupno dogovorjenih področjih: 

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



 

• medicinske vede; 
• družboslovne vede; 
• humanistika. 

Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja 
(vključno z znanostmi o morju), zdravja, biotehnologije s področja hrane, materialov 
(vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij. 
Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nimajo sprejetega in potekajočega slovensko- 
ameriškega projekta za obdobje 2009–2012 in 2011–2012. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 15. 9. 2011 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani na spletni strani agencije, www.arrs.si . 
DODATNE INFORMACIJE: pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na elektronski naslov: mailto:fani.rozicnovak@arrs.si . 
 
 
PROJEKT: OREGAR 
 
PROJEKT: Mineralizer Use in Klinker Production 
PRIJAVITELJ: Turško podjetje 
PROGRAM: EUREKA 
RAZPIS: Aktualni odprti razpis iniciative EUREKAVRSTA 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 
 
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 priložnost, da 
obiščejo in delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU, in sicer 
poljubno od enega do šestih mesecev. 
 
 

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 

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: 
 

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

• omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki;  
• olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev;  
• izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP;  
• omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvedo več o 

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

 
 
 
 
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 Ne 

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  

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  

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 



 

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

twork 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-05 Nemški SME, dejavno na področju infrardečih ogrevalnih sistemov, je 

razvilo ogrevalno polnilo za vzmetnice, ki preprečuje ustvarjanje plesni in 
pršic. Izdelek je  zelo koristen za osebe z alergijami. Podjetje išče trgovske 
posrednike in partnerje za join venture. 

EEN-apr-08 Poljski proizvajalec strojev za lahke kovine išče trgovske posrednike. 
EEN-apr-15 Grški proizvajalec masivnih lesenih hiš, pasivnih hiš išče trgovske 

posrednike.  
EEN-apr-22 Poljsko podjetje, ki se ukvarja s šivanjem ekoloških torb in enostavnim 

krojenjem ponuja podizvajalske storitve in vzajemno proizvodnjo. 
EEN-apr-25 Špansko podjetje specializirano za proizvodnjo kozmetike na rastlinski 

osnovi išče trgovskega posrednika oz. distributerja. Podjetje prav tako 
ponuja zunanjo proizvodnjo, saj lahko proizvajajo za druge blagovne 
znamke.  

EEN-apr-35 Bolgarsko podjetje dejavno na področju energijskega sektorja in 
proizvodnje sončnih elektrarn išče potencialnega partnerja na področju 
obnovljivih virov energije za skupna vlaganja in ponuja dokončane projekte 
za potencialne investitorje.   

EEN-apr-39 Majhno poljsko podjetje, ki proizvaja vodne filtre in dodatke za 
prečiščevanje pitne vode išče trgovske posrednike. 

EEN-apr-44 Podjetje iz Velike Britanije, ki proizvaja luksuzne proizvode za kopeli in 
telo za hotele išče distributerje. 

EEN-apr-50 
 

Špansko podjetje, ki se ukvarja s cestnim transportom – vključno s 
povratno logistiko, išče trgovskega posrednika. 

EEN-apr-56 
 

Hrvaško podjetje specializirano v proizvodnji čebelarskih izdelkov za 
krepitev zdravja išče trgovske posrednike, partnerje za franšizo in trgovsko 
logistične storitve. Podjetje prav tako išče partnerje za odkup njihovega 
podjetja.   

EEN-maj-14 Rusko podjetje je specializirano za izvedbo kovinskih prevlek za 
preprečevanje požarov. Izdelujejo ognjevarna vrata in ognjevarna 
avtomatska vrata. Podjetje išče podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
ognjevarnih proizvodov, kot so kovinska vrata. 

EEN-maj-23 Rusko podjetje proizvaja hidravlično opremo in orodja, išče prodajne 
zastopnike. 

 
 
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 
 



 

 
 
 
 
 
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. 
 
Francosko podjetje je uspešno razvilo samozadostno in okolju prijazno bivališče iz lesa. 
Podjetje je pripravljeno na izboljšanje in nadaljnji razvoj izdelka z večjo streha: zato 
iščejo lahko in prilagodljivo strehi iz platna ali drugega material – zanima jih 
komercialni sporazum in tehnična podpora. (Ref.: 11 FR 37M3 3KSD) 
Nemško podjetje, ki zagotavlja IT storitve javnim upravam, podjetjem in neprofitnim 
organizacijam, išče razvijalca Android aplikacije za urejanje zbirnika potrdil mobilnega 
terminala, kot tudi za razvoj namestitvene aplikacije 'OpenVPN', namenjene izgradnji 
VPN tunela med mobilnim terminalom ter ustrezno oddaljeno postajo. (Ref.: 11 DE 
0855 3KPS) 
Angleško inženirsko podjetje išče proizvodne sporazume in trgovinsko sodelovanje s 
podjetji, ki ponujajo inovativne stroje in opremo za trg obnovljivih virov energije. 
Podjetje ponuja sodobne proizvodne zmogljivosti in močno komercialno podporo v 
Veliki Britaniji. (Ref.: 11 GB 43O3 3L19) 
Nemški inženir je razvil avtarkično krožno zaprt televizijski sistem (CCTV) za oddajanje 
v živo, shranjevanje in prenos slik ter zvoka na sončno energijo. Sistem je še posebej 
uporaben na področju nadzorovanja prometa na avtocestah, letališčih, v tunelih, na 
železniških progah in v odprtih javnih prostorih. Sistem je na voljo za posamezne 
projekte in skupni nadaljnji razvoj. (Ref.: 11 DE 1594 3KSB) 
Podjetje s sedežem v Luksemburgu ponuja svoje storitve na področju oblikovanja 
embalaže. To inovativno mlado podjetje ima veliko izkušenj na področju oblikovanja 
eko-embalaže za hrano, kozmetiko, oblačila, cvetje ipd. Podjetje bolj kot stranke išče 
partnerje s področja industrije, ki želijo inovativno embalirati svoje izdelke ter iščejo 
sodelovanje z visoko dodano vrednostjo. (Ref.: 11 LU 70DB 3KVR) 

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

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE 

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   

http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20FR%2037M3%203KSD
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20DE%200855%203KPS
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20GB%2043O3%203L19
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20DE%201594%203KSB
http://www.een.si/bbs_details.php?bbs_ref=11%20LU%2070DB%203KVR


 

 
 
 
 
 
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 priložnosti 
povezovanja s podjetji iz Italije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Srbije ter 
Bosne in Hercegovine. 
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. 
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