
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tehnološko stičišče 
Letos Enterprise Europe Network na Slovenskem forumu inovacij, katerega glavni 
organizator je JAPTI, pripravlja individualna tehnološka svetovanja. Svetovanje bo 
ponudilo 20 strokovnjakov z 10 različnih tehnoloških področij. Seznam svetovalcev bo na 
strani www.foruminovacij.si objavljen 8. novembra 2010. Od takrat naprej bo mogoča 
tudi elektronska prijava za sestanke. Individualne urnike (s točnim časom sestankov) 
boste prejeli nekaj dni pred začetkom foruma inovacij.  
 
Mednarodna tehnološka borza 
Slovenska podjetja, raziskovalne institucije in vsi drugi zainteresirani bodo imeli možnost 
udeležbe tudi dvostranskih sestankov s prisotnimi tujimi podjetji – ponudniki in iskalci 
novih tehnologij in partnerjev. Njihove profile si lahko ogledate na strani www.een.si in 
se prijavite na sestanke z njimi najkasneje do 15. novembra 2010.  
 
 
 
Evropska podjetniška mreža Maribor želi v okviru svojih aktivnosti zainteresiranim 
podjetjem, organizacijam in posameznikom omogočiti dostop do najnovejšega gradiva, 
publikacij in aktualne literature o mednarodnem sodelovanju, gospodarski politiki, 
ekonomiji, industriji, podjetništvu, pravu, trgovini, itd.   
V ta namen imamo ustanovljen dokumentacijski center. Ena izmed dejavnosti 
dokumentacijskega centra je obveščanje zainteresirane javnosti o novo prispelem gradivu 
za posamezna področja Evropske unije. 
V kolikor želite, da tudi vas mesečno obveščamo o novo prispelem gradivu, nam pišite na 
elektronski naslov: mailto:simona.gap@mra.si  . 
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DOGODEK: Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike - Priložnost za 
usposabljanje slovenskih podjetnikov v tujini in tujih podjetnikov v Sloveniji|TERMIN:  
8. 10. 2010|LOKACIJA: Nova Gorica|OPIS: RRA Severne Primorske, d. o. o., skupaj z 
Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije organizira delavnico na temo 
predstavitve programa ERASMUS za mlade podjetnike.|DODATNE INFORMACIJE IN 
PRIJAVE: Bruno Mihelj, elektronski naslov: mailto:bruno.mihelj@rra-sp.si, Amelija 
Skomina, elektronski naslov: mailto:amelija.skomina@rra-sp.si  in po telefonu 051-382- 
266, 051-313-883| 
 
DOGODEK: Regionalno srečanje nacionalnih kontaktnih točk 7. okvirnega programa z 
mrežo Enterprise Europe Network |TERMIN: 28. 10. 2010|LOKACIJA: Ljubljana|OPIS: 
Slovenski konzorcij mreže Enterprise Europe Network organizira srečanje, namenjeno 
predstavitvi smernic in primerov dobrih praks sodelovanja med mrežo Enterprise Europe 
Network in nacionalnimi kontaktnimi točkami.|DODATNE INFORMACIJE: GZS, Simona 
Rataj, elektronski naslov: mailto:simona.rataj@gzs.si | 
 
DOGODEK: Transport in okolje v EU-projektih|TERMIN: 21. 10. 2010|LOKACIJA: 
Portorož|OPIS: Luka Koper, d. d., v sodelovanju z UP Znanstveno-raziskovalnim 
središčem Koper organizira dogodek, namenjen predstavitvi okoljskih in transportnih 
projektov.|DODATNE INFORMACIJE: Luka Koper, d. d., Miha Kalčič, MBA, elektronski 
naslov: mailto:miha.kalcic@luka-kp.si , Martina Gržančić, elektronski naslov: 
mailto:martina.grzancic@luka-kp.si | 
 
DOGODEK: Javni razpis za dodelitev sredstev ESRR – Razvojni centri slovenskega 
gospodarstva (RCSG)|TERMIN: 25. 10. 2010|LOKACIJA: Gospodarska zbornica 
Slovenije|OPIS: Ministrstvo za gospodarstvo (MG) v sodelovanju z GZS bo za člane 
konzorcijev, ki bodo kandidirali za sredstva JR RCSG, organiziralo delavnico, v okviru 
katere bodo obravnavana odprta vprašanja/dileme potencialnih prijaviteljev.|DODATNE 
INFORMACIJE: Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov: 
mailto:masa.repez@gzs.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/51491?pt=3510   | 
 
DOGODEK: Opravljanje storitev v Avstriji|TERMIN: 4. 11. 2010|LOKACIJA:Gospodarska 
zbornica Slovenije|OPIS: Veleposlaništvo RS na Dunaju in Gospodarska zbornica 
Slovenije bosta na seminarju predstavila aktualne postopke pridobivanja delovnih 
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dovoljenj v Avstriji in postopke napotitve delavcev na delo v Avstrijo.|DODATNE 
INFORMACIJE: Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov: 
mailto:masa.repez@gzs.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/51246?pt=3510 | 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v  Indijo (transportno-logistični 
sektor)|TERMIN:  8.–12. 11. 2010|LOKACIJA: Chennai, Mumbai (Indija) |OPIS: Javna 
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Gospodarska zbornica Slovenije 
organizirata gospodarsko delegacijo v  Indijo  (transportno-logistični sektor)|DODATNE 
INFORMACIJE:  Nataša Turk , tel.: 01/589-81- 52 , elektronski naslov: 
mailto:natasa.turk@gzs.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.gzs.si/slo/storitve/mednarodno_poslovanje/51218 | 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Izrael|TERMIN: 7.–10. 11. 
2010| LOKACIJA: Tel Aviv, Izrael|OPIS: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 
investicije (JAPTI) in Gospodarska zbornica Slovenije organizirata gospodarsko delegacijo 
v Izrael (Tel Aviv) 7.-10. 11. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Višnja Vulić, tel.: 01/589-
83-62, elektronski naslov: mailto:visnja.vulic@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/51351 | 
 
 
 
 
DOGODEK: Izhodna gospodarska delegacija v Italijo|TERMIN: 11. 10. 2010|LOKACIJA: 
Videm, Italija|OPIS: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in 
Gospodarska zbornica Slovenije organizirata gospodarsko delegacijo v Italijo (Videm) 11. 
10. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov: 
mailto:masa.repez@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.gzs.si/slo/50931  
 
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu TEHNOMA v Skopju|TERMIN:  
12.-16. 10. 2010|LOKACIJA: Skopje|OPIS: Program razstavljanja: elektronika, bela 
tehnika, gradbeni materiali, proizvodi kovinske industrije, proizvodi petrokemijske 
industrije, metalurgija.|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 | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje v Tirani|TERMIN: 13.–14. 10. ali 20.–21. 10. 2010| 
LOKACIJA: Tirana, Albanija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na 
poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz stroke gradbeništva, lesne in kovinske 
industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s 
potencialnimi podjetij iz Albanije in ogled sejma.|ROK ZA PRIJAVO: 30. 9. 
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 | 
 
DOGODEK: Srečanja predstavnikov slovenskih in avstrijskih podjetij s področja kovinske 
industrije|TERMIN: 20. 10. 2010|LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije|OPIS: 
GZS in Ekonomski oddelek Avstrijskega veleposlaništva vabita na zdaj že tradicionalno 
jesensko srečanje predstavnikov slovenskih in avstrijskih podjetij, ki so aktivna na 
področju kovinske industrije.|DODATNE INFORMACIJE: Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, 
elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/51284?pt=3510  | 
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DOGODEK: Kooperacijsko srečanje »b2fair« LFE|TERMIN: 20.-21. 10. 2010|LOKACIJA: 
Liege, Belgija|OPIS: »B2fair LFE« mednarodno poslovno in kooperacijsko srečanje je 
odlična priložnost za dvostranska srečanja podjetij, za vzpostavitev konkretnih poslovnih 
stikov med gospodarskimi subjekti ter za ustvarjanje nadnacionalnih partnerskih 
sporazumov. Letošnje srečanje je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki se 
ukvarjajo z eko gradnjo, obnovljivimi viri energije, novimi materiali ter transportom in 
logistiko.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 
02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O 
DOGODKU:  http://www.b2faironline.com/lfe2010 | 
 
DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje za inovativna IKT-podjetja|TERMIN: 21. 10. 
2010|LOKACIJA: Varaždin, Hrvaška|OPIS: Tehnološki park Varaždin organizira 
mednarodno poslovno srečanje. Imeli boste možnost sestati se ter navezati stike z IKT- 
podjetji iz JV Evrope, Hrvaške ter drugih držav EU. Na temo vključevanja mobilnih 
naprav za ohranitev digitalnih vsebin bo tudi predstavljena nova tehnologija in 
funkcionalni prototip za ohranitev kulturne dediščine.|DODATNE INFORMACIJE: 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za sodelovanje 
z gospodarstvom, Simon Čotar, tel.: 05/663-77-83, elektronski naslov: 
mailto:simon.cotar@zrs.upr.si  |PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.enterprise-
europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2499&layout=3 | 
 
DOGODEK: Gospodarsko srečanje v okviru 15. mednarodnega sejma SASO|TERMIN: 22. 
10. 2010|LOKACIJA: Split|OPIS: Gospodarsko srečanje, ki bo potekalo v sklopu 15. 
mednarodnega sejma SASO, je edinstvena priložnost za srečanje s hrvaškimi in 
mednarodnimi podjetji, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi: gradbeništvo 
(tehnologije, materiali, montažni elementi), kovinarska industrija (stroji in oprema za 
obdelovanje kovin) ali elektrotehnika (elektronika, robotika, energetika in upravljanje). 
Udeležba na srečanju je brezplačna.|DODATNE INFORMACIJE: www.bicro.hr |  
PRIJAVE: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu/public/bemt/registration.cfm?eventid=2404&layout=3| 
 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje Global Connect 2010|TERMIN: 26.-27. 10. 
2010|LOKACIJA: Stutgart, Nemčija|OPIS: Kooperacijsko srečanje Global Connect 2010 
je dogodek, na katerem se bodo srečala mednarodna proizvodna in storitvena podjetja s 
področij gradbeništva in okoljskih tehnologij.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska 
razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: 
mailto:peter.ekart@mra.si|PODROBNOSTI O DOGODKU:  http://www.b2fair.com/ | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje Kooperacijsko srečanje v Geri, Nemčija|TERMIN:  
27-28. 10. 2010|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Področje: obnovljivi viri energije. 
Organizirana bo poslovna konferenca in individualni sestanki s potencialnimi partnerji iz 
Nemčije in Avstrije |ROK ZA PRIJAVO: 12. 10. 2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, www.ozs.si/poslovnasrecanja, tel.: 01/583-05-86, 
kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, elektronski 
naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si | 
 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje ECOBUSINESS 2010|TERMIN: 4.-5. 11. 2010|  
LOKACIJA: Rimini, Italija|OPIS: ECOMONDO 2010 je izjemna priložnost za podjetja, 
univerze in raziskovalne institucije, da preko vnaprej dogovorjenih sestankov vzpostavijo 
in / ali ocenijo poslovno sodelovanje na področju zelenih tehnologij: kroženje vode in 
kakovost zraka, obnovljiva energija, energetska učinkovitost v zgradbah in trajnostna 
mobilnost.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 



 

02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O 
DOGODKU:  http://en.ecomondo.com/ | 
 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje ELMIA Subcontractor 2010|TERMIN: 10.-11. 11. 
2010|LOKACIJA: Jönköping, Švedska|OPIS: Srečanje je namenjeno podjetjem, ki se 
ukvarjajo  s proizvodnjo kovinskih izdelkov, strojev in naprav, motornih vozil, prikolic in  
polprikolic ter popravilom in montažo strojev in opreme. V dveh dneh dogodka bo možno 
opraviti cca. 20 poslovnih sestankov, v skladu z individualnimi potrebami in željami, ter 
ciljno spoznati nove potencialne kupce, dobavitelje oziroma druge vrste poslovnih 
partnerjev.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 
02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O 
DOGODKU:  http://www.elmia.se/en/subcontractor/ | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje v Budimpešti, Madžarska|TERMIN: 10.-11. 11. 2010| 
LOKACIJA: Budimpešta, Madžarska|OPIS: Področje: obnovljivi viri energije. OZS bo 
organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi partnerji iz 
Madžarske|ROK ZA PRIJAVO: 10. 10. 2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, www.ozs.si/poslovnasrecanja, tel.: 01/583-05-86, 
kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, elektronski 
naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si | 
 
DOGODEK: Poslovno srečanje v Sofiji, Bolgarija|TERMIN: 17.- 18. 11. 2010| LOKACIJA: 
Sofija, Bolgarija |OPIS: Področje: obnovljivi viri energije. OZS bo organizirala poslovno 
konferenco in individualne sestanke s potencialnimi partnerji iz Bolgarije.|ROK ZA 
PRIJAVO: 10. 10. 2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
www.ozs.si/poslovnasrecanja, tel.: 01/583-05-86, kontaktni osebi: Gregor Primc, 
mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, elektronski naslov:  
mailto:edina.zejnic@ozs.si | 

 
DOGODEK: Poslovno srečanje v Tirani, Albanija|TERMIN: 28., 29. in 30. 11. 2010| 
LOKACIJA: Tirana, Albanija |OPIS: Področje: gradbeništvo, lesna in kovinska dejavnost. 
OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi 
partnerji iz Albanije.|ROK ZA PRIJAVO: 10. 10. 2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, www.ozs.si/poslovnasrecanja, tel.: 01/583-05-86, 
kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, elektronski 
naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si | 

 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje b2fair POLLUTEC 2010|TERMIN: 30. 11.-3. 12.  
2010|LOKACIJA: Lyon, Francija|OPIS: Kooperacijsko srečanje je namenjeno širokemu 
krogu podjetij, ki se ukvarjajo z okoljskimi dejavnostmi, vključno s tehniko, opremo, 
tehnologijami in storitvami za preprečevanje in zmanjševanje posledic onesnaževanja 
vseh vrst ter ohranjevanjem okolja in izvajanjem trajnostnega razvoja. Glavni cilj 
kooperacijskega srečanja »b2fair Pollutec 2010« je spodbujanje dvostranskih odnosov in 
konkretnih partnerskih vezi med podjetji in gospodarskimi subjekti s pomočjo 
kakovostnih individualnih sestankov z vnaprej izbranimi podjetji. |DODATNE 
INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski 
naslov:  mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.b2fair.com| 
 
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje AgroMatch 2010|TERMIN: 1.-2. 12. 2010|LOKACIJA: 
Herning, Danska|OPIS: AgroMatch je mednarodno kooperacijsko srečanje, namenjeno 
podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo biomase ter skladiščenjem, 
logistiko, predobdelovalnimi tehnologijami biomase ter tehnologijami za učinkovito rabo 



 

energije. DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija, Peter Ekart, tel.: 
02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |PODROBNOSTI O 
DOGODKU:  http://www.b2fair.com| 
 
DOGODEK: Mednarodni sejem »BUSINESS BASE«|TERMIN: 2.-4. 12. 2010|LOKACIJA: 
Beograd, Srbija|OPIS: Skupinski nastop v organizaciji OZS|ROK ZA PRIJAVO: 05. 9. 
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: 3. poziv za prijavo projektov  
RAZPISNIK: Evropska unija in ESRR  
PROGRAM: ALPINE SPACE 
PODROČJE: Prioritete programa, na katere lahko prijavitelji prijavljajo projektne 
predloge, so: konkurenčnost in privlačnost, dostopnost in povezljivost ter okolje (varstvo) 
in preprečevanje tveganj. 
TIP PROJEKTA: aplikativno razvojni projekti  
ROK PRIJAVE: 13. 9. 2010–15. 10. 2010 - obdobje za prijavo “izrazov interesa”, 17. 12. 
2010–25. 2. 2011 – obdobje za prijavo projektnih predlogov 
VEČ INFORMACIJ: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-
project-proposals/  
 
RAZPIS: Najava poziva za prijavo projektov  
RAZPISNIK: Evropska unija in ESRR  
PROGRAM: ESPON  
PODROČJE: Razpis za dve ciljni analizi: »ADES- Airports and Drivers of Economic Success 
in Peripheral Regions« ter »AMCER-Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D 
Policies at Regional Level« (Prioriteta 2) ter razpis za Esponove podatkovne baze, 2. faza 
(Prioriteta 3). 
TIP PROJEKTA: aplikativno razvojni projekti  
ROK PRIJAVE: 19. 10. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_Pre-
Announcement/PreAnnouncement280610.html  
 
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/20/10 
RAZPISNIK: Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo  
PROGRAM: EACEA 
PODROČJE: Eden od ciljev programa je spodbujanje čezmejnega predvajanja evropskih 
avdiovizualnih del, ki so jih realizirala neodvisna producentska podjetja, ob spodbujanju 
sodelovanja med filmskimi prikazovalci na eni strani in neodvisnimi producenti in 
distributerji na drugi. 
TIP PROJEKTA: Podpora za televizijsko predvajanje evropskih avdiovizualnih del  
ROK PRIJAVE: 15. 11. 2010, 28. 2. 2011 in 20. 6. 2011 
VEČ INFORMACIJ:  

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 



 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm    
 
RAZPIS: Odprt poziv za prijavo projektov raziskovalcev 
RAZPISNIK: Evropska znanstvena fundacija, Svet Evropske unije 
PROGRAM: COST 
PODROČJE: Področja programa so različna. Več o tem je na: 
http://www.cost.esf.org/domains_actions  
TIPI PROJEKTOV: Program COST ne podpira direktno raziskovalnih aktivnosti, temveč 
aktivnosti mreženja, kot npr. srečanja (potovanja, dnevnice, podpora lokalnim 
organizatorjem srečanj), konference, delavnice, kratke znanstvene izmenjave, šole 
usposabljanja, publikacije in diseminacijske aktivnosti.  
ROK PRIJAVE: 24. 11. 2010 (dvostopenjska prijava) 
VEČ INFORMACIJ: http://www.cost.esf.org/participate/open_call  
 
RAZPIS: Odprt poziv za prijavo projektov raziskovalcev 
RAZPISNIK: Evropska znanstvena fundacija, Svet Evropske unije 
PROGRAM: COST 
PODROČJE: Področja programa so različna. Več o tem je na: 
http://www.cost.esf.org/domains_actions  
TIPI PROJEKTOV: Program COST ne podpira direktno raziskovalnih aktivnosti, temveč 
aktivnosti mreženja, kot npr. srečanja (potovanja, dnevnice, podpora lokalnim 
organizatorjem srečanj), konference, delavnice, kratke znanstvene izmenjave, šole 
usposabljanja, publikacije in diseminacijske aktivnosti.  
ROK PRIJAVE: 24. 11. 2010 (dvostopenjska prijava) 
VEČ INFORMACIJ: http://www.cost.esf.org/participate/open_call  
 
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  
 
 
 
 
 

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  

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 
 



 

 
 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite 
rabe in obnovljivih virov energije 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 75, datum: 24. 9. 2010, stran: 2465 
RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarstvo 
PREDMET RAZPISA:  Sofinanciranje mednarodnih projektov, ki se izvajajo v okviru 
programa »Inteligentna energija – Evropa« in podpirajo prenos in izvajanje direktiv, 
izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov in ustanavljanje lokalnih energetskih agencij na 
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Sofinanciranje se nanaša na del 
projektov, ki ga izvajajo organizacije iz Slovenije 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 8. 10. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.mg.gov.si  
DODATNE INFORMACIJE:  na tel.: 01/400-34-14 (Erik Potočar) ali (01/400-34-11 (mag. 
Boris Selan) ali na oziroma po elektronskem naslovu: mailto:erik.potocar@gov.si ali 
mailto:erik.selan@gov.si  . 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju 
učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije občanov za leto 2010 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 75, datum: 24. 9. 2010, stran: 2467 
RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarstvo 
PREDMET RAZPISA:  Sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na nacionalni ravni 
po celotnem območju Republike Slovenije na področju učinkovite rabe in izrabe 
obnovljivih virov energije občanov 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 11. 10. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani  
http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/  
DODATNE INFORMACIJE:  po tel.: 01/400-34-16 ali 01/400-33-97, kontaktna oseba: Jožef 
Pogačnik ali Jani Turk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi 
po elektronski pošti, na naslov: mailto:jozef.pogacnik@gov.si ali mailto:jani.turk@gov.si , 
oziroma po faksu 01/400-33-99. 
 
RAZPIS: Javni razpis »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010« v okviru: 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. Razvojna 
prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Prednostna usmeritev 1.1.: 
Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 75, datum: 24. 9. 2010, stran: 2476 
RAZPISNIK: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 
PREDMET RAZPISA:  Sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih 
raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 29. 10. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.tia.si/MR10,631,0,1,1.html 
DODATNE INFORMACIJE: v elektronski obliki na naslov: mailto:info-MR10@tia.si  
 
RAZPIS: Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – 
ESRR Razvojni centri slovenskega gospodarstva 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 62, datum: 30. 7. 2010, stran: 2018 
RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarstvo 
PREDMET OZ. NAMEN RAZPISA: Spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov 
slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih. Razvojni center 
je sestavljen iz subjektov, ki so člani konzorcija, podjetij, ki bodo nastali kot neposreden 
rezultat sodelovanja, kot tudi drugih subjektov, ki bodo uporabljali znanje in 

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI 



 

infrastrukturo razvojnih centrov. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov projektov 
vzpostavitve in delovanja razvojnih centrov, ki so infrastruktura v najširšem pomenu 
besede za razvoj novih produktov. Novi produkti se lahko komercializirajo v novonastalih 
podjetjih, v podjetjih, ki so člani konzorcija ali drugih podjetjih, ki sodelujejo v 
razvojnem centru ter na trgu. 
Skupni projekti podjetij in drugih subjektov lahko vključujejo tako razvojno delo kot 
potrebno opremo in drugo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih 
kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva. 
Vsak projekt je sestavljen iz ene ali več skupin aktivnosti (SA): 

• SA1: Razvojno raziskovalni projekti, vključno z vodenjem projektov 
• SA2: Investicije v razvojno dejavnost 
• SA3: Proizvodna dejavnost 

ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 11. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani: www.mg.gov.si  
DODATNE INFORMACIJE: Kontaktna oseba: Barbara Eberl, tel.: 01/400-32-27 in Sabina 
Koleša, tel.: 01/400-35-20, elektronski naslov: mailto:rcsg.mg@gov.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
(P1 B 2010) 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 75, datum: 24. 9. 2010, stran: 2473 
RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad 
PREDMET IN NAMEN 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, Hypoalpe-adria bank, d. d., Probanka, d. d., Deželna 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., in Zveza bank, podružnica Ljubljana. Namen 
javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno 
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja 
financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je 
izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti izkoriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Garancija Sklada pomeni povečano možnost pridobitve kredita za tista 
podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, 
ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.  
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 20. 1. 2011 oziroma do porabe sredstev 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.podjetniskisklad.si/razpisi   
DODATNE INFORMACIJE: na telefonskih številkah: 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-
12-42 – Jasna Kepnik - Hiter, 02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan 
Vidovič ali na elektronski naslov: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko/študijsko leto 2010/2011 
OBJAVLJENO:  Uradni list RS, št. 62, datum: 30. 7. 2010, stran: 2022 
RAZPISNIK: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
PREDMET RAZPISA: Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo 
delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka 
izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega 
izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih 
študijskih programih ne glede na to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju za trenutno 
izobraževalno raven izobraževanja sklenjena. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 
2011. 



 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani  www.sklad-kadri.si , v razdelku »aktualni 
razpisi« 
DODATNE INFORMACIJE:  Bogdani Fink ali Kseniji Yoder Batič, tel.: 01/434-10-80, 
elektronski naslov: mailto:info@sklad-kadri.si .  
 
Več aktualnih razpisov v Sloveniji najdete na spletni strani:  
http://www.een.si/index.php?cat=3&class=Odprti razpisi v Sloveniji&lang=si   
 
 
 
 
PROJEKT: Integrated Direct Part Marking (DPM) for Rapid Manufacturing 
PRIJAVITELJ: Raziskovalna institucija iz Nemčije 
PROGRAM: 7. Okvirni program – Capacities 
RAZPIS:  FP7-2011-Research for SMEs 
VRSTA SODELOVANJA:  Raziskovalna institucija iz Nemčije pripravlja projektni predlog 
»Integrated Direct Part Marking« (DPM) for »Rapid Manufacturing« (RM). Cilj projekta je 
razviti tehnologijo, ki zagotavlja »biunique« identifikacijo za hitro proizvedene produkte. 
Iščejo se industrijski in raziskovalni partnerji, univerze, mala in srednja podjetja (ki, se 
ukvarjajo s proizvodnjo RM strojev, materialov in programske opreme z ekspertizami iz 
RM (Rapid Manufacturing) ter DPM (Direct Part Marking). 
Iščejo se specifični partnerji:  

• dobavitelji za »Rapid Prototyping« stroje in krmilnike programske opreme  
• dobavitelji in razvijalci materialov za hitre tehnologije (večinoma plastike)  
• dobavitelji za CAD, ki temeljijo na razvoju programske opreme (ravnanje 

standardiziranih oblik prenosa),  
• razvojna institucije na področju optičnih naprav(multi-čitalce kod) 
• raziskovalne organizacije s strokovnih znanji in izkušnjami za hitro tehnologijo z 

eksperimentalno opremo. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31.10.2010 
ŠIFRA: PS-111/2010 
 
PROJEKT: Magnetic nanoparticles for depletion of tumour cells from peripheral blood 
PRIJAVITELJ: Vodilna raziskovalna institucija iz Nemčije 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7- NMP.2011.1.2-2  "New targeted therapy using nanotechnology for transport 
of macromolecules..." 
VRSTA SODELOVANJA:  Raziskovalna institucija iz Nemčije pripravlja projektni predlog 
"New targe-ted therapy using nanotechnology for transport of macromolecules...". 
Cilj projekta je razvoj mikro ter nano magnetnih delcev in optičnih senzorjev za uporabo 
v medicini. Projekt išče partnerje, kot so: raziskovalno razvojne institucije, univerze, 
raziskovalne centre, ki so specializirani na področju diagnostike in uporabe naprav (s 
pomočjo nanodelcev).  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 8. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-112/2010 
 
PROJEKT: Visualisation of Integrated Energy Data Workflows 
PRIJAVITELJ: Univerza iz Nemčije 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7- Energy-Efficient Buildings 2011, Objective EEB-ICT-2011.6.4 
VRSTA SODELOVANJA:  Univerza iz Nemčije pripravlja projektni predlog »Visualisation of 
Integrated Energy Data Workflows«. Cilj projekta je zagotoviti informacijsko delovno 

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 



 

okolje za energetsko upravljanje stavb (vodenje in inteligentni sistemi nadzora za 
optimizacijo operativne zmogljivosti, upravljanje z energijo + pomoč pri načrtovanju). 
Projekt išče  mala in srednje velika podjetja, ki so specializirana na področju 
avtomatizacije ter nadzora in imajo hkrati interes po znanju uporabe inteligentnih 
algoritmov-avtomatizacije stavb.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 6. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-116/2010 
 
PROJEKT: Novel colorimetric diagnostic platform for screening of antibiotic resistance 
of bacteria 
PRIJAVITELJ: Nemška univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7- HEALTH.2011 (tematika 2.3.1-4) 
VRSTA SODELOVANJA: Nemška univerza prijavlja projekt katerega cilj je razvoj nove 
diagnostične enostavne in poceni platforme za odkrivanje in pregled bakterij in njihove 
odpornosti na antibiotike. Nova diagnostična platforma temelji na biomimetskem 
zaznavnem sistemu. Projekt išče partnerje iz vrst MSP. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 13. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-117/2010 
 
PROJEKT: Novel materials for replacement of critical materials, as Pd, Pt and Ag, Au, 
Ni in green electronic components 
PRIJAVITELJ: Nemška univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: NMP.2011.2.2-4 Novel materials for replacement of critical materials (platinum 
group metals and rare earths) 
VRSTA SODELOVANJA: Nemška univerza pripravlja projekt katerega cilj je nadomestiti 
nekatere od sledečih elementov (Pd. Pt za PGM, Ag, Au, in Ni) z nano delci z drugačno 
sestavo, za metalizacijo elektronskih komponent, UBMs in »thick film pastes« z visokimi 
tehničnimi, ekonomskimi in okoljskimi merili. Projekt išče podjetja in inštitute, ki lahko 
pomagajo pri proizvodnji nanodelcev, metalizaciji na elektronske komponente ter UBMs. 
Projekt išče tudi podjetje s področja »thick film pastes« ter »thick film technologies«. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 4. 11. 2010 
ŠIFRA: PS-118/2010 
 
PROJEKT: COTINET - NET SHAPE MANUFACTURING OF TITANIUM AND COBALT DEVICES 
PRIJAVITELJ: Italijanska politehnika 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-SME-2011 (Research for the Benefit of SMEs) 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska politehnika pripravlja projektni predlog za prijavo na 
razpis, katerega cilj je oceniti uporabo eksperimentalnih tehnik proizvodnje v 
biomedicinskih in sektorjih mikro-mehanike. Projekt se usmerja na »near-net shape« 
tehnologije kot so »Capacitor Discharge Sintering« (CDS) in tehnologije hitrega strjevanja 
(Rapid Solidification-RS). Materiali s katerimi se želijo ukvarjati so titan, titana (Ti-6Al-4V 
in Ni-Ti) in kobalt-kromove zlitine. CDS in RD so zanimivi predvsem po zaslugi naftnih 
mikrostruktur, ki izboljšajo mehansko delovanje naprav in omogočajo zmanjšanje 
velikosti le-teh (na primer za minimalno invazivne operacije). 
Projektni prijavitelj išče dodatne partnerje med univerzami, raziskovalni inštituti ter 
podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo nano-prahov, inženiringom mikro-mehanike, 
proizvodnjo bio-medicinskih naprav ter protez. 
Ključne besede: Capacitor Discharge Sintering, Rapid Solidification, Nanostructures, 
nanopowders, micro-mechanics, biomedical devices, near net shape processes 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 8. 12. 2010 



 

ŠIFRA: PS-119/2010 
 
PROJEKT: FUNMAT - FUNCTIONALISED BIOMATERIALS FOR SURGERY 
PRIJAVITELJ: Italijanska politehnika 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-SME-2011 (Research for the Benefit of SMEs) 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska politehnika pripravlja projektni predlog, ki je 
usmerjen na Vključevanje kostnih ortopedskih ali zobnih vsadkov in obnavljanje 
poškodovanih kosti, ki še vedno predstavljajo odprte probleme v protetični kirurgiji. 
Glavni cilj raziskave je pospešiti integracijsko kinetiko, da bi dosegli učinkovito 
regeneracijo kosti v kratkem času, z zmanjšanjem stroškov bolnišničnega zdravljenja in 
bolnikega neugodja. Raziskovalne aktivnosti bodo usmerjene v razvoj novih površinskih 
obdelav na protetičnih materialih, ki omogočajo dobre mehanske lastnosti, anorgansko 
bioaktivnost (biomineralizacija) in tudi možnost, da neposredno spodbujajo celice z 
ustreznimi signali za hitro regeneracijo kosti (biološka bioaktivnost). 
Projektni prijavitelj išče dodatne partnerje med univerzami, raziskovalni inštituti ter 
podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo protez, sintezami peptidov ter in-vitro testiranj. 
Ključne besede: Bioactive glasses, titanium alloys, functionalisation, biomedical devices, 
bioactivity, osteointegration 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 8. 12. 2010 
ŠIFRA: PS-120/2010 
 
PROJEKT: PROLONG - LONG-TERM ARTHROPROSTESES 
PRIJAVITELJ: Italijanska politehnika 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-SME-2011 (Research for the Benefit of SMEs) 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska politehnika pripravlja projektni predlog, ki je 
usmerjen na kobalt-krom-molibdena (CoCrMo) zlitine, ki se pogosto uporabljajo v 
zamenjavah kolka in kolena, zaradi njihovih visokih mehanskih lastnosti, obrabe in 
odpornosti proti koroziji. Vendar pa visoka koncentracija napetosti in neposrednega 
trenja med površinami vodi do obrabe in izpuščanja strupenih kovindkih ionov v človeško 
telo, kot posledica preteka življenjske dobe vsadkov. 
Namen raziskave je površinska modifikacija zlitin CoCrMo, da bi izboljšali svojo 
biokompatibilnost in zmanjšali izpust kovinskih ionov in polietilenskih okruškov. To bi 
izvedli s toplotno obdelavo v staljenih soleh, magnetronskim naprševanjem in naprednim 
sintranjem za nanos s tantalom obogatenega prevleke. Prevleke bodo večplastne 
strukture sestavljene iz tantalovih karbidov, intermetalne spojine in kovinskega tantala.  
Projektni prijavitelj išče dodatne partnerje med univerzami, raziskovalni inštituti ter 
podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo protez, tribološkimi testi, tribokorozijskimi testi. 
Ključne besede: Hip prostheses, knee prostheses, wear, coating, thin films, 
biocompatibility, tantalum 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 8. 12. 2010 
ŠIFRA: PS-121/2010 
 
PROJEKT: SME specialists in pharmacokinetics of drugs for cancer treatment 
PRIJAVITELJ: Avstrijska zdravstvena univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program - HEALTH  
RAZPIS: FP7- HEALTH- 2011 two stage, Topic HEALTH – 2011.1.1-2 
VRSTA SODELOVANJA: Avstrijska univerza pripravlja projektni predlog »SME specialists 
in pharmacokinetics of drugs for cancer treatment tactile display for visually impaired«. 
Cilj projekta je razviti diagnostiko izdihovanega zraka (exhaled breath diagnostics) za 
učinkovito stratifikacijo odzivnikov od neodzivnikov v personalizirani medicini. Cilj 



 

projekta je zmanjšati negativni vpliv zdravil z združevanjem testov izdihanega zraka 
(exhaled breath tests) s farmakogenomskimi strategijami.  
Projekt išče  mala in srednje velika podjetja, ki so specializirana na področju 
farmakokinetike zdravil za zdravljenje raka.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 10. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-122/2010 
 
PROJEKT: Data transmission with photonics 
RIJAVITELJ:  MSP iz Nemčije 
PROGRAM: 7. Okvirni program  
 RAZPIS: FP7-2011-ICT-FI (Future Internet call) 
VRSTA SODELOVANJA: MSP iz Nemčije pripravlja projektni predlog »Data transmission 
with photonics«. Cilj projekta je razvoj varne in učinkovite internetne tehnologije (ob 
upoštevanju pretvorbe elektronov v fotone.  
Iščejo se partnerji kot so: mala, srednja in velika  podjetja, univerze ter raziskovalni 
tehnološki centri z ekspertizami iz nanotehnologije, fizike ter kemije za karakterizacijo 
in optimizacijo materialov. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 2.12. 2010 
ŠIFRA: PS-123/2010 
 
PROJEKT: REBEHAVE - Recognition and Evaluation of Behavioral Patterns, Changes 
and Impact 
PRIJAVITELJ: Nemška tehniška univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-ICT-2011-7  (ICT-2011.5.4) 
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj projekta pripravlja projekt v okviru katerega želi 
razviti sistem za avtomatično in »nevsiljivo« detekcijo človeškega vedenja.  
Sistem deluje v ozadju, ne moti uporabnikov, in ne potrebuje, da jih uporabnik aktivno 
upravlja. Ciljna skupina so starejši ljudje, ki živijo sami. Sistem temelji na označevanju 
predmetov, za vsakodnevno uporabo, kot tudi na označevanju sob. Z nošenjem 
inteligentnih naprav, uporabnik »kontaktira« z označenimi predmeti, prostori ali drugimi 
uporabniki tovrstnih naprav. Na »Home-Care« enoti se zbirajo podatki, zbrani skupaj z 
vitalnimi parametri. Sistem se uči, kaj je normalno vedenje specifičnega uporabnika, 
zato lahko zazna situacije, v katerih se uporabnik nenavadno obnaša, ker potrebuje 
pomoč. V teh primerih sistem ponuja ali zahteva pomoč.   
Prijavitelj išče partnerje iz vrst malih in srednjih podjetij ter raziskovalnih centrov z 
izkušnjami na področju integracije delovnih sistemov v celovite modele ali z izkušnjami 
na področju pokrivanja etičnih aspektov na tovrstnem področju in telemedicine. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 26. 11. 2010 
ŠIFRA: PS-124/2010 
 
PROJEKT: BREATH2  
PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje 
PROGRAM: EUROSTARS 
RAZPIS: Call 2011  
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj projekta pripravlja projekt v okviru katerega želi 
zasnovati in razviti prototip sofisticirane naprave za absorbcijo onesnaževanja z uporabo 
rastlin v popolnoma nadzorovanem okolju. Zasnovanje naprave bo podprto z numeričnimi 
simulacijami in eksperimentalnimi testi, zato da bi razumeli glavne parametre 
funkcioniranja.  
Prijavitelj išče partnerje iz vrst malih, srednjih ter velikih podjetij z izkušnjami na 
področju prototipov zračnih filtrov (air filter device prototype comprehensive of all 
subsystems-light, nourishments and ventilation plants).  



 

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2011 
ŠIFRA: PS-125/2010 
 
PROJEKT: Development of controls and sensors for Energy Efficient Building 
PRIJAVITELJ: Britanska organizacija 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-EeB.ENV-2011 (tematika 2011.3.1.5-1) 
VRSTA SODELOVANJA: Britanska organizacija pripravlja projektni predlog, katerega cilj 
je razviti integriran sistem s senzorji in kontrolniki za spremljanje in kontrolo 
»notranjega okolja« (indoor environment). Prijavitelj ima veliko izkušenj na področju 
monitoringa ter evalvacije kvalitete zraka v notranjosti stavb in pri pisanju smernic ter 
nacionalnih standardov za merjenje.  
Projektni konzorcij išče raziskovalne inštitute, podjetja ali univerze z izkušnjami na 
področju razvoja senzorjev in kontrolnikov s posebnim poudarkom na stavbah. Med 
projektom bodo partnerji morali sodelovati pri razvoju novega senzorja in kontrolnega 
sistema, ki bo ključni izroček projekta. Integriran sistem, ki bo razvit tekom projekta bo 
opravljal monitoring toplotnega udobja, kvalitete zraka in bo imel uporabniške dostope 
ter posebno pomoč za starejše.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 2. 11. 2010 
ŠIFRA: PS-126/2010 
PROJEKT: Biomass valorization with the development of cost-effective hybrid 
adsorbents for the efficient removal of mixtures of toxic compounds from water 
(HYBRID-SORBENT) 
PRIJAVITELJ:  Raziskovalni center iz Grčije 
PROGRAM: 7. Okvirni program  
RAZPIS: FP7-ENV-2011  
VRSTA SODELOVANJA: Raziskovalni center pripravlja projektni predlog katerega cilj je 
valorizacija biomase za proizvodnjo hibridnih sistemov absorpcije oziroma odstranitve 
mešanice različnih strupenih snovi (npr. težkih kovin in pesticidov/ kloriranih topil iz 
vode). Iščejo se partnerji kot so: mala, srednja in velika  podjetja, univerze, ter 
raziskovalni tehnološki centri, ki imajo ekspertize na področju varovanja okolja. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 22.10.2010 
ŠIFRA: PS-127/2010 
 
PROJEKT: Energy efficient buildings through holistic energy management 
PRIJAVITELJ: Nemška raziskovalna skupina 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7- EeB-ICT-2011.6.4 ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use 
VRSTA SODELOVANJA: Nemška raziskovalna skupina pripravlja projekt, katerega cilj je 
ustvariti na znanju temelječe upravljavsko orodje za energetsko upravljanje stavbnih 
kompleksov. Rešitev bo bazirala na onotoloških »multi-agent« sistemih, funkcionalnem 
modeliranju, modelih obnašanja, simulaciji in vizualno-podprtem potrjevanju in 
“hardware-in–the-loop” konceptih ter uporabi obstoječih naprav in mrež avtomatizacije 
stavb. Pričakuje se do 30% energetskega prihranka z uporabo tega sistema. Generična 
rešitev bo prilagodljiva za specifične karakteristike in zahteve različnih evropskih držav.  
Projekt išče industrijskega partnerja, specializiranega v sistemih avtomatizacije stavb. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej! 
ŠIFRA: PS-129/2010 
 
PROJEKT: Satiety Control through Novel Mechanisms 
PRIJAVITELJ: Britanska univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-KBBE-2011-5 



 

VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je razviti prehrambene produkte, ki pomagajo 
regulirati vnos hrane na način, da spodbujajo sitost tekom obroka, pospešujejo občutek 
sitosti in/ali zmanjšujejo apetit. 
Raziskovalna skupina prijavitelja se osredotoča na zdravje črevesja in probiotike, 
mikroorganizme in spremembe kot odziv na dieto ter dolgoročne spremembe v delovanju 
črevesja in biomarkerje za tek (kot SCFAs, črevesni hormon in glikemični nadzor 
»prebavilnega tranzita«). To bi bilo zlasti uporabno za proizvode iz vlaknin in mlečnih 
izdelkov. 
Prijavitelj išče MSP, kot končne uporabnike tovrstnih raziskovanj.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 22. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-130/2010 
 
PROJEKT: Hidden Energy 
PRIJAVITELJ: Nemška tehniška univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: Eco Innovation open call 
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je razviti izrabo/uporabo energije iz prehrambenih 
odpadkov (še posebej jedilnih maščob in olja) kot »surovega« materiala za neestrena 
goriva, ki se uporabljajo za so proizvodnjo toplotne in električne energije. Ta goriva bodo 
prilagojena na dizelsko gorivo z dodanim butanolom ali drugimi alkoholi pa tudi drugimi 
aditivi, ki bi vplivali na emisije pri postopku gorenja/sežiganja. 
Prijavitelj projekta išče MSP, raziskovalne inštitute in univerze za dopolnitev projektnega 
konzorcija. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 16. 10. 2010 
ŠIFRA: PS-132/2010 
 
PROJEKT: Development of a SiO2 based nano-coating for the application in organic 
farming of grapevine 
PRIJAVITELJ:  Nemški institut  
PROGRAM: 7. Okvirni program  
RAZPIS: FP7- KBBE. 2011, tematika KBBE. 2011.1.2-06 
VRSTA SODELOVANJA: Institut pripravlja projektni predlog katerega cilj je oblikovati 
strategije za zamenjavo bakrenih izdelkov, ki temeljijo na fitofarmacevtskih sredstvih z 
nizkimi vložki in ekološkem kmetovanju. 
Iščejo se industrijski ali akademskih partnerji, ki imajo strokovno znanje in izkušnje v 
biotehnologiji rastlin, varstvu rastlin ter ekološkem kmetovanju. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 01. 2011 
ŠIFRA: PS-133/2010 
 
PROJEKT: R4SME 
PRIJAVITELJ: Danska univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program-Raziskave v korist MSP 
RAZPIS: FP7-SME-2011 
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja projekt v okviru katerega bo razvil sistem za 
avtomatsko analizo slike. Kamere, ki se uporabljajo za to, morajo imeti možnost za 
delovanje v okolju z visoko vlažnostjo in veliko umazanije (kompost/gnoj), zato je 
zahtevana varnost in vzdržljivost elektronike. 
Večina projektnega konzorcija je že sestavljena. Prijavitelj projekta išče partnerje (MSP 
in/ali raziskovalno institucijo) z znanjem na področju varstva elektronike (v tem primeru 
s kamerami) v težkih delovnih okoljih. Ustrezni partnerji morajo imeti izkušnje z 
integracijo kamer ali drugih občutljivih naprav v teh sistemih.  
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej! 
ŠIFRA: PS-134/2010 



 

 
PROJEKT: Mobile Smart Metering for realisation a local autonomus electromobility 
PRIJAVITELJ: Nemška univerza 
PROGRAM: 7. Okvirni program 
RAZPIS: FP7-ICT-2011 - ICT 2011.6.2 ICT Systems for Energy Efficiency. 
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj želi v okviru projekta razviti električni avtomobil z 
integrirano »on-board« inteligenco, ki bo dosežena s kombinacijo pametnega merilnika, 
ter IKT tehnologije za časovna in dolžinska predvidevanja temelječ na realnih konceptih 
e-avtomobila. 
Prijavitelj projekta išče partnerje med univerzami, MSP ter raziskovalnimi inštituti, ki 
imajo sledeča znanja:  

• oblikovanje, izdelava in distribucija električnih avtomobilov, električnih koles, 
itd.  

• primerno urbano testno območje za testno študijo 
• »on-board« pametna merilna aplikacija za e-avtomobile 
• oprema za »reloading & discharging« 
• dobavitelj elektrike 
• IKT partner za »data management« 

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 3. 1. 2011 
ŠIFRA: PS-135/2010 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

objave 
Rok za 
prijavo 

272097-2010 MK-Skopje: IPA – dobava opreme za informacijski 
sistem za ravnanje z odpadki 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272097-
2010:TEXT:SL:HTML&src=0  

15. 9. 
2010 

19. 11. 
2010 

 
Napoved 
Program zunanje pomoči 
 
Št. dokumenta Javno naročilo Datum 

objave 
Rok za 
prijavo 

272096-2010 
HR-Zagreb: IPA – naročilo storitev priprave 
dokumentacije za gradnjo 3 centrov za ravnanje z 
odpadki na ravni županije/regije v Republiki 
Hrvaški 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272096-
2010:TEXT:SL:HTML&src=0  

15. 9. 
2010 

Napoved 

 

EVROPSKA JAVNA NAROČILA 
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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 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-sep-165 Poljski proizvajalec strojev in naprav iz jekla, odpornega proti kislinam, 

išče distributerje, agente in veleprodajalce za dolgoročno sodelovanje. 
EEN-sep-166 Poljski proizvajalec kovinskih in aluminijastih izdelkov, ki uporablja 

najnovejšo CNC-opremo za lasersko rezanje in krivljenje, ponuja 
transportne/logistične storitve, skupna vlaganja in podizvajalske storitve.  

EEN-sep-170 Britanski proizvajalec kotlov in grelnikov na biomaso želi razširiti svoj trg 
prek ekskluzivnih zastopnikov za posamezne dele Evrope. 

EEN-sep-172 Srbsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in montažo kovinskih 
konstrukcij, ponuja in se zanima za združitev, prodajo delnic, skupna 
vlaganja in vzajemno proizvodnjo. 

EEN-sep-175 Majhno italijansko podjetje, ki goji oljke in proizvaja ekstra deviško 
oljčno olje, išče distributerje in veleprodajalce v evropskih državah. 

EEN-sep-180 Špansko podjetje, ki analizira živila živalskega izvora, išče partnerje, ki 
bi kot zunanji izvajalec izvajali analize mesa, prekajenih in kuhanih 
proizvodov ter drugih živil živalskega izvora. 

EEN-sep-183 Turški proizvajalec čistil (pralni prašek, mehčalec, belilo, detergent za 
pomivanje posode, univerzalno čistilo, gel za površinsko čiščenje, čistilo 
za okna, čistilo za tepihe,…) se zanima za posredniško sodelovanje in želi 
postati distributer za čistila.  

EEN-sep-186 Turško podjetje, specializirano za proizvodnjo plastičnih izdelkov (škatle, 
posode,…), se ponuja kot podizvajalec. 

EEN-sep-188 Turški proizvajalec visokokakovostnega ravnega stekla, kaljenega stekla, 
ukrivljenega kaljenega stekla,… išče distributerje stekla po Evropi.  

EEN-sep-189 Podjetje iz Litve, ki izdeluje razkošno pohištvo iz masivnega lesa, 
rezbarije, dekorativne elemente in skulpture, išče trgovske posrednike in 
ponuja podizvajalske storitve. 

EEN-sep-190 Turško podjetje, specializirano za ribje proizvode in zmrznjeno hrano 
(gobe, pecivo, omake, testenine,…), išče trgovske posrednike. 

EEN-sep-192 Italijanska pražarna kave, ki proizvaja in prodaja različne vrste kave in 

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  
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brezalkoholnih pijač (čaj, zeliščni čaj, aromatizirane pijače), išče 
trgovsko posredniške storitve.  

EEN-sep-193 Italijanski proizvajalec sladic in peciva, olja in vina išče partnerje za 
komercialno sodelovanje v EU. 

EEN-sep-194 Turško podjetje, specializirano za proizvodnjo spominkov iz tekstila, išče 
distributerje za svoje izdelke. 

 
Za dodatne informacije se obrnite na eno izmed institucij: 

 
 
 
 
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. 
 
Globalno podjetje iz Velike Britanije s področja ustne higiene, išče tehnologije in/ali 
naprave s področja diagnosticiranja. Pogoji lahko vključujejo slab zadah, zaznavo 
zobnih oblog in kandide. Podjetje želi sodelovati s podjetji ali univerzami in/ali skleniti 
licenčni dogovor. (Ref: 09 GB 40n6 3FCG) 
Ameriško podjetje išče predlog ultra kompaktnega sistema za merjenje sestavin hrane, 
ki bo lahko izmeril maščobo, proteine in ogljikove hidrate, ki ne bo uničil hrane, pri 
tem ko bo odvzet vzorec. Da bo predlog zanimiv, mora biti tehnologije zadosti majhna, 
da bo naprava primerna za ročno uporabo. Podjetje išče partnerje za sklenitev 
dogovora o skupnem vlaganju (joint venture), za sklenite razvojne pogodba, ličenčne 
pogodbe ali pogodbe o dobavi opreme. (Ref.:10 US 87GA 3IN2) 
Malteško podjetje, ki deluje na področju elektronike, išče material, ki lahko zelo hitro 
in učinkovito absorbira veliko toplotne energije, ne da bi se sam segrel za več kot nekaj 
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stopinj Celzija. Podjetje išče partnerja, ki lahko razvije tak material in ga lahko tudi 
dobavi. 
(Ref: 07 MT NRME 0IXB) 
Portugalsko majhno do srednje veliko podjetje, ki deluje na področju e-izobraževanja 
in izdelave izobraževalnih vsebin, je razvilo nekaj biomedicinskih filmov v 3D-okolju. 
Pripomoček je namenjen poučevanju in služi kot pomoč študentom pri vizualizaciji 
težjih biomedicinski konceptov, ki jih s standardnimi učnimi orodji ni mogoče 
predstaviti. Podjetje želi skleniti komercialni dogovor s tehnično pomočjo s partnerji s 
področja izobraževanja. (Ref: 08 PT 65BN 0J5Z) 
Raziskovalna skupina z univerze v Barceloni z velikimi izkušnjami pri obdelavi 
medicinskih slik je razvila novo metodo za natančno obdelavo radioloških slik kosti in 
diagnostiko. Raziskovalna skupina išče licenčni dogovor z industrijskim partnerjem, 
mogoča pa so tudi drugačna partnerstva (skupni razvoj, financiranje itd. ...) (Ref.:10 ES 
25E2 3IN0) 
Romunsko softversko podjetje je razvilo sistem za videonadzor prometa za iPhone 
uporabnike. Sistem omogoča avdio in vizualno opozarjanje, ko se udeleženec približuje 
nadzorni kameri, prikaže aktualno hitrost, dovoljeno hitrost in razdaljo med 
udeležencem v prometu in kamero. Podjetje želi skleniti pogodbo o skupnem vlaganju, 
pogodbo o tehničnem sodelovanju s prilagoditvijo na specifične razmere ali 
komercialno pogodbo s tehnično pomočjo. (Ref.:10 RO 662B 3IMC) 

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