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AKTUALNO
Podjetja pripovedujejo o nas
Enterprise Europe Network pomagal samostojnemu podjetniku pri iskanju novih
poslovnih priložnosti zunaj slovenskih meja.
Podjetje Robert Zaletel s.p. se ukvarja s praktičnimi in učinkovitimi pristopi pri raziskavi
tržišča, pridobivanju informacij in povezavi s poslovnimi partnerji. Po relativno dobrem
poslovnem obdobju, se je tako kot mnogo drugih podjetij, soočilo s posledicami recesije.
Iskanje pomoči pri mreži Enterprise Europe Network je že v kratkem času obrodilo
sadove, in danes poslovno sodeluje tudi s partnerji, s katerimi ga je povezal Enterprise
Europe Network.
“Med oblikovanjem novih pristopov in iskanjem sprememb zaradi posledic recesije, sem
zasledil objave ponudb in povpraševanj v sistemu Enterprise Europe Network. Kljub
dejstvu, da vsa povpraševanja ne obrodijo sadov, je način dostopanja do morebitnih
poslovnih partnerjev v tujini zelo dobrodošel in učinkovit. Enterprise Europe Network se
namreč izkaže kot dobra in predvsem zaupanja vredna referenčna točka za pomoč in
posredovanje pri iskanju novih poslovnih vezi. Storitve Enterprise Europe Network
uporabljam približno eno leto in sodelujem s tremi podjetji, katerih podatke so mi
poslali prav iz Enterprise Europe Network - Mariborske razvojne agencije.”
Robert Zaletel s.p.
Raziskave Trga - Market Research
Enterprise Europe Network je podjetju Rogač Plus omogočil stik s pravimi sogovorniki
tudi v državah zunaj Slovenije, kar jim je pomagalo pri prodoru na tuje trge.
Podjetje Rogač Plus s svojimi poslovnimi dosežki dokazuje inovativnost in prodornost v
svojem delovanju. Zavedajo se pomembnosti sodelovanja z evropskimi in svetovnimi
partnerji na področju prenosa tehnologij, zato so za objavo v tehnološki borzi Enterprise
Europe Network pripravili tehnološko ponudbo "Čiščenje, aktiviranje in obdelava površin
z atmosfersko plazmo".

Ker je bilo zanimanje za predstavitev delovanja atmosferske plazme izjemno in ker je
področje uporabe le-te zelo široko, smo se v Enterprise Europe Network, ki deluje v
okviru CIMRS Univerze v Mariboru, odločili, da pomagamo soorganizirati praktično
predstavitev delovanja te tehnologije »v živo« v Sloveniji in Hrvaški.
»Z vašo pomočjo smo prišli do novih projektov, od katerih se je eden v kratkem času
uspešno zaključil in nam obenem odprl vrata v veliko podjetje. Skupaj smo izpeljali dva
dogodka: tehnološki misiji, na katerih smo se predstavili tudi podjetjem, s katerimi do
tedaj nismo imeli stika. Vaše delo pri organizaciji je bilo zelo profesionalno. Omogočili
ste nam stik s pravimi sogovorniki tudi v državah zunaj Slovenije, kar nam pomaga pri
prodoru na tuje trge.«
Irena Uranjek
direktorica Rogač Plus
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AKTUALNI DOGODKI
Splošno
DOGODEK: Seminar »Kako poslovati z Nemčijo«|TERMIN: 1. 6. 2010|LOKACIJA:
Gospodarska zbornica Slovenije|OPIS: Predstavitev poslovnih priložnosti v Nemčiji in
priprava na izhodno delegacijo v Frankfurt|DODATNE INFORMACIJE: Gospodarska
zbornica
Slovenije,
Maša
Repež,
tel.:
01/589-81-13,
elektronski
naslov:
mailto:masa.repez@gzs.si |
DOGODEK: Seminar »Evropska družba v praksi«|TERMIN: 6. 5. 2010|LOKACIJA:
Mariborska razvojna agencija|OPIS: Predstavitev Evropske družbe ter njena uporaba v
praksi|DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: Mariborska razvojna agencija, Urška Sekol,
tel.: 02/333-13-06, elektronski naslov: mailto:urska.sekol@mra.si |

Poslovna srečanja
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje Turkeybuild Istanbul|TERMIN: 6.–8. 5. 2010|
LOKACIJA: Istanbul / Turčija|OPIS: Kooperacijsko srečanje bo potekalo v okviru
mednarodnega
sejma
gradbeništva,
gradbenih
materialov
in
tehnologij

(www.turkeybuildistanbul.com).|DODATNE INFORMACIJE: Peter Ekart, tel.: 02/333-1302, elektronski naslov: mailto:peter.ekart@mra.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma GRADBENIŠTVO v Beogradu|TERMIN: 13.14. 4. 2010|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
vabi na poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz stroke gradbeništva. OZS bo
organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetij iz
Srbije ter ogled sejma GRADBENIŠTVO.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, tel.: 01/583-05-86,
kontaktne osebe: Gregor Primc,
mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić, elektronski naslov:
mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Dvostranski sestanki na prireditvi »Domus Persona – Health at home« z
izbranimi podjetji iz regije Furlanija – Julijska krajina|TERMIN: 15. - 16. 4. 2010|
LOKACIJA: Trst, Italija|OPIS: Na mednarodnem sejmu »Domus Persona – Health at
home« bodo za vnaprej prijavljene organizirani dvostranski sestanki z izbranimi
italijanskimi podjetji. Rok za prijavo na dvostranske sestanke in izbiro sogovornikov je 7.
4. 2010. Prijavljeni bodo do 13. 4. 2010 prejeli individualne urnike dvostranskih
sestankov. Prijavni obrazec in seznam italijanskih podjetij s katerimi se lahko srečate
najdete
na
strani
http://www.een.si/index.php?id=614&lang=si.|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.domuspersona.it/english/index.html ,
http://www.een.si/index.php?id=614&lang=si |
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma TEGRA v Zagrebu|TERMIN: 15. 4. 2010|
LOKACIJA: Zagreb, Hrvaška|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na
poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz stroke gradbeništva. OZS bo organizirala
poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetij iz Hrvaške ter
ogled sejma TEGRA.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
tel.: 01/583-05-86, kontaktne osebe: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina
Zejnić, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje na sejmu HANNOVER MESSE
2010|TERMIN: 19.-23. 4. 2010|LOKACIJA: Hannover, Nemčija|OPIS: Za podjetja in
raziskovalne organizacije bodo organizirani vnaprej dogovorjeni dvostranski sestanki, kjer
bo možno spoznati nove potencialne partnerje z vseh vsebinskih področij sejma. Rok za
prijavo in oddajo vašega profila je 16. 4. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska
razvojna
agencija,
Urška
Sekol
tel.:
02/333-13-06,
elektronski
naslov:
mailto:urska.sekol@mra.si .|PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.b2fair.com/HannoverMesse2010/ |
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: 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 |
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|TERMIN: 15.–17. 6. 2010|
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije|OPIS: Gospodarska delegacija je namenjena
podjetjem s področja fotovoltaike, LED (Light Emitting Diode) tehnologije, optičnih
vlaken in medicinske tehnologije;) Individualna srečanja s predstavniki nemških podjetij
bodo organizirana v okviru sejma OPTATEC 2010 (www.optatec-messe.de ).|DODATNE
INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Višnja Vulić, tel.: 01/589-83-62,
elektronski naslov: mailto:visnja.vulic@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/48406 |
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.: 01/583-0586, kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić,
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu ZEPS v Zenici|TERMIN: 5.-10. 10.
2010|LOKACIJA: Zenica, Bosna in Hercegovina|OPIS: Program razstavljanja: izdelki
kovinske industrije, strojegradnja, gradbeništvo, rudarstvo, lesna industrija, informatika,
farmacija, medicinska oprema, grafična in tiskarska industrija, tekstil, usnje, obutev,
šport in rekreacija.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
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 in ogled sejma ZEPS v Zenici|TERMIN: 6.-7. 10. 2010|
LOKACIJA: Zenica, Bosna in Hercegovina |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 BiH in ogled sejma ZEPS.|ROK ZA PRIJAVO: 31. 8.
2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tel.: 01/583-0586, kontaktni osebi: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić,
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
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 in ogled sejma TEHNOMA v Skopju|TERMIN: 13.-14. 10. ali
20. in 21. 10. 2010|LOKACIJA: Skopje, Makedonija|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 Makedonije in ogled sejma.|ROK ZA PRIJAVO: 31. 8.
2010|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tel.: 01/583-0586, 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.: 01/583-0586, 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-europenetwork.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm?type=future

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program, program Sodelovanje
PODROČJE: IKT: informacijske in komunikacijske tehnologije
TIP PROJEKTA: raziskovalno-razvojni projekti
ROK PRIJAVE: 13. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=297
RAZPIS: Odprt prvi razpis za strateške projekte
RAZPISNIK: Skupni tehnični sekretariat - Marseille
PROGRAM: Mediteran
PODROČJE: izboljšanje energetske učinkovitosti in promocija obnovljivih virov energije,
preprečevanje tveganja v pomorstvu in varnost v pomorskem prometu

TIP PROJEKTA: aplikativni projekti
ROK PRIJAVE: 15. 4. 2010 (obvezna predprijava), 15.7.2010 (celotna prijava)
VEČ INFORMACIJ:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5180&L=1&tx_ttnews[tt_news]=23062&tx_
ttnews[backPid]=5175&cHash=ca51525cb2
RAZPIS: Ukrepi za informiranje in usposabljanje delavskih organizacij
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: PROGRESS
PODROČJE: upravičene organizacije so organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo
delavce na evropski, nacionalni ali regionalni ravni; uradni sedež teh organizacij mora
biti v eni od držav članic Evropske unije.
ROK PRIJAVE: 20. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=241&furtherCalls=yes
RAZPIS: Clean Sky Joint Technology Initiative 2010-01
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program, skupna tehnološka pobuda »Clean Sky«
PODROČJE: aeronavtika, letalstvo, okoljevarstvo
ROK PRIJAVE: 27. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=52&item_id=45
RAZPIS: MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/02/10, Podpora vzpostavljanju mrež in
mobilnosti študentov in strokovnjakov za usposabljanje v Evropi
KRATEK OPIS: Cilji programa so spodbujati izmenjave in sodelovanje s podpiranjem
vzpostavljanja mrež med akterji na področju evropskega usposabljanja, zlasti
visokošolskih ustanov, organizacij za usposabljanje in partnerjev avdiovizualnega
sektorja, ter podpirati mobilnost študentov in strokovnjakov za usposabljanje v Evropi.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 30. 4. 2010
UPRAVIČENI KANDIDATI: obvestilo je namenjeno vseevropskemu konzorciju visokošolskih
ustanov, organizacijam za usposabljanje in partnerjem iz avdiovizualnega sektorja,
katerih dejavnosti prispevajo k doseganju zgornjih ciljev programa MEDIA, kot so
navedeni v Sklepu Sveta. Kandidati morajo imeti sedež:
• v eni od 27 držav članic Evropske unije,
• v eni od držav članic Efte in EGP: Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem,
• v Švici ali na Hrvaškem.
DODATNE INFORMACIJE:
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm
RAZPIS: MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE,
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/03/10
Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „avtomatična“ shema 2010
PREDMET RAZPISA: Eden od ciljev programa je spodbujanje in podpora širše čezmejne
distribucije novih evropskih filmov s financiranjem distributerjev glede na njihove tržne
rezultate, da se omogočijo nadaljnje ponovne naložbe v nove evropske tuje filme.
Shema si prizadeva tudi spodbuditi nastanek povezav med produkcijskim in
distribucijskim področjem ter s tem povečati delež evropskih filmov na trgu in
konkurenčnost evropskih podjetij za kinematografsko produkcijo.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 30. 4. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm

RAZPIS: Razpis na področju vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) za leto 2010
PREDMET RAZPISA: Generalni direktorat za energetiko in promet Evropske komisije
objavlja razpis za zbiranje predlogov, da bi dodelil nepovratna sredstva projektom v
skladu s prednostnimi nalogami in cilji, opredeljenimi v osnutku letnega delovnega
programa za dodelitev nepovratnih sredstev na področju vseevropskega energetiko
omrežja za leto 2010. Najvišji znesek, ki je na voljo v okviru tega razpisa za zbiranje
predlogov za leto 2010, je 20 760 000 EUR.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 30. 4. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htmSL
RAZPIS: Najava 2. javnega razpisa za čezmejno teritorialno sodelovanje SlovenijaHrvaška
RAZPISNIK: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
PROGRAM: Program čezmejnega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška
PODROČJE: gospodarski in družbeni razvoj (razvoj turizma in podeželja, razvoj
podjetništva in socialna integracija), trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo
okolja, ohranjanje območij varstva narave in kulturne dediščine)
TIP PROJEKTA: aplikativni razvojno usmerjeni projekti
ROK PRIJAVE: še ni določen, razpis bo predvidoma objavljen v aprilu 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://www.si-hr.eu/news_sl/detail/category/news/2._javni_razpis_v_okviru_op_ipa_sihr_2007-2013
RAZPIS: Razpis na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za
obdobje 2007–2013
PREDMET RAZPISA: Evropske komisije s tem objavlja razpis za zbiranje predlogov na
podlagi večletnega delovnega programa na področju vseevropskega prometnega omrežja
(TEN-T) za obdobje 2007–2013 za dodelitev nepovratnih sredstev za: Področje št. 12:
Projekti na področju vodenja zračnega prometa/funkcionalnih blokov zračnega prostora
(ATM/FABs). Najvišji razpoložljivi znesek nepovratnih sredstev za leto 2010 znaša 20
milijonov EUR.
ROK ZA ODDAJO VLOG: Odprtje razpisov v maju 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for
_proposals_2010.htm
RAZPIS: Razpis programa KULTURA za leto 2010
RAZPISNIK: Evropska komisija
PODROČJE: kultura, prevajanje
PROGRAM: Culture
TIP PROJEKTA: projekti sodelovanja s tretjimi državami
ROK PRIJAVE: 1. 5. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/call_strand_13_2010_en.php
RAZPIS: Tretji odprt razpis programa CENTRAL EUROPE
RAZPISNIK: Skupni tehnični sekretariat - Dunaj
PROGRAM: Central Europe
PODROČJE: inovacije, dostopnost, okolje, konkurenčnost
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti
ROK PRIJAVE: 7. 5. 2010
VEČ INFORMACIJ:

http://www.central2013.eu/central-projects/applying-for-a-project/3rd-call-forproposals-open/
RAZPIS: Odprt razpis MARCO POLO za projektne predloge 2010
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: Marco Polo
PODROČJE: transport, tovorni promet, logistika (Modal shift actions, Motorways of the
sea actions, Traffic avoidance actions, Catalyst actions, Common learning actions)
ROK PRIJAVE: 18. 5. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2010_en.htm
RAZPIS: Četrti odprt razpis programa ICT PSP
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: CIP - ICT Policy Support Programme
PODROČJE: IKT za nizkoogljično družbo ter pametno mobilnost, digitalne knjižnice, IKT
za zdravje in vključenost, odprte inovacije za prihodnje na internetu bazirajoče storitve
v pametnih mestih, IKT za izboljšane storitve za državljane in podjetja, večjezični splet
TIP PROJEKTA: pilotni tip A, pilotni tip B, tematske mreže, mreže dobrih praks
ROK PRIJAVE: 1. 6. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_pro
posals_10/index_en.htm
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
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: MEDIA 2007 – razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje na
avdiovizualnem področju
RAZPISNIK: Evropska komisija
PODROČJE: mediji
TIP PROJEKTA: ukrepi, ki jih zajema ta sklep, vključujejo razvoj produkcijskih
projektov. Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim podjetjem
dostop do financiranja s strani bank in finančnih institucij s sofinanciranjem dela stroškov
po naslednjih postavkah:
• zavarovanje avdiovizualnih produkcij: modul 1 – podpira postavko „Zavarovanje“
• v proračunu za produkcijo;

•
•
•

jamstvo za opravljeno delo produkcije avdiovizualnega dela: modul 2 – podpira
postavko „Jamstvo za opravljeno delo“ v proračunu za produkcijo;
bančno financiranje produkcije avdiovizualnega dela: modul 3 – podpira postavko
„Finančni stroški“ v proračunu za produkcijo.
ROK PRIJAVE: 7. 7. 2010 za projekte, ki se začnejo med 1. 1. 2010 in 7. 7. 2010.
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 kampanije.

ROK PRIJAVE: 1. 9. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm#First
RAZPIS:ARTEMIS-2010-1
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: Joint Technology Initiatives
PODROČJE: metode in procesi za varne in ustrezne integrirane sisteme, sistemi
zdravstvene nege, pametna okolja, učinkovita proizvodnja in logistika, »computing«
okolja za integrirane sisteme, integrirane tehnologije za trajnostno urbano življenje,...
TIP PROJEKTA: raziskovalno-razvojni projekti
ROK PRIJAVE: 1. 9. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPa
ge&call_id=304
RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010
RAZPISNIK: Evropska komisija/EACI
PROGRAM: Eco-Innovation
PODROČJE: ekologija, recikliranje materialov, ekoinovacije v gradbeništvu
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

in

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/
RAZPIS: Najava razpisa za čezmejno teritorialno sodelovanje Slovenija-Italija
RAZPISNIK: Skupni tehnični sekretariat programa
PROGRAM: Program čezmejnega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Italija
PODROČJE: okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija; konkurenčnost in na
znanju temelječa družba; socialna integracija
TIP PROJEKTA: standardni
ROK PRIJAVE: še ni določen, razpis naj bi bil objavljen v aprilu 2010
VEČ INFORMACIJ: še ni na voljo
RAZPIS: Najava tretjega razpisa programa transnacionalnega teritorialnega sodelovaja
Alpine Space
RAZPISNIK: Skupni tehnični sekretariat - Muenchen
PROGRAM: Alpine Space
PODROČJE: konkurenčnost in privlačnost; Dostopnost in povezljivost; Okolje in
preprečevajne tveganj
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti
ROK PRIJAVE: še ni znan, razpis se bo predvidoma odprl v septembru 2010.

VEČ INFORMACIJ:
project-proposals/

http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/open-call-for-

Dodatne informacije o aktualnih odprtih
razpisih programov EU:
Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa
Tel.: 05/663-77-13
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

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

Gospodarska zbornica Slovenije
Enterprise Europe Network – Slovenija
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jadranka Marasović
Tel.: 01/589-84-84
mailto: jadranka.marasovic@gzs.si

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v
okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 19, Datum:12. 3. 2010, Stran: 494
RAZPISNIK: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: dodelitev sredstev v višini največ do 95% upravičenih
stroškov izvajanja celovitih podpornih storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru vstopnih
točk VEM za vse ciljne skupine izvajalca javnega razpisa na območju Republike Slovenije
na lokalnem nivoju v letu 2010 in letu 2011. Izvajalec javnega razpisa bo izbral 12
prijaviteljev, in sicer po enega za posamezni sklop:
1. sklop: Zasavska regija,
2. sklop: Notranjsko-kraška regija,
3. sklop: Koroška regija,
4. sklop: Spodnjeposavska regija,
5. sklop: Obalno-kraška regija,
6. sklop: Pomurska regija,
7. sklop: Jugovzhodna Slovenija,
8. sklop: Gorenjska regija,
9. sklop: Goriška regija,
10. sklop: Podravska regija,
11. sklop: Osrednjeslovenska regija,
12. sklop: Savinjska regija.
Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa, za katere se izvaja storitve v okviru vstopnih
točk VEM so:
• mladi: osnovnošolci in srednješolci,

•
•
•
•

potencialni podjetniki,
pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (0-3 leta delovanja)
v nadaljevanju: delujoča podjetja (0-3 leta delovanja),
pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja (rast in razvoj
podjetij starejših od 3 let) – v nadaljevanju: delujoča podjetja (rast in razvoj
podjetij starejših od 3 let).
ROK ZA ODDAJO VLOG:
• za prvo odpiranje 7. 4. 2010 do 14. ure,
• za drugo odpiranje 5. 5. 2010 do 14. ure.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletnem naslovu www.japti.si pod rubriko »Javni
razpisi in naročila«
DODATNE INFORMACIJE: na elektronski naslov: mailto:katarina.urbas@japti.si .
Informativni dan: 18. 3. 2010 od 9. do 11. ure v predavalnici št. 5, GEA College d.d.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko Republiko Program PROTEUS v letih 2011–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 14, Datum: 26. 2. 2010, Stran: 380
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (bilateralne 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: 30. 4. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si
DODATNE INFORMACIJE: pri Katarini Seršen, po tel.: 01/400-59-69, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, ali elektronski naslov: mailto:katarina.sersen@arr.si .
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2011–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 22, Datum:19. 3. 2010, Stran: 586
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2011–2012 na
skupno dogovorjenih področjih:
• naravoslovno-matematične vede;
• tehniške vede;
• biotehniške vede;
• medicinske vede;
• okoljske vede;
• nacionalna dediščina in sodobni družbeni izzivi.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 30. 4. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si ,
DODATNE INFORMACIJE: pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali elektronski naslov: mailto:Primoz.Pristovsek@arrs.si .

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za
podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2010
OBJAVLJENO: Uradni list RS 5. 3. 2010, št. 17, Datum: 5. 3. 2010, Stran: 439
RAZPISNIK: Mestna občina Koper
PREDMET RAZPISA: dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za
ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po
principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 5. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si .
DODATNE INFORMACIJE: na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper
na tel.: 05/66-46-246 (Marko Gorišek) in 05/66-46-404 (Bruna Saksida-Pišot), člani
Primorske gospodarske zbornice Koper na tel.: 05/66-25-832 (Irena Bartolič).
RAZPIS: javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2011–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 19, Datum: 12. 3. 2010, Stran: 490
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012 na skupno dogovorjenih prednostnih
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. Bilateralni projekti trajajo dve leti.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 17. 5. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo
(CEA) Francoske republike v letih 2010–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 19, Datum: 12. 3. 2010, Stran: 488
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov. Projekti trajajo dve leti.
ROK ZA ODDAJO VLOG: do 28. 5. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani agencije www.arrs.si
DODATNE INFORMACIJE: pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, ali na
elektronski naslov: mailto:Primoz.Pristovsek@arr.si .
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Češko Republiko v letih 2011–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 19, Datum: 12. 3. 2010, Stran: 489
RAZPISNIK: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

PREDMET oz. NAMEN RAZPISA: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in čeških
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne 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 18. 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 .

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE
PROJEKT: e-Alexandrine
PRIJAVITELJ: Španska univerza
PROGRAM: CIP – ICP PSP
RAZPIS: ICT PSP call 4
VRSTA SODELOVANJA: Projekt eAlexandrine podpira pobudo digitalnih knjižnic, katerih
namen je izboljšati dostopnost, uporabo in ohranjanje bogate in raznovrstne kulturne in
znanstvene dediščine Evrope v spletnem okolju. eAlexandrine podpira poskus in idejo do
odprtja dostopa do znanstvenih podatkov evropskih univerz in digitalnih vsebin kulturne
dediščine, in raziskanja nove paradigme za dostop in uporabo te vrste informacij. Namen
projekta je podpreti dejavnosti, ki bodo šle v smeri večje dostopnosti kulturnih in
znanstvenih vsebin na spletu. Cilj projekta je razvoj spletne evropske digitalne
enciklopedije, na podlagi digitalnih multimedijskih vsebin, ki jih prispeva mreža
sodelujočih evropskih univerz. Vsak partner oz. univerza v projektu eAlexandrine razvija
svoje lastne kulturne dediščine območja, s končnim ciljem vključiti vsebine v skupno
evropsko digitalno večjezično enciklopedijo. Projekt išče partnerje med univerzami,
kulturnimi, raziskovalnimi inštitucijami, knjižnicami ter eksperti na področju kulturne
dediščine, ki imajo znanja na področjih: razvoj portalov in spletnih vsebin, socialna
omrežja, kulturna dediščina, multimedijske baze podatkov, večjezične iskalnike, 3D
renderiranje, modeliranje, animacija in vizualizacija.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: do 1. 6 .2010 pošljite na sledečem naslovu
http://www.ideal-ist.net/Countries/ES/PS-ES-4039 (na dnu strani gumb »Reply to PS«)
ŠIFRA: PS-24/2010
PROJEKT: Snapper
KOORDINATOR: Britansko podjetje
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: projekt je že v teku
VRSTA SODELOVANJA: »Snapper" je raziskovalno-razvojni projekt 7. OP, ki se osredotoča
na razvoj sistema za pretvorbo električne energije novih redkih zemeljskih magnetnih
valov. Dvoletni projekt, ki ga financira EK v okviru 7. OP se je začel v septembru 2009.
Podjetje iz Velike Britanije, ki deluje na področju obnovljive energije išče MSP, da se
pridružijo projektu. MSP mora biti sposobno s svojim strokovnim znanjem zagotoviti
izvajanje podmorskih namestitev in drugih vzdrževalnih del, kot so potapljaške storitve v
okviru razvoja, namestitve, delovanja in vzdrževanja naprave »Snapper«. Od potencialnih
partnerjev se zahteva več kot 3 mesece dela/aktivnosti v naslednjih 18 mesecih, in bodo

za izvajanje aktivnosti prejeli delno so-financiranje in dostop do intelektualnih pravic
razvitega sistema v okviru projekta.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 5. 2010
ŠIFRA: PS-25/2010
PROJEKT: FUTUVER – Business Intelligence Solution for Analysis and Decision Making
PRIJAVITELJ: Špansko malo/srednje podjetje
PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS
RAZPIS: aktualni odprti razpis
VRSTA SODELOVANJA: Špansko MSP želi prijaviti projekt, katerega cilj je razvoj in
testiranje novega produkta (Business Intelligence Solution), osredotočenega na
upravljanje velikih izboljšav podjetij, ki uporabljajo najnovejšo tehnologijo na svojem
področju (tehnike umetne inteligence za analizo in odločanje).
Projekt bo vgradil module umetne inteligence za pomoč programu za samo-ocenjevanje
in samo-spreminjanje, če je to potrebno, po sistemu pristopa prilagodljivosti
(kustomizacije) vsaki organizaciji z namenom zvišati produktivnost z manjšimi stroški
razvoja. Drugi cilj projekta je razviti funkcionalnosti za izdelavo ocene, ki temeljijo na
podatkih, shranjenih v različnih bazah podatkov. Podatki lahko zelo različni, v smislu
kakovosti in količine, odvisno od vira podatkov, ki se upošteva.
Koordinator išče mala/srednja podjetja in raziskovalne centre, ki imajo znanja in
ekspertize na področju umetne inteligence.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: pošljite čimprej!
ŠIFRA: PS-29/2010
PROJEKT: Razvoj TV-storitev za zdravstveno varstvo
PRIJAVITELJ: Estonsko podjetje
PROGRAM: CIP – ICP PSP
RAZPIS: ICT PSP call 4
VRSTA SODELOVANJA: Namen projekta je večje vključevanje državljanov v družbo prek
TV-storitev, zlasti segmenta državljanov, ki trenutno ne uporabljajo računalnika ali ga
uporabljajo v malem obsegu. Cilj je prispevati k izboljšanju družbe, saj omogoča
vključevanje velikih skupin državljanov, da uporabijo to storitev in izrazijo svoje mnenje.
Prav tako razvoj tovrstnih storitev omogoča vključitev posebnih skupin, kot so
hendikepirani, upokojenci, starši, ki so ostali doma z otroci itd, ki bi sicer s težavo
dostopali do servisnega mesta osebno. Za uporabo TV-storitev se predvideva najprej
pridobiti tiste skupine državljanov, ki bi jim tovrstne storitve najbolj koristile, jih
seznaniti z e-storitvam in jim tako olajšati njihovo pridobivanje znanja za uporabo estoritev. Cilj projekta je razvoj teh interaktivnih storitev, ki jih je mogoče prilagoditi TVformatu.
Projekt je hkrati sočasen s procesom prehoda na »digitalno televizijo«, ki ga želi EU
dokončati do leta 2012. Zaradi svoje razširjenosti uporabe digitalne televizije bo verjetno
postal ena od najprimernejših komunikacijskih rešitev za sodelovanje državljanov v
različnih storitvah v naslednjih letih, ne samo za e-vladne storitve, temveč tudi mnoge
druge. DT bo verjetno postala univerzalni multimedij za avdio-vizualne in podatkovno
podporne storitve, za katere bodo državljani zahtevali pravico do dostopa.
Drugi cilji projekta so spodbujanje zdravega načina življenja starejših, ki živijo doma kot
tudi ostalih, ki so še naprej aktivno udeleženi v družbi. Poudarek je na razvoju t. i.
»Caring TV«, dvosmernega interaktivnega medija, ki bo ponudil smernice in storitve za
starejše ljudi, za podporo zdravemu načinu življenja, dobremu počutju in kakovosti
življenja pri starostnikih. Sistem starejšim omogoča pomoč prek dvo-kanalnega TV
sistema, kjer lahko ljudje dobijo pomoč v nujnih situacijah s strani zdravniškega osebja,
ali pa se povezujejo in pogovarjajo z drugimi ljudmi, ki imajo podobne težave in tako
ustvarjajo interesne skupine.

Projekt išče partnerje iz vrst občinskih in regionalnih uprav ter razvojno usmerjenih
malih/srednjih podjetij, ki imajo znanja in izkušnje na področjih »živih laboratorijev«
(living labs), televizija, e-vključevanje, zdravstvena nega, e-storitve, »pametna mesta«
ter IPTV.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: do 1. 6. 2010 pošljite na sledečem naslovu
http://www.ideal-ist.net/Countries/EE/PS-EE-4045 (na dnu strani gumb »Reply to PS«)
ŠIFRA: PS-31/2010
PROJEKT: Transitional Spaces
PRIJAVITELJ: Španska zasebna fundacija
PROGRAM: DAPHNE III
RAZPIS: aktualni odprti razpis
VRSTA SODELOVANJA: Projekt je osredotočen na razvoj metodologije, ki se bo
osredotočala na samozaščito pred psihološkim nasiljem za depriviligirane in
marginalizirane skupine otrok, ki so zaradi raznovrstnih razlogov označeni kot »drugačni«
in trpijo za socialno stigmo spričo njihove drugačnosti. Metodologija bo grajena na osnovi
gledališča in tehnik igranja vlog osredotočenih na koncept prostora, na različne načine.
Na ta način se bodo otroci naučili kako »manipulirati« s pojmom prostora, zato da bi
zaščitili. Eden izmed partnerjev bo razvil metodologijo, ki jo bodo ostali partnerji
aplicirali v njihovih lokalnih okoljih prek več različnih aktivnosti.
Projekt se usmerja na mentalno bolne, hendikepirane mlade in je osredotočen na razvoj
ter aplikacijo “gledališčih” tehnik in “psihodrame” kot instrumenta za krepitev mladih z
učnimi težavami, da se zaščitijo pred nasiljem.
Prijavitelj išče institucije, ki se ukvarjajo z depriviligiranimi otroki in mladostniki, ki
potrebujejo poseben pristop in terapijo, izobraževalne institucije za otroke/mlade z
učnimi težavami, institucije, ki se ukvarjajo z otroci/mladimi s težavami z mentalnim
zdravjem, vedenjskimi motnjami, vzgojne domove za mladino, zbirne centre za
emigrante, begunce, ...
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 4. 2010
ŠIFRA: PS-34/2010
PROJEKT: Mad Women in the Attic
PRIJAVITELJ: Španska zasebna fundacija
PROGRAM: DAPHNE III
RAZPIS: aktualni odprti razpis
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja projektni predlog, ki je usmerjen v krepitev
položaja žensk, da se zaščitijo pred nasiljem različnih struktur moči, bodisi v obliki boja
proti stigmatičnemu odnosu »normalnega« okolja ali proti avtoritetam/institucijam in
njihovim »vsiljivim« znanjem. Vodilni partner išče partnerje iz akademskih vrst, ki
delujejo na področju literature in feminizma kot tudi institucije z dobro razvejano mrežo
rehabilitacijskih, izobraževalnih, ustvarjalnih in/ali prostočasnih aktivnosti, ki jih
ponujajo mentalno bolnim (z najmanj 15 pacientkami).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 4. 2010
ŠIFRA: PS-35/2010
Več projektnih predlogov, ki iščejo partnerje, je objavljenih na spletnem naslovu mreže
Enterprise Europe Network: http://www.een.si/index.php?id=80&lang=si

Dodatne informacije:
Univerza na Primorskem, ZRS Koper
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Enterprise Europe Network – Slovenija
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa
Tel.: 05/663-77-13
mailto: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

ERASMUS IZMENJAVE ZA PODJETNIKE
Erasmus za podjetnike – podjetniške izmenjave in usposabljanje v podjetniških
veščinah med mladimi in izkušenimi podjetniki
Program Erasmus za mlade podjetnike 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.
VRSTA SODELOVANJA: Mlad italijanski podjetnik išče slovensko podjetje, ki ponuja
socialne storitve za starejše in hendikepirane, za podjetniško usposabljanje v
Sloveniji in kasnejše poslovno sodelovanje. Mladi italijanski podjetnik želi izboljšati
svoje podjetniške veščine v vodenju podjetja, ki ponuja socialne storitve za starejše in
hendikepirane. Obenem želi izmenjati izkušnje s slovenskimi podjetniki, promovirati
italijanski »know-how« na tem področju in razviti širšo partnersko mrežo oz. združenje
ponudnikov tovrstnih storitev, ki bi ga skupaj promovirali in tržili.
SEKTOR: zdravstvo, socialne storitve
KOMUNICIRANJE: angleščina, italijanščina
PROGRAM: Erasmus for Young Entrepreneurs
STROŠKI: Vsi stroški gostovanja mladega podjetnika so kriti iz programa Erasmus for
Young Entrepreneurs. Slovensko podjetje, ki ga želi gostiti nima nobenih stroškov z njim.
ŠIFRA: SVILUPPO SOCIALE

DODATNE INFORMACIJE: Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom, tel.: 05/663-77-13 ali
elektronski naslov: mailto:sebastjan.rosa@zrs.upr.si .
VRSTA SODELOVANJA: Mlad španski študent, bodoči podjetnik, želi pridobiti
vodstvene veščine in vzpostaviti sodelovanje s slovenskimi organizacijami
alternativnih umetnosti, ki gradijo svoje aktivnosti na t. i. »Artist in Residence«
(A.I.R.) programih.
Španski študent trenutno študira na »London South Bank University« v Londonu in
raziskuje organizacije alternativnih umetnosti ter A.I.R. programe, ki so osnova za
njihove aktivnosti. Želi raziskati tovrstne organizacije in njihovo funkcijo v lokalnem
okolju. Razvija svojo organizacijo CASAMARLES. CASAMARLES bo prostor za kulturno
produkcijo in raziskave, ki bo locirana v Barceloni. CASAMARLES bo ponujala bivalne in
študijske prostore za ustvarjanje in raziskovanje ter organizirala 6-mesečne A.I.R.
programe. CASAMARLES bo promovirala sodelovanje in interakcijo med umetniki in
raziskovalci, ki bodo v sodelovanju z lokalnim okoljem ustvarjali razstave, filmske
predstave, delavnice, konference in druge javne aktivnosti. Zato si želi gostovati pri
tovrstni organizaciji v Sloveniji, kjer bi si nabral vodstvenih izkušenj ter zgradil trajno
mrežo za skupno sodelovanje in izmenjave.
SEKTOR: umetnost, skupnost, socialne storitve
KOMUNICIRANJE: angleščina, španščina
PROGRAM: Erasmus for Young Entrepreneurs
STROŠKI: Vsi stroški gostovanja mladega podjetnika so kriti iz programa Erasmus for
Young Entrepreneurs. Slovensko podjetje/institucija, ki ga želi gostiti nima nobenih
stroškov z njim.
ŠIFRA: CASAMARLES
DODATNE INFORMACIJE: Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom, tel.: 05/663-77-13 ali
elektronski naslov: mailto:sebastjan.rosa@zrs.upr.si .
VRSTA SODELOVANJA: Mlad švedski podjetnik želi na podjetniško usposabljanje v
Slovenijo in išče izkušeno slovensko podjetje za skupno sodelovanje pri nadaljnjem
razvoju sistema za rezervacije.
Mladi podjetnik želi razviti sistem za rezervacije na način, da je možno dodajati nove
funkcije. Hkrati želi raziskati trg sistemov rezervacij (booking systems) v državi. Mlad
podjetnik želi pridobiti izkušnje in navezati kontakte s podjetniki iz Slovenije. S
slovenskim podjetnikom želi pregledati trg ter tehnične možnosti za nadgradnjo sistema
za rezervacije in dodajanje novih funkcij ter kasnejši prevod sistema v različne jezike.
Sistem je moč aplicirati za rezervacije različnih športnih aktivnosti kot npr. teniška
igrišča, najem koles in kanujev, dvorane za bowling ter druge športne in zabavne
aktivnosti, ki jih ponujajo mala/srednja podjetja.
SEKTOR: IT storitve za športne aktivnosti, zabavo (glasba, gledališče, drugi dogodki in z
njimi povezane kulturne ter zabavne storitve) in turizem (hoteli, restavracije, wellness,
turistične storitve)
KOMUNICIRANJE: slovenščina, angleščina, nemščina, švedščina
PROGRAM: Erasmus for Young Entrepreneurs
STROŠKI: Vsi stroški gostovanja za mladega podjetnika so kriti iz programa Erasmus for
Young Entrepreneurs. Slovensko podjetje nima nobenih stroškov z njim.
ŠIFRA: BOOKING SYSTEM
DODATNE INFORMACIJE: Sebastjan Rosa, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom, tel.: 05/663-77-13 ali
elektronski naslov: mailto:sebastjan.rosa@zrs.upr.si .

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

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
Borza poslovnih priložnosti vam omogoča, da prek široke mreže Enterprise Europe
Network Slovenija sklenete komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno mednarodno
sodelovanje. Gre za obliko mednarodnih poslovnih priložnosti majhnih in srednje velikih
podjetij na trgu Evropske unije, centralne in vzhodne Evrope ter mediteranskih držav.
Mreža Enterprise Europe Network Slovenija dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja
tujih podjetij in jih tedensko objavlja na svoji spletni strani (do njene vzpostavitve so
vam vse ponudbe dostopne na http://een.mra.si in http://www.een.si) lokalnih in
poslovnih časopisih.
AKTUALNA PONUDBA:
EEN-mar-41
EEN-mar-42
EEN-mar-46
EEN-mar-48
EEN-mar-51
EEN-mar-57
EEN-mar-59
EEN-mar-68
EEN-mar-72

Turški proizvajalec kompresorjev išče trgovske posrednike ter nudi
podizvajanje.
Makedonsko podjetje dejavno na področju projektiranja, inštalacij
vodnih črpalk in vodnik postaj, kompresorjev, sončnih kolektorjev išče
trgovske posrednike ter skupna vlaganja.
Grški proizvajalec izdelkov za koriščenje obnovljivih virov energije išče
trgovske posrednike.
Bosanski proizvajalec naravnih mil išče trgovske posrednike.
Nemško podjetje dejavno na področju visoko kakovostih kozmetičnih
izdelkov in dodatkov k prehrani išče trgovske posrednike.
Turški proizvajalec mehanizacij za gradbeno industrijo (prikolice,
mešalniki cementa, prikolice po naročilu stranke) išče trgovske
posrednike, ter nudijo transport in logistične storitve.
Avstrijsko podjetje dejavno na področju strojne mehanizacije lesnih
sekancev in peletov nudi in išče trgovske posrednike.
Poljsko podjetje specializirano na področju obdelave kovin (aluminij,
kovine, galvanične komponente) nudi podizvajanje.
Romunsko podjetje dejavno na področju servisa, distribucije in montaže
ogrevalnih sistemov, bazenov, namakalnih sistemov in fontan želi
nastopiti kot distributer ali predstavnik za podjetja dejavna na tem
področju.

EEN-mar-48
EEN-mar-51
EEN-mar-81
EEN-mar-85
EEN-mar-87
EEN-mar-90

Bosanski proizvajalec naravnih mil išče trgovske posrednike.
Nemško podjetje dejavno na področju visoko kakovostih kozmetičnih
izdelkov in dodatkov k prehrani išče trgovske posrednike.
Turški proizvajalec žerjavov, mehanizacij za dvigovanje in prevoz išče
trgovske posrednike.
Turški proizvajalec hidravlične in pnevmatične opreme išče trgovske
posrednike.
Madžarski proizvajalec sekancev, žagovine, lesnih briketov in peletov išče
distributerje.
Nemški veletrgovec orodja, strojnega orodja, kemičnih proizvodov in
proizvodne opreme išče distributerje.

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

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

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

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

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE
Borza inovacij, znanja in tehnologij vam omogoča, da prek vseevropske mreže Enterprise
Europe Network sklenete pogodbo o licenčnem, tehničnem ali proizvodnem sodelovanju,
pogodbo o skupnih vlaganjih ali pogodbo o komercialnem sodelovanju s tehnično
asistenco. Danes je v bazi več kot 4000 tehnoloških profilov iz Evrope in širše. Za vsakim
stoji podjetje ali raziskovalna institucija, ki išče nove poslovne partnerje. Slovenska
mreža Enterprise Europe Network dnevno spremlja ponudbe in povpraševanja iz tujine,
jih tedensko objavlja na spletnih straneh (http://www.een.si/index.php?id=16&lang=si),
v poslovnih časopisih ter jih naročnikom brezplačno pošilja tudi na njihove elektronske
naslove.
Francosko podjetje je zainteresirano za izdelavo okolju prijaznih prometnih znakov, ki bi
imeli podobne lastnosti (preglednost, odpornost proti poškodbam, UV neobčutljivi) kot
sedanji iz polikarbonata. Za določene dele izdelka so potrebni biokompozitni materiali.
Podjetje išče partnerje z že razvitimi izdelki. (Ref.:09 FR 31I7 3F7U)
Egiptovsko podjetje, ki proizvaja številna zelišča, vključno s peteršiljem, koprom in
koriandrom, išče sončno toplotno sušilno enoto za sušenje 5 ton zelišč dnevno. Sončna
toplotna sušilna enota naj bo popolnoma razvita in naj vključuje vir električne energije

kot sekundarni vir električne energije. (Ref: 10 EG 91HA 3G3A)
Švedsko podjetje je razvilo produkt, ki temelji na TV in omogoča video klice preko
interneta. Ciljna skupina te inovacije so starejši ljudje. »Televizijski telefon« je lahek za
uporabo in poveže starejše z njihovimi družinami ter ponudniki zdravstvenih storitev.
Podjetje išče partnerje s področja zdravstvenega varstva za sklenitev licenčne pogodbe
ali komercialne pogodbe s tehničnim sodelovanjem. (Ref.:10 SE 672F 3GMZ)
Količina pesticidov na svetu je v letih 2000 in 2001 presegla 2,27 milijarde ton. Herbicidi
predstavljajo največji delež celotne uporabe. Pogosto se povezujejo s strupenostjo za
človeka (letno je več kot 300.000 mrtvih po vsem svetu zaradi akutne zastrupitve s
pesticidi) in okoljsko škodo (voda, živali, rastline). Francoska univerza je identificirala
novi organski herbicid, ki je nova obetajoča alternativa kemičnim pesticidom. Iščejo se
industrijski partnerji za licenčno pogodbo. (Ref.:10 FR 33j6 3GSF)
Nemški proizvajalec kavčukovih zmesi je razvil in patentiral metodo, s katero se lahko
kavčuk integrira v vlaknene sestavljene materiale brez potrebe po dodatni obdelavi ali
vezivih. Plasti kavčuka znatno izboljšajo mehanske lastnosti sestavnih delov. Iščejo se
industrijski partnerji za skupni razvoj in testiranje nove uporabe. Ponujeno je tehnično
sodelovanje pri razvoju, dobava surovin in prenos znanja o načinu uporabe. (Ref.:10 DE
1486 3GQD)
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42.
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