FEBRUAR 2010
AKTUALNO
Nova znanja za nova delovna mesta
Evropska komisija je 4. februarja 2010 v Bruslju organizirala konferenco, na kateri so bile
predstavljene ključne ugotovitve ekspertne skupine »Nova znanja za nova delovna
mesta«. Podano bo priporočilo, kako naj se evropski agendi o veščini in zaposlovanju
izpeljeta v prihodnje, in obenem predstavljeni novi podatki o ponudbi in potrebi po
znanju v Evropi za obdobje do leta 2020.
Konferenca se odvija v času, ko EC začenja oblikovati EU-strategijo do 2020, ki bo
nasledila Lizbonsko strategijo. Po ugotovitvah strokovnjakov se morajo ustvariti tesnejše
povezave med svetom dela ter svetom izobraževanja in izpopolnjevanja. To je dandanes
še toliko nujnejše, kajti kljub krizi čaka nekaj milijonov delovnih mest na primerne
kandidate. Trg delovne sile v EU se naglo spreminja: v obdobju naslednjih desetih let se
bo izpraznilo okoli 80 milijonov delovnih mest (zaradi upokojitev) in ustvarilo 20
milijonov novih, ki bodo potrebovali bolj prilagojena znanja kakor doslej.
Ozadje
Po nekaj letih relativno visoke rasti in ustvarjanja novih delovnih mest (8 milijonov med
letoma 2006 in 2008) je gospodarska kriza pretresla evropski trg delovne sile ter vplivala
na obete in standard Evropejcev. Evropska komisija se je na to odzvala s protikriznimi
načrti in postavila tri prioritete, ki bodo varovale delovna mesta. Ena izmed njih je
nadgrajevanje in ohranjanje nivoja znanja v Evropi.
Široko po Evropi globalizacija, staranje prebivalstva, urbanizacija in evolucija socialnih
struktur pospešujejo hitrost spreminjanja trga delovne sile in potreb po znanju. Razvoj
novih znanj in veščin, ki bi povsem izkoristil potencial okrevanja je tako prioriteta kot
izziv. Nadgradnja veščin pa tudi poskrbi za pravičnost, saj je prav manj izobražena
delovna sila bolj občutljiva na trgu delovne sile. Vendar to ni dovolj. Zagotovitev večje
skladnosti med ponudbo znanja in potrebami trga delovne sile je nujna!
Zaradi navedenih dejstev so članice EU zahtevale od Evropske komisije poročilo o
potrebah po znanjih v Evropi do leta 2020.

Sejem MEGRA in Umna raba energije
23. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov MEGRA, ki se bo odvijal
od 23.-27. 3. 2010, ponuja podjetjem nove vsebine na področju umne rabe energije in
mednarodno kooperacijsko srečanje.

Evropska podjetniška mreža v sodelovanju s Pomurskim sejmom, Društvom
instalaterjev energetikov Maribor (DIEM), Energetsko agencijo za Podravje
(ENERGAP) in Mariborsko razvojno agencijo (MRA) vabi k sodelovanju vsa
podjetja, ki želijo na novo predstaviti svoje izdelke in storitve. Podjetniki, ki se
bodo na novo prijavili preko društva DIEM bodo za predstavitev v projektu "Umna raba
energije" deležni 30 % popusta, za osnovni razstavni prostor.
Dodatne informacije in prijave: g. Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov:
mailto:peter.ekart@mra.si .

Obnovljena spletna stran »Energija in gradnja«
Mariborska razvojna agencija je v mesecu februarju obnovila spletno stran »Energija in
gradnja«, ki je namenjena podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in
gradnjo sodobnih objektov (nizkoenergijske stavbe, pasivne hiše, nič energijski in plus
energijski objekti). Poleg aktualnih informacij z navedenega področja so vam na voljo
tudi informacije o poslovnem sodelovanju, usposabljanjih, aktualnih evropskih programih
in podjetjih, ki so člani podjetniške mreže »Energijsko optimirana gradnja«.
Dodatne informacije in prijave: g. Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov:
mailto:peter.ekart@mra.si .
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AKTUALNI DOGODKI
Splošno
DOGODEK: Varstvo pravic intelektualne lastnine pri projektih 7. Okvirnega
programa|TERMIN: 16. 2. 2010|LOKACIJA: Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana|OPIS:
Pisarna za prenos tehnologije na Institutu »Jožefa Stefana« organizira eno dnevni seminar
s področja varstva intelektualne lastnine pri projektih 7. OP. Na dogodku boste dobili
odgovore na vprašanja kot so »Veste kdo bo lastnik rezultatov projekta, katerega partner
ste?« ali pa »Veste kdo si lahko lasti intelektualno lastnino, ki jo partnerji prinesejo v
projekt?«. Rok za prijavo je 12. 2. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Sonja Živkovič, tel.:
01/477-33-11, mailto:sonja.zivkovic@ijs.si , http://een.si/index.php?id=549&lang=si |
DOGODEK: Želim postati podjetnik – seminar poslovno-ekonomskih znanj|TERMIN: 16.–
18. 3. 2010; 13.–15. 4. 2010; 18.–20. 5. 2010; 8.–10. 6. 2010; 8.–10. 6. 2010; 7.–9. 9.
2010; 12.–14. 10. 2010; 16.–18. 11. 2010|LOKACIJA: Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.|OPIS: Seminar »Želim postati podjetnik« je namenjen

vsem, ki potrebujejo podjetniško usposobljenost za samostojno poslovanje na trgu, prav
tako pa ga priporočamo kandidatom v postopku pridobitve mojstrskega naziva. Novost pri
izvedbi seminarja je možnost, ki jo imajo sedaj vsi udeleženci, da na koncu preverijo
osvojeno znanje pred nacionalno izpitno komisijo.|PRIJAVA: Prijavo na seminar nam
lahko najhitreje pošljete na elektronski naslov mailto:opis@ozs.si ali po faksu, št.:
01/583-05-60 oz. na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, OPIS, Celovška 71,
1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete
prijavnice vam bomo poslali ustrezen plačilni nalog in urnik seminarja.|DODATNE
INFORMACIJE: Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite Amro Škrgić,
01/583-05-85, Zvonko Borak, 01/583-08-38 ali Jasmino Vučajnk, 01/583-05-44 ter
elektronski naslov: mailto:opis@ozs.si , mailto:opiz@ozs.si .|
DOGODEK: Seminar »Poslovne priložnosti na Portugalskem«|TERMIN: 26. 2. 2010|
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana C, prvo nadstropje|OPIS: Na
seminarju bo predstavljeno gospodarsko in kulturno okolje Portugalske in priložnosti za
slovenska podjetja na tem trgu.|DODATNE INFORMACIJE: Center za konkurenčnost,
GZS, Maša Repež, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si |
DOGODEK: Seminar »SVLR predstavlja poenostavitve pri črpanju EU-sredstev«|TERMIN:
18. 2. 2010|LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A, prvo nadstropje
|OPIS: Na seminarju bodo predstavniki SVLR, organa upravljanja, predstavili
poenostavitve pri prijavah na razpise za pridobitev EU-sredstev in poenostavitve pri
poročanju.|DODATNE INFORMACIJE: Center za konkurenčnost, GZS, Maša Repež, tel.:
01/589-81-13, elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si |
DOGODEK: Predstavitev dveh tehnologij|TERMIN: 3. 3. 2010|LOKACIJA: Štajerski
Tehnološki Park, Pesnica pri Mariboru|OPIS: Center za interdisciplinarne raziskave in
študije Univerze v Mariboru v sodelovanju s podjetji Rogač plus, Plasmatreat, SLE in ŠTP
v prostorih Štajerskega tehnološkega Parka, soorganizira dve predstavitvi: priprava
površin z atmosfersko plazmo, tehnologija »in line« čiščenje površin z vodo. Kako se obe
tehnologiji dopolnjujeta, vam bomo skupaj s strokovnjakoma iz obeh področij prikazali
na konkretnih primerih. V živo boste lahko videli in tudi preizkusili delovanje Plasma Plus
naprave za pripravo površin in oslojevanje. Za ogled delovanja bo pripravljena tudi SLE
enota za čiščenje z vodo.|DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: CIMRS, Sonja Petrič,
02/235-52-59, elektronski naslov: mailto:sonja.petric@uni-mb.si . Rok za prijavo je 1. 3.
2010. |

Poslovna srečanja
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje v okviru Eilat Eilot Mednarodne
konference|TERMIN: 16.-18. 2. 2010|LOKACIJA: Eilat, Izrael|OPIS: Mariborska
razvojna agencija / Enterprise Europe Network v sodelovanju z partnerji organizira
mednarodno kooperacijsko srečanje v okviru Eilat Eilot mednarodne konference o
obnovljivih virih energije 2010, ki je namenjeno podjetjem, institucijam, dejavnih na
področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja. |
DODATNE INFORMACIJE: Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov:
mailto:peter.ekart@mra.si , mailto:een@mra.si .|PODROBNOSTI O DOGODKU:
www.eilatenergy.com |
DOGODEK: Predsednik RS dr. Danilo Türk bo v spremstvu gospodarske delegacije na
uradnem obisku na Finskem in v Litvi|TERMIN: 8.-11. 3. 2010|LOKACIJA: Finska in
Litva|OPIS: Za sodelujoče slovenske gospodarstvenike bodo organizirane poslovne

konference, dvostranska poslovna srečanja med zainteresiranimi predstavniki podjetij in
gospodarstveniki iz omenjenih držav ter sektorski sestanki. Rok za prijavo je 2. 2.
2010.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić,
tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Predsednik slovaške republike se bo v spremstvu gospodarske delegacije od
15.-16. 3. 2010 mudil na uradnem obisku v RS|TERMIN: 15.-16. 3. 2010|LOKACIJA:
Ljubljana|OPIS: Poslovnega foruma se bosta udeležila tudi predsednik RS in predsednik
Slovaške republike. Poleg poslovne konference bodo organizirana tudi poslovna srečanja
med zainteresiranimi slovenskimi in slovaškimi gospodarstveniki. Rok za prijavo je 9. 3.
2010.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić,
tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje MEGRA + Umna raba energije|TERMIN:
25. 3. 2010|LOKACIJA: Gornja Radgona, Slovenija|OPIS: Mariborska razvojna agencija
v okviru sejma MEGRA 2010 organizira mednarodno kooperacijsko srečanje, ki je
namenjeno podjetjem in institucijam na področju gradbeništva, obnovljivih virov
energije, urbanega okolja, varstva in upravljanja z okoljem ter drugimi sorodnimi
področji. Rok za prijavo je 25. 3. 2010, rok za izbiro sogovornikov pa 12. 3.
2010.|DODATNE
INFORMACIJE:
Peter
Ekart,
tel.:
02/333-13-02,
mailto:peter.ekart@mra.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu TEGRA|TERMIN: 14.-17. 4. 2010|
LOKACIJA: Zagreb, Hrvaška|OPIS: Program razstavljanja: gradbeništvo, stroji za
gradbeništvo, oprema za gradbeništvo in gradbišča, oprema za gretje in hlajenje,
sanitarije, bazeni, instalacije za vodovod in kanalizacijo, elektroinštalacije, industrijsko
projektiranje, oprema za avtomatizacijo, geodetska oprema. Rok za prijavo je 26. 2.
2010.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić,
tel.: 01/583-05-86, 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: IMI-JU-2009
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program
PODROČJE: Iniciativa »Innovative Medicines« (2nd Call 2009)
ROK PRIJAVE: 8. 2. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=300
RAZPIS: Razpis »Leonardo da Vinci 2010«
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: Vseživljenjsko učenje, podprogram Leonardo da Vinci
PODROČJE: izmenjava, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in
usposabljanja v Evropi
TIP PROJEKTA: Mobilnost, Partnerstva, Prenos inovacij

ROK PRIJAVE: 19. 2. 2010, 26. 2. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://www.cmepius.si/razpisi/ldv10.aspx
RAZPIS: Javni razpis EUREKA 2010
RAZPISNIK: Evropska komisija in države članice iniciative EUREKA
PROGRAM: EUREKA
PODROČJE: različna tehnološka področja
TIP PROJEKTA: inovacijske projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke –
njihovo uporabo, sodelovanje, prenos znanja.
ROK PRIJAVE: 22. 2. 2010, 4. 5. 2010, 7. 9. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednarodno_sodelovanje/eur
eka/
RAZPIS: SP1-JTI-CS-2009-02
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program
PODROČJE: skupna tehnološka pobuda »Clean Sky«
ROK PRIJAVE: 23. 2. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=299
RAZPIS: 4th Eurostars Cut-Off
RAZPISNIK: Evropska komisija in Eureka
PROGRAM: Eurostars
PODROČJE: katerokoli tehnološko področje
TIP PROJEKTA: aplikativni (komericialno usmerjeni) projekti
ROK PRIJAVE: 25. 2. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://www.eurostars-eureka.eu/ ali
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednarodno_sodelovanje/eur
ostars/
RAZPIS: FP7-ENERGY-2010-2
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program
PODROČJE: energetika
TIP PROJEKTA: raziskovalni projekti na področjih: Demonstration of innovating
multipurpose solar plants, Biofuels from algae, Demonstration of a new generation of
boilers and stoves, Efficiency Improvement of Oxygen-based combustion, Extending the
value chain for GHG emissions other than CO2, Large scale demonstration of smart
distribution networks with distributed generation and active customer participation
ROK PRIJAVE: 4. 3. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_
id=264&act_code=ENERGY&ID_ACTIVITY=5
RAZPIS: 4. razpis
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: Interreg IVC
PODROČJE: inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo, okolje (varstvo) in
preprečevanje tveganj, tehnična pomoč
TIP PROJEKTA: kapitalizacijski projekti (prenos dobrih praks, ...)

ROK PRIJAVE: 5. 3. 2010
VEČ INFORMACIJ: http://www.interreg4c.net/application.html
RAZPIS: Odprt 9. razpis v okviru ERA-NET projekta »CORNET«
RAZPISNIK: Evropska komisija/MVZT
PROGRAM: 7. okvirni program (posredno)
PODROČJE: kolektivno raziskovanje in sorodna področja proizvajanja in prenosa znanja
MEDNARODNI ROK PRIJAVE: 31. 3. 2010
NACIONALNI ROK PRIJAVE: 1. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://www.cornetera.net/index.php?seite=introduction_9th_call&navigation=5052&kanal=html
RAZPIS: Odprt 7. razpis v okviru ERA-NET projekta »ERA-SME«
RAZPISNIK: Evropska komisija/MVZT
PROGRAM: 7. okvirni program (posredno)
PODROČJE: vsa tehnološka področja
TIP PROJEKTA: razvojno-aplikativni projekti mednarodnega sodelovanja
MEDNARODNI ROK PRIJAVE: 31. 3. 2010
NACIONALNI ROK PRIJAVE:
VEČ INFORMACIJ: http://www.era-sme.net/public/
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program
PODROČJE: IKT
TIP PROJEKTA: posebni program Sodelovanje: informacijske in komunikacijske
tehnologije:
ROK PRIJAVE: 13. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=297
RAZPIS: Clean Sky JTI 2010-01
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: 7. okvirni program
PODROČJE: skupna tehnološka pobuda »Clean Sky«
ROK PRIJAVE: 27. 4. 2010
VEČ INFORMACIJ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_
id=302
RAZPIS: Razpis 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: MEDIA 2007 –
avdiovizualnem področju

razvoj,

distribucija,

promocija

in

usposabljanje

na

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.
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htmRTI
RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010
RAZPISNIK: Evropska komisija/EACI
PROGRAM: Eco-Innovation
PODROČJE: ekologija, recikliranje materialov, ekoinovacije v gradbeništvu in
prehrambeni industriji, zeleno poslovanje in »pametno« nakupovanje
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti
ROK PRIJAVE: razpis bo objavljen v aprilu 2010
VEČ
INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
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

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

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2010
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 3, 15. 1. 2010

RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
PREDMET RAZPISA: dodeljevanje spodbud za industrijske raziskave v okviru iniciative
Eureka je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih
projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka od skupine visokih
predstavnikov programa Eureka.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 22. 2. 2010, 4. 5. 2010, 7. 9. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).
DODATNE INFORMACIJE: pri nacionalnem projektnem koordinatorju (NPC): Petra Žagar,
mailto:petra.zagar@gov.si .
RAZPIS: Javni razpis za mednarodne raziskovalne projekte industrijskih združenj –
CORNET št. 9
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 4, 22. 1. 2010
RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav.
Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska
združenja ter potem prek posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med vse
člane.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
- rok za oddajo vlog na nacionalni del razpisa je 1. 4. 2010
- vloge na mednarodni del razpisa morajo biti oddane do 31. 3. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.mvzt.gov.si (javni razpisi); www.cornet-era.net
DODATNE INFORMACIJE: po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba:
Urška Zupin, elektronski naslov: mailto:urska.zupan@gov.si .
RAZPIS: Javni razpis za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo
raziskave in razvoj – program EUROSTRAS, v okviru iniciative EUREKA
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 4, 22. 1. 2010
RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
PREDMET RAZPISA: za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo
raziskave in razvoj – program Eurostars; v okviru iniciative Eureka je sofinanciranje
slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so
potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars od skupine visokih predstavnikov
programa Eurostars
ROK ZA ODDAJO VLOG: roka za oddajo vlog na mednarodni del razpisa v letu 2010 sta
25. 2. 2010 in 30. 9. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.mvzt.gov.si (Javni razpisi)
DODATNE INFORMACIJE: mailto:petra.zagar@gov.si

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE
PRIJAVITELJ: Nemško malo/srednje podjetje
PROGRAM: 7. okvirni program– Sodelovanje – prioriteta IKT
RAZPIS: FP-7 Call FP7-ICT-2009-6 “ICT 2009.2.1 Cognitive Systems and Robotics”.
PROJEKT: Multisensors for Intelligent Robots
VRSTA SODELOVANJA: Nemško MSP išče partnerje za prijavo projekta na razpis 7.OP
(IKT). Projekt je usmerjen na izboljšanje obstoječih merilnih robotov in »manipuliranje«
robotov s senzorji ter naprednimi merilnimi IT tehnologijami. Prijavitelj potrebuje
dodatne partnerje, ki imajo znanja na področju meritev s pomočjo robotov, raziskovalce
in razvijalce naprednih senzorskih komponent in sistemov za potencialno aplikacijo v
robote. Potrebujejo pa tudi končne uporabnike, ki so pripravljeni testirati njihove robote
v razvojnem in proizvodnem okolju, in imajo izkušnje s sistemi v avtomobilski industriji,

razvoju in proizvodnji avtomobilskih delov in komponent, raznih strojnih orodij,
medicinski tehnologiji in/ali v proizvodnji aparatov za domačo rabo (domestic
appliances).
Prijavitelj išče industrijske partnerje ter raziskovalne organizacije, ki imajo izkušnje in
ekspertize na zgoraj omenjenih področjih.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 13. 4. 2010
ŠIFRA: PS-8/2010
PRIJAVITELJ: Špansko malo/srednje podjetje
PROGRAM: 7. okvirni program– Sodelovanje - prioriteta IKT
RAZPIS: FP-7 Call FP7-ICT-2009-6, tematika »Digital Libraries and Digital Preservation«
PROJEKT: INTERACTIVE
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja projekt za prijavo na zgoraj omenjeni
razpis. Cilj projekta je razviti »virutalnega emocionalnega pripovedovalca zgodb«, ki bo
sposoben sestaviti in emocionalno predstaviti oz. pojasniti personalizirano zgodbo
kulturne dediščine, ki bo speficično prilagojena uporabniku v konkretni situaciji. Projekt
išče eksperte s teoretičnim in praktičnim znanjem gradnje dinamične naracije (dynamic
narration composition) ter gradnje diskurza (discourse composition). Njihova naloga bo
zasnovati in razviti modul za sestavljanje dinamičnega diskurza iz semantičnih vsebin
kulturne dediščine.
Prijavitelj išče partnerje za skupno sodelovanje pri projektu med univerzami, MSP,
raziskovalnimi inštituti in večjimi podjetji, ki imajo konkretne izkušnje na omenjenih
področjih. Več o projektu na: http://www.ideal-ist.net/Countries/ES/PS-ES-3879 .
KLJUČNE BESEDE: storytelling, cultural heritage, narration, semantics, ECA,
personalisation
ROK ZA IZRAZ INTERESA: pošljite preko sledečega naslova - http://www.idealist.net/Countries/ES/PS-ES-3879
ŠIFRA: PS-9/2010
PRIJAVITELJ: Izraelski raziskovalni center
PROGRAM: 7. okvirni program– Sodelovanje - prioriteta IKT
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6
PROJEKT: Traffic Volume Measurements for Enhanced Mobility
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je ustvariti učikovite metode in orodja za zajem
podatkov o prometu, na podlagi uporabe naprednih optičnih in »immage processing»
tehnologij. Ti bodo služili kot “input” za transportne modele za zasnovanje strategij
optimalnega prometnega toka (optimized traffic flow strategies).
Prijavitelj projekta išče partnerje med podjetji, univerzami in raziskovanimi centri na
področju transporta, optimizacije prometa, GIS mapiranja ter zajema slikovnega in video
materiala.
KLJUČNE BESEDE: Transportation, Traffic volume, Image processing, GIS
ROK ZA IZRAZ INTERESA: pošljite prek sledečega naslova-http://www.idealist.net/Countries/IL/PS-IL-3890
ŠIFRA: PS-11/2010
PRIJAVITELJ: Španska neprofitna organizacija
PROGRAM: 7. okvirni program-Sodelovanje - prioriteta IKT
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6 (tematika 2.1: Cognitive Systems and Robotics)
PROJEKT: ONTOCOG - Learning, reasoning and knowledge transmission system for mobile
robots base on ontologies.
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta OntoCog je ustvariti sistem, ki bo sposoben
uporavljati informacije z uporabo kognitivnih virov kot so percepcija, spomin, data
processing in komunikacija, ki lahko postavi bazo za izgradnjo mobilnega robota s

sposobnostjo učenja in avtonomnosti; še več; ki bo sposoben prenesti svoje lastno znanje
na druge robote.
Prijavitelj projekta išče partnerje med MSP, tehnološkimi centri in univerzami, ki imajo
znanja na področjih: semantic web, artificial vision, ontology and robotics, artificial
intelligence, cognitive systems.
KLJUČNE BESEDE: mobile robots, perception, learning, memory, reasoning,
communication, ontology, cognitive systems, concept mapping, knowledge transmission,
swarm robotics, context adaptation, symbol grounding, artificial intelligence, artificial
vision
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!
ŠIFRA: PS-12/2010
PRIJAVITELJ: Španska energetska agencija
PROGRAM: Inteligentna Energija Evropa
RAZPIS: Odprti razpis programa IEE 2010
VRSTA SODELOVANJA: Projekt želi razviti potrebna orodja (procedure, dokumente,
finančne modele) za potrebe implementacije “Energy Performance Contracting” (EPC) s
strani podjetij za energetske storitve (ESCOs), ki združujejo ukrepe energetske
učinkovitosti, obnovljivih virov energij in integriranega vzdrževanja. Prijavitelj išče
zbornice, energetske agencije, upravljalce stavb, ESCOs podjetja ali MSP, ki želijo
postati ESCOS in imajo hkrati predhodno znanje ter izkušnje na področju, ki ga obravnava
ta projekt.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!
ŠIFRA: PS-13/2010
PRIJAVITELJ: Turška visoka šola za poklicno izobraževanje
PROGRAM: Leonardo da Vinci
RAZPIS: Aktualni odprti razpis programa LdV
VRSTA SODELOVANJA: Turški prijavitelj projekta išče partnerja za skupno prijavo
projekta. Cilj projekta je spodbuditi odločanje za podjetništvo med mladimi (starosti 1718 let).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 10. 2. 2010
ŠIFRA: PS-14/2010
PRIJAVITELJ: Španska industrijska zveza
PROGRAM: Leonardo da Vinci
RAZPIS: Aktualni odprti razpis programa LdV
PROJEKT: European training programme for knowlegde managers “EPISTEME”
VRSTA SODELOVANJA: Projekt se osredotoča na prenos že testirane (v Španiji)
metodologije upravljanja znanja za MSP. Cilj pa je usposobiti ljudi kot eksperte za
upravljanje znanja (knowledge management experts). Potencialni partnerji so lahko
profesionalne izobraževalne ustanove, zveze podjetij, še posebej tiste, ki razvijajo svoje
aktivnosti skupaj z MSP.
Konkretneje, delo zainteresiranih mora biti osredotočeno na usmerjanje in pomoč MSP
pri njihovih sistemih upravljanja. Nujno je potrebno, da imajo potencialni partnerji
specifičen in resen interes na tem področju in namen usposabljati ljudi, da postanejo
eksperti v upravljanju znanja, sposobni implementacije tovrstne metodologije v MSP.
Prijavitelj išče partnerje iz EU držav, ki še nimajo veliko izkušenj na področju
upravljanja znanja (knowledge management).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 12. 2. 2010
ŠIFRA: PS-15/2010

PRIJAVITELJ: Nemška organizacija
PROGRAM: Leonardo da Vinci
RAZPIS: Aktualni odprti razpis programa LdV
PROJEKT: SORE CARE
VRSTA SODELOVANJA: Nemška organizacija išče partnerje na področju zdravstvene nege
(Sore Care). Projekt stremi k izboljšanju kvalitete primerne zdravstvene nege kroničnih
ran kot tudi zamenjavo preventivnih ukrepov upoštevaje različne prakse, ki so v veljavi v
Evropi. Prijavitelj projekta išče partnerje med klinikami ter drugimi podobnimi
organizacijami.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 12. 2. 2010
ŠIFRA: PS-16/2010
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

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-jan-56
EEN-jan-59
EEN-jan-65
EEN-feb-02
EEN-feb-06
EEN-feb-11
EEN-feb-12

Madžarsko podjetje, specializirano za reciklažo plastičnih odpadkov išče
trgovske posrednike in podjetja v sosednjih državah za odkup odpadkov.
Madžarsko podjetje specializirano v obdelavi akacijevega in tropskega lesa
išče trgovske posrednike in nudi svoje proste kapacitete.
Grški proizvajalec naprednih sistemov in rešitev za zaščito, popravilo in
krepitev betona in drugih struktur išče trgovsko posredniške storitve.
Madžarsko podjetje specializirano za proizvodnjo strojev išče partnerje za
montažo kablov, proizvodnjo kabelskih snopov in vdelanih žic.
Nemški proizvajalec ogrevalnih sistemov išče distributerje in predstavnike
svojih izdelkov v Evropi.
Litvansko podjetje specializirano za izdelavo različnih morskih in
industrijskih jeklenih konstrukcij išče partnerje za podizvajska dela.
Makedonsko podjetje, ki proizvaja kovinske proizvode za industrijski sektor,
išče partnerja za posredniških storitve (agent, zastopnik, distributer) v
državah EU.

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.
Poljsko podjetje išče inovativne hladilne naprave z vodno hladilno tekočino (brez uporabe
glikola). Potrebujejo napravo s hladilno močjo 620 kW in temperaturo hladilnega agensa
17 °C, opremljeno z ventilatorjem. S ponudnikom želijo vzpostaviti komercialno
sodelovanje s tehnično asistenco, licenčno pogodbo ali tehnično sodelovanje. (Ref: 09 PL
61AJ 3FYI)
Majhno podjetje iz Velike Britanije, specializirano za načrtovanje in proizvodnjo svetlečih
se diod (LED), želi razviti nove generacije luči. Delo se bo osredinilo na izboljšanje
fotogeničnih lastnosti, zato iščejo partnerje s strokovnim znanjem o optičnih premazih in
svetlobnodifuzijskih materialov. S ponudnikom želijo vzpostaviti tehnično sodelovanje.
(Ref: 10 GB 77DZ 3G2D)
Švedsko podjetje je razvilo okolju prijazen in visoko učinkovit niz kemikalij za
odstranjevanje barve, lepila in nalepk. Izdelki so bili razviti posebej za avtomobilsko
industrijo, kot tudi za uporabo v splošni industriji. Podjetje išče partnerje, zainteresirane
za komercialno sodelovanje s tehnično asistenco. (Ref: 08 SE 67CJ 0JID)
Švicarsko srednje veliko podjetje je razvilo inovativno brezžično senzorsko omrežje
‘’wireless sensor network‘’ (WSN), ki se uporabljajo za spremljanje stanja okolja. Sistem
se uporablja za zgodnje odkrivanje nevarnosti onesnaženja in za spremljanje
infrastrukture ter za druge aplikacije na zahtevo. Sistem ima dolgo trajnostno dobo, je
poceni, zanesljiv, brezžičen, podprt z GIS-sistemom, internetno dostopen ter ima
samodejno alarmno opozarjanje. Podjetje išče partnerje kot sistemske integratorje / IKT
podjetja za skupne projektne implementacije s komercialno in z lokalno tehnično
podporo.
(Ref: 10 CH 84FD 3G87)
Španska univerza je razvila tehnološko platformo za zaznavanje prisotnosti in gibanja, ki
je zmožna slediti ljudem ali predmetom, ki se gibljejo vzdolž notranjih prostorov.
Platforma uporablja tehnologiji Wi-Fi in ZigBee (Wireless Sensor Networks). Razvijalci so
dosegli natančnost 1 metra. Raziskovalna skupina lahko tehnologijo prilagoditi posebnim
potrebam in zato išče sodelovanje pri razvoju novih funkcionalnosti. (Ref: 08 ES 28F8
0ICM)
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42.

UREDNIŠTVO e-NOVIC ENTERPRISE EUROPE NETWORK

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA, p. o.|Enterprise Europe Network Slovenija
Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor|Tel.: 02/333-13-07 Ι
Elektronski naslov: een@mra.si|Spletna stran: http://een.mra.si , http://www.een.si |

