JANUAR 2011
AKTUALNO
Povezovanje podjetij v transnacionalne grozde
Mariborska razvojna agencija izvaja skupaj s projektnimi partnerji v okviru projekta
Adriatic Danubian Clustering (A.D.C.) aktivnosti spodbujanja povezovanja malih in
srednje velikih podjetij v transnacionalne podjetniške grozde v Jadransko – Donavski
regiji. Posebna pozornost povezovanja je namenjena podjetjem iz področja sodobne
gradnje in notranje opreme, logistike, mehatronike ter živilsko-predelovalne industrije.
Podjetja iz navedenih sektorjev, ki iščejo tovrstne priložnosti povezovanja s podjetji iz
Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije,
Slovenije ali Srbije vabimo, da nas kontaktirajo. Na voljo smo na telefonski številki
02/333-13-02 ali elektronski naslov: peter.ekart@mra.si .
Več informacij o projektu A.D.C. najdete na spletni strani: http://www.adcproject.eu/
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AKTUALNI DOGODKI
Splošno
DOGODEK: Konferenca »SID Banka in razvojne priložnosti za slovenska
podjetja«|TERMIN: 25. 1. 2011 ob 10. uri|LOKACIJA: Dvorana A, Gospodarska zbornica
Slovenije|OPIS: Na konferenci bodo predstavljene informacije o konkretnih možnostih
podpore SID Banke in njenih hčerinskih družb.|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/52756 |
DOGODEK: Medpodjetniško srečanja: Biomass Business Talks 2011|TERMIN: 26. 1.
2011|LOKACIJA: Gradec, Avstrija|OPIS: V okviru konference »Central European
Biomass Conference 2011« bodo organizirana medpodjetniška srečanja, ki so idealna
priložnost za srečanje s potencialnimi partnerji iz Evrope.|DODATNE INFORMACIJE:
CIMRS, Marjeta Maurer, tel.: 02/235-52-79, elektronski naslov: marjeta.maurer@unimb.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.b2match.eu/biomass2011 (Rok za
oddajo profilov je 16. 1. 2011)|
DOGODEK: Predstavitev dveh tehnologij|TERMIN: 2. 2. 2011|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. Za ogled delovanja bo pripravljena
tudi SLE enota.| DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: CIMRS, Sonja Petrič, 02/235-5259, elektronski naslov: mailto:sonja.petric@uni-mb.si . Rok za prijavo je 26. 1. 2011 oz.
do zapolnitve prostih mest.|
DOGODEK:
Konferenca
»Prihodnost
na
področju
koriščenja
nepovratnih
sredstev«|TERMIN: 3. 2. 2011 ob 9.30 uri|LOKACIJA: Dvorana A, Gospodarska zbornica
Slovenije|OPIS: Na konferenci bomo predstavili trenutno stanje porabe sredstev,
poenostavitve pri poročanju in vodenju projektov, mednarodne programe, predvsem pa
razpise, ki so predvideni za leto 2011.|DODATNE INFORMACIJE: Maša Repež, tel.:
01/589-81-13, elektronski naslov: mailto:masa.repez@gzs.si |
DOGODEK: Podjetniška ekskurzija na Mednarodni sejem CEP – CLEAN ENERGY &
PASSIVEHOUSE|TERMIN: 10.-12. 2. 2011|LOKACIJA: Stuttgart, Nemčija|OPIS: Na
sejmu, ki ga je lani obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev, bodo razstavljavci predstavili
novosti na naslednjih področjih: pasivne hiše, energetska učinkovitost, bioplin, toplotne
črpalke, solarna energija, lesna energija, vetrna energija. V okviru organiziranega obiska
sejma si bo možno poleg bogate sejemske ponudbe v četrtek, 10. februarja 2011,
ogledati nov inovativen sistem energetske oskrbe sejmišča. V petek, 11. februarja 2011,
pa bodo ob strokovnem forumu in predavanjih organizirana tudi individualna poslovna
srečanja.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška
mreža, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:een@mra.si |PODROBNOSTI O
DOGODKU: http://www.cep-expo.de/messe.html |

DOGODEK: 2-dnevna mednarodna konferenca Varna prožnost in aktivno staranje – kako
se spoprijeti z izzivi|Različne izkušnje – Nove Rešitve|TERMIN: 15.-16. 2.
2011|LOKACIJA: Hotel HABAKUK, Maribor|OPIS: Konferenca je, še posebej za
Slovenijo, priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, pobud in pristopov na področju
varne prožnosti in aktivnega staranja ter iskanje novih možnosti in skupnih rešitev za
prihodnost. Na konferenci bomo predstavili projektne rezultate, izkušnje in primere
uspešnih praks s področja varne prožnosti in aktivnega staranja držav članic EU,
predvsem Danske, ki ima eno od najučinkovitejših kombinacij varnosti in prožnosti trga
dela. Poleg danskih bodo svoje izkušnje in prakse z nami delili še partnerji iz Češke,
Hrvaške, Velike Britanije in drugih držav ter ključni predstavniki socialnih partnerjev ter
pomembni izvajalci politik/programov na področju varne prožnosti in aktivnega staranja
iz Slovenje.|VEČ O PROJEKTU: http://dens-progress.eu/ |
DOGODEK: Konferenca: Eilat-Eilot Renewable Energy Conference|TERMIN: 22.-24. 2.
2011|LOKACIJA: Eilat, Izrael|OPIS: Na konferenci se bodo strokovnjaki z vsega sveta
pogovarjali o zadnjih trendih v industriji obnovljive energije, o politikah energetske
neodvisnosti ter o inovacijah v čisti energiji, sončni energiji, vetrni energiji in energetski
učinkovitosti.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija / Evropska
podjetniška mreža, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:een@mra.si
|PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.eilatenergy.org/ |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu Gospodarstvo v Mostarju|TERMIN:
4.-9. 4. 2011|LOKACIJA: Mostar, Bosna in Hercegovina|OPIS: Program razstavljanja bo
obrt in podjetništvo.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Edina Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu Gradbeništvo v Beogradu |TERMIN:
12.-16. 4. 2011|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Program razstavljanja:
gradbeništvo.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina
Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu RENEXPO v Budimpešti|TERMIN:
5.-7. 5. 2011|LOKACIJA: Budimpešta, Madžarska|OPIS: Program razstavljanja:
obnovljivi viri energije.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije,
Edina
Zejnić,
tel.:
01/583-05-86,
elektronski
naslov:
mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu TEHNIKA v Beogradu|TERMIN: 9.13. 5. 2011|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Program razstavljanja: tehnika,
elektroenergetika, elektronika, telekomunikacije, oprema za gretje in hlajenje, procesna
tehnika, računalništvo, plastika, logistika in transport, inovacije, nove tehnologije.|
DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, tel.:
01/583-05-86, elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinski nastop na mednarodnem sejmu EXPOKOS v Prištini|TERMIN:
18.-21. 5. 2011|LOKACIJA: Priština, Kosovo|OPIS: Program razstavljanja: gradbeništvo,
kovinska in lesna industrija, plastika, obnovljivi viri energije.| DODATNE INFORMACIJE:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Edina Zejnić, tel.: 01/583-05-86, elektronski
naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |

Poslovna srečanja
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje ENERGY, WATER AND WASTES|TERMIN: 16.-17. 2.
2011|LOKACIJA: Valencia, Španija|OPIS: Kooperacijsko srečanje je namenjeno
podjetjem, ki se ukvarjajo z energijo, vodo in odpadki. Bistvo srečanja je vzpostaviti
pogoje za navezavo poslovnih stikov za začetek poslovnega sodelovanja, izmenjavo
inovativnih tehnoloških predlogov in iskanje novih rešitev. Področja: trajnostna
proizvodnja in distribucija, nove tehnološke rešitve v energetiki in varovanju okolja,
učinkovitost v gradbeništvu, učinkovitost v prometu, trajnostna mobilnost, urbani in
industrijski odpadki, sistemi ravnanja z okoljem, recikliranje, eko-produkti, čiščenje
odpadnih voda, dobava in distribucija vode. Udeležba na dogodku je brezplačna.|ROK
ZA PRIJAVO: 3. 2. 2011|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija /
Evropska podjetniška mreža, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: mailto:een@mra.si
|PODROBNOSTI
O
DOGODKU:
http://www.enterpriseeuropenetwork.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2460 |
DOGODEK: Poslovno srečanje v Trstu |TERMIN: 12. in 13. maj 2011|LOKACIJA: Trst,
Italija |OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike
in podjetnike s področja gradbeništva, kovinske industrije in obnovljivih virov energije.
OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetji
iz Italije.|ROK ZA PRIJAVO: 8. 4. 2011|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov:
mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje v Prištini |TERMIN: marec 2011|LOKACIJA: Priština,
Kosovo |OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike
in podjetnike s področja lesne industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco in
individualne sestanke s potencialnimi podjetji s Kosova. |ROK ZA PRIJAVO: 11. 2.
2011| DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gregor Primc,
tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma IHM v Muenchnu|TERMIN: 16. in 17. 3.
2011|LOKACIJA: Muenchen, Nemčija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi
na poslovno srečanje obrtnike in podjetnike s področja kovinske industrije. OZS bo
organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetji iz
Nemčije (Bavarske) ter ogled sejma IHM.|ROK ZA PRIJAVO: 11. 2. 2011|DODATNE
INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57,
elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje IBF 2011|TERMIN: 13.–14. 4. 2011|LOKACIJA: Brno,
Češka|OPIS: Kooperacijsko srečanje s področja gradbeništva in gradbene industrije bo
potekalo v okviru projekta STOP4BUSINESS. Glavne teme srečanja bodo: arhitekturno
načrtovanje, projektiranje in inženiring, gradbena obrt, gradbeni materiali in izdelki,
izolacijski materiali, izdelki in sistemi, gradbeni elementi in konstrukcije, recikliranje
gradbenih materialov, gradbeni stroji, stroji za izdelavo in obdelavo gradbenih
materialov in izdelkov, instrumenti in orodja za gradbeništvo, opaži, gradbeni odri,
orodja za delo na višini, načrtovanje, tehnična standardizacija, meroslovje,
certificiranje, kakovost v gradbeništvu, programska in strojna oprema v
gradbeništvu.|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 v Zagrebu|TERMIN: april 2011|LOKACIJA: Zagreb,
Hrvaška|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike
in podjetnike s področja obnovljivih virov energije. OZS bo organizirala poslovno
konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetji iz Hrvaške.|ROK ZA
PRIJAVO: 25. 2. 2011|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma GRADBENIŠTVO v Beogradu|TERMIN: 13. in
14. 4. 2011|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
vabi na poslovno srečanje obrtnike in podjetnike s področja gradbeništva. OZS bo
organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetji iz
Srbije in ogled sejma.|ROK ZA PRIJAVO: 25. 2. 2011|DODATNE INFORMACIJE: Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov:
mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje v Kragujevcu|TERMIN: maj 2011|LOKACIJA: Kragujevac,
Srbija|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na poslovno srečanje obrtnike
in podjetnike s področja avtomobilska industrije. OZS bo organizirala poslovno
konferenco in individualne sestanke s potencialnimi podjetji iz Srbije.|ROK ZA
PRIJAVO: 17. 3. 2011|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Gregor Primc, tel.: 01/583-05-57, elektronski naslov: mailto:gregor.primc@ozs.si |
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje CONSTRUMAT 2011|TERMIN: 17.–18. 5. 2011|
LOKACIJA: Barcelona, Španija|OPIS: Kooperacijsko srečanje, ki bo potekalo v okviru
projekta ECO4B, je namenjeno podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s trajnostno
gradnjo in obnovljivimi viri energije, izolacijo in hidroizolacijo, tesarstvom in
steklarstvom, gradbeno opremo in napravami ter gradbenimi stroji in instrumenti.
Kotizacija vključuje osebni urnik sestankov, glede na profil in želje posameznega
podjetja, prost vstop na razstavni prostor, udeležbo na seminarjih in delavnicah, ki bodo
potekale v okviru sejma CONSTRUMAT 2011.|DODATNE INFORMACIJE: Mariborska
razvojna
agencija,
Peter
Ekart,
tel.:
02/333-13-02,
elektronski
naslov:
mailto:peter.ekart@mra.si | PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.construmat.com/ |
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: Razpis za prijavo interesa za podporni sistem na področju znanja
RAZPISNIK: Evropska Komisija
OBJAVLJENO: 23. 11. 2010
KRATEK OPIS: Namen razpisa je povečati obstoječo skupino strokovnjakov, ki spremlja
uporabne raziskave ESPON, zlasti na tematskih področjih, kot so teritorialne razsežnosti
strategije EU 2020, teritorialni scenariji za Evropo, teritorialno upravljanje in teritorialne
možnosti v zvezi z zelenim gospodarstvom.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 21. 1. 2011
DODATNE INFORMACIJE: http://www.espon.eu

RAZPIS: Program Vseživljenjsko učenje (LLP)
RAZPISNIK: Evropska Komisija
OBJAVLJENO: 27. 10. 2010
KRATEK OPIS: Program Vseživljenjsko učenje, ki zajema vse vrste in ravni splošnega ter
poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
ROK ZA ODDAJO VLOG: Najpomembnejši so naslednji roki za oddajo:
•

Comenius, Grundtvig: nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, prvi rok: 14. 1.
2011 nadaljnji roki: 29. 4. 2011, 16. 9. 2011;

•

Comenius: asistenti 31. 1. 2011;

•

Leonardo da Vinci: mobilnost (vključno s certifikatom za projekte Leonardo
mobilnost);

•

Erasmus: intenzivni jezikovni tečaji Erasmus (EILC) 4. 2. 2011;

•

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
partnerstva; Grundtvig: delavnice 21. 2. 2011;

•

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: večstranski projekti, mreže in
spremljevalni ukrepi 28. 2. 2011;

•

Leonardo da Vinci: večstranski projekti za prenos inovacij 28. 2. 2011;

•

Erasmus: intenzivni programi (IP), mobilnost študentov za študij in prakso
(vključno s certifikatom Erasmus za konzorcij za prakse) ter mobilnost osebja
(poučevanje in usposabljanje osebja) 11. 3. 2011;

•

Grundtvig: asistentska mesta, projekti prostovoljnega dela starejših 31. 3. 2011;

•

Prečni program: ključna dejavnost 1 – študijski obiski prvi rok: 31. 3. 2011 drugi
rok: 14. 10. 2011;

partnerstva;

Comenius:

Regio

• Prečni program: ostale dejavnosti 31. 3. 2011.
DODATNE INFORMACIJE: na naslednji spletni strani: http://ec.europa.eu/education/llp/
doc848_en.htm
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Zamisli“ za leto
2011 sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti
RAZPISNIK: Evropska Komisija
OBJAVLJENO: 4. 11. 2010
KRATEK OPIS: Objava razpisa za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa
„Zamisli“ za leto 2011 sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave,
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013). Delovni program „Zamisli“
Naslov razpisa Sredstva ERC za že uveljavljene raziskovalce Oznaka razpisa ERC-2011-AdG
ROK ZA ODDAJO VLOG:
•

ERC-2011-AdG_20110209 for the domain Physical Sciences and Engineering
(PE), 9. 2. 2011,

•

ERC-2011-AdG_20110310 for the domain Life Sciences (LS), 10. 3. 2011,

•

ERC-2011-AdG_20110406 for the domain Social Sciences and Humanities (SH),
6. 4. 2011.
DODATNE INFORMACIJE:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

RAZPIS: 4. JAVNI RAZPIS V OKVIRU PROGRAMA INTERREG IVC
RAZPISNIK: Evropska Komisija
OBJAVLJENO: 1. 12. 2010
KRATEK OPIS: V odobrenih operacijah iz prvih 3 razpisov so podpovprečno zastopana
naslednja vsebinska področja:
• v prioriteti 1: ekoinovacije in zelene tehnologije, podpora MSP v luči finančne in
ekonomske krize (npr. dostop do financiranja, oživitev poslovanja po neuspelih
poslih), veščine in razvoj človeških virov pri premagovanju finančne in
ekonomske krize;
• v prioriteti 2: preprečevanje in ravnanje z odpadki, biotska pestrost in
ohranjanje narave ter kakovost zraka, kulturna dediščina in krajina.
Projekti na zgoraj navedenih področjih ne bodo avtomatsko dobili večje število točk.
Projekte je priporočljivo pripraviti tako, da bodo ob morebitni odobritvi za sofinanciranje
že pripravljeni za izvedbo.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 1. 4. 2011
RAZPISNI POGOJI IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: so na voljo na spletni strani programa
http://i4c.eu/fourth_call.html
RAZPIS: RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/27/10 MEDIA 2007 – Razvoj,
distribucija, promocija in usposabljanje i2i Audiovisual
RAZPISNIK: Evropska Komisija
OBJAVLJENO: 10. 11. 2010
KRATEK OPIS: 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 ZA ODDAJO VLOG:
• 6. 6. 2011, za projekte, ki se začnejo med 1. 12. 2010 in 6. 6. 2011.
DODATNE INFORMACIJE: Navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na strani
http://ec.europa.eu/media
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

Več aktualnih odprtih razpisov programov EU najdete na spletni strani:
http://www.een.si/index.php?cat=3&class=Odprti razpisi EU&lang=si

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2011
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 102, Datum: 17. 12. 2010, Stran: 3111
RAZPISNIK: Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti
PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Spolno nasilje
• Preventivni, ozaveščevalni in spodbujevalni in svetovalni projekti
• Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih
delavk/delavcev za večjo občutljivost za delo z žrtvami spolnega nasilja.
2. Posebne skupine žensk (npr. Rominje, kmečke ženske, invalidke, starejše ženske,
mlade ženske itd.)
• Preventivni, ozaveščevalni, spodbujevalni in svetovalni projekti
• Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih
delavk/delavcev za večjo občutljivost za delo s posebnimi skupinami žensk.
3. Splošno - enake možnosti žensk in moških:
• Projekti, namenjeni ozaveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti
• žensk in moških, pomenu enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge
žensk;
• Projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških;
• Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti
žensk in moških.
• Priprava in izvedba vsaj petih usposabljanj različnih skupin strokovnih
delavk/delavcev za večjo občutljivost za področje enakosti spolov.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 14. 1. 2011
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.uem.gov.si
DODATNE INFORMACIJE: na tel.: 01/478-14-80 (Sonja Robnik ali Tatjana Strojan)
oziroma elektronski naslov: mailto:gp.uem@gov.si
RAZPIS: Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v
tujini v letu 2011 Št. JR 12/2010-446
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. , Stran: 3063
RAZPISNIK: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v
tujini
ROK ZA ODDAJO VLOG: do vključno 17. 1. 2011
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.japti.si
DODATNE INFORMACIJE: elektronski naslov: mailto:mateja.jarc@japti.si

RAZPIS: Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU
za turistične namestitve – EU marjetice
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 100, Datum: 10. 12. 2010 Stran: 3035
RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarstvo
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje
EU za turistične namestitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti
podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične namestitve.
ROK ZA ODDAJO VLOG: dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem. Prvo odpiranje
prispelih vlog bo 25. 1. 2011. Vsa naslednja odpiranja bodo vsaka dva meseca, datumi
odpiranj bodo objavljeni na spletni strani ministrstva, http://www.mg.gov.si/ .
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.mg-rs.si
DODATNE INFORMACIJE: elektronski naslov: mailto:irena.milinkovic@gov.si
RAZPIS: Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v med podjetniške
izobraževalne centre – MIC II
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 110, Datum: 31. 12. 2010, Stran: 3239
RAZPISNIK: Ministrstvo za šolstvo in šport
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje projektov za izvedbo investicij v izgradnjo, obnovo in
nakup tehnološke opreme za izvajanje izobraževanja in usposabljanja v med podjetniških
izobraževalnih centrih MIC.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 22. 2. 2011
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.mss.gov.si
DODATNE INFORMACIJE: na informativnem dnevu, dne 12. 1. 2011, ki bo potekal v
prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Prav tako so
informacije na voljo tudi na elektronskem naslovu: mailto:mateja.tilia@gov.si .
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe
električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita
raba električne energije
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 102, Datum: 17. 12. 2010, Stran: 3103
RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarstvo
PREDMET RAZPISA: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za
povečanje učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1.
Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo
novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
ROK ZA ODDAJO VLOG: za prvo odpiranje najkasneje do 12. 1. 2011. Roki za oddajo vlog
na naslednja odpiranja so: 2. 3. 2011, nadalje v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno
sredo v mesecu.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani http://www.mg.gov.si/ v rubriki Razpisi
DODATNE INFORMACIJE: Jožef Pogačnik, elektronski naslov:
mailto:jozef.pogacnik@gov.si
in
mag.
Jani
Turk,
elektronski
naslov:
mailto:jani.turk@gov.si

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE
PROJEKT: Development of Multimedia Presentation System NFC TEP
PRIJAVITELJ: Češko podjetje
PROGRAM: EUROSTARS
RAZPIS: Aktualni odprti razpis

VRSTA SODELOVANJA: Češko podjetje razvija unikatne mobilne rešitve (softwar rešitve
za mobilne platforme kot so Symbian, Windows Mobile, Google Androind, Jave ME,
iPhone,...) in serverske rešitve ter išče partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta
na razpis programa Eurostars.
Namen projekta NFC TEP je razvoj izdelka za predstavitev in upravljanje multimedijskih
vsebin, ki temelji na identifikaciji podatkov, shranjenih na NFC oznakah (»tags«). NFC
oznake bi označile kontaktne točke, proizvode, razstavljene predmete, ali katere koli
druge predmete. Tak produkt bi bil zanimiv za muzeje, sejme, kinematografe,
oglaševalske agencije in druge
Prijavitelj projekta išče partnerje za sodelovanje pri razvoju »software« rešitve,
oblikovanje in produkcijo marketinških materialov, z znanji za izvedbo marketinške
kampanije (internet/agencije), spletne strani, pilotnimi projekti za prve stranke ter
drugimi dodatnimi storitvami kot npr. enostavne igre.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!
ŠIFRA: PS-1/2011
PROJEKT: Exchanges of experiences in studies of labour market, needs of
professional profiles and competences
PRIJAVITELJ: Mestni svet mesta Valencia
PROGRAM: Leonardo da Vinci Partnership
RAZPIS: Aktualni razpis
VRSTA SODELOVANJA: Mestni svet Valencie pripravlja študijo o potrebah zahtev in
poklicnih profilov, ki jih zahtevajo podjetja v mestu Valencia in metropolitansko
območje. Ta študija je naslovljena na imetnike univerzitetne izobrazbe, s ciljem
pridobitve večjega znanja o pravih potrebah mesta ter poglabljanje v poklicne profile, ki
so potrebni v tem trenutku v glavnih proizvodnih sektorjih, in tiste, ki bodo potrebni v
bližnji prihodnosti.
Cilj tega projekta je izmenjava informacij in znanja z drugimi evropskimi državami na
tem področju, z namenom dobiti odgovore na težave trga dela na evropski ravni, in s tem
spodbujanje izboljšanja sposobnosti, znanja, spretnosti in mobilnost ljudi na EU trgu
dela. Prijavitelj projekta išče partnerje med drugimi evropskimi mesti. Okviren proračun
bo 20.000 EUR za partnerja (odvisno od števila izmenjav-mobilnosti).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 11. 1. 2011
ŠIFRA: PS-2/2011
PROJEKT: EE CUP: Energy Efficient Collaborative Urban Plans
PRIJAVITELJ: Grško podjetje
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: FP7-ICT-2011 (prioriteta: Systems for Energy Efficiency)
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je razviti dinamične spletne DSS skupine, ki bodo
vključevale različna orodja (GIS, Smart Metering Systems, VR orodja), podatke (najboljše
prakse, možnosti za energetsko učinkovitost, pretok dejavnosti, energetskih podatkov,
želje strokovnih mnenj, predpise, prostorske informacije) in različne skupine ljudi
(državljanov, načrtovalci, oblikovalce politik) za ustvarjanje sofisticiranih alternativ
glede ukrepov na področju urbane energetske učinkovitosti, ne da bi pri tem ogrožali
udobje državljanov.
Prijavitelj projekta išče partnerje iz držav EU z ustreznim strokovnim znanjem, da bi
skupaj sodelovali pri tem projektu. Predvsem išče:
• Eksperte na področju GIS
• Eksperte na področju »virtualne resničnosti«
• Eksperte v trajnostnem urbanem razvoju
• Občine
Naloge partnerja:

• Prispevati k razvoju posebnega GIS/VR orodja
• Implementacija pilotnih akcij
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE:15. 1. 2011
ŠIFRA: PS-3/2011
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 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;
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:
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.
Dodatne informacije:
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-06
EEN-jan-08
EEN-jan-12
EEN-jan-15
EEN-jan-18

EEN-jan-25

Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo in distribucijo barv in
lakov, išče trgovske posrednike in možnosti za skupno podjetje.
Rusko podjetje, specializirano za proizvodnjo opreme za prehrambeno
industrijo in predelavo išče zastopnika/distributerja v vseh evropskih
državah.
Turško podjetje, ki proizvaja pesticide, regulatorje rasti rastlin in
foliarna gnojila, ponuja prodajo/nakup celotnega podjetja ali njegovega
dela. Turško podjetje je odprto za skupno partnerstvo.
Romunsko podjetje, proizvajalec črpalk in hidravlične opreme, išče
trgovske posrednike, možnosti skupnega podjetja, nakupa cele družbe ali
njenega dela in podizvajalce.
Hrvaško podjetje specializirano za distribucijo morske/navtične opreme,
išče partnerja/investitorja za širjenje dejavnosti v vzhodni jadranski
regiji. Podjetje se ponuja kot trgovski posrednik, franšizni partner in nudi
prometno/logistične storitve. Možno je tudi skupno podjetje,
podizvajanje in prodaja/nakup podjetja ali njegovega dela.
Rusko podjetje, specializirano za opravljanje dejavnosti, povezanih s
turizmom, išče trgovske posrednike. Išče dobavitelja opreme za pasivne
hiše v smislu vzpostavitve samo vzdrževalnega sistema. Oprema za

EEN-jan-26

EEN-jan-28

pasivne hiše mora biti v skladu z načelom ekološke prijaznosti in
energetske učinkovitosti.
Špansko podjetje, specializirano v distribuciji vseh vrst čistilnih naprav
odpadnih voda, išče/nudi storitve trgovskega posrednika (agenti,
distributerji in zastopniki) v evropskih državah in tudi nudi svoje storitve
kot trgovski posrednik v Španiji.
Hrvaško podjetje, specializirano za proizvodnjo in veleprodajo
gospodinjskih
izdelkov
in
medijev,
električnih
proizvodov,
telekomunikacijskih izdelkov in razsvetljave išče trgovske posrednike,
zlasti distributerje za inovativno pritrjen medijski kovček.

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, specializirano za reciklažo mobilnih telefonov v skladu z WEEE
direktivo, išče tehnologijo za hitro brisanje spomina mobilnikov. Podjetje želi skleniti
komercialno pogodbo s tehnično asistenco ali licenčno pogodbo s podjetji ali
laboratoriji. (Ref.:09 FR 37M3 3FNL)
Italijansko podjetje išče partnerje za sklenitev dogovora na področju obnovljivih virov
energije. Podjetje bi rado začelo sodelovati s ponudnikom energije iz obnovljivih virov
z namenom vpeljave neprimernejše opreme, ki omogoča integracijo sistema obnovljivih

virov energije s prebivalstvom in industrijo. (Ref: 08 IT 53V2 0IH8)
Luksemburško podjetje je razvilo fotoaparat, ki posreduje informacijo o oddaljenosti
vsake slikovne točke od slikovnega senzorja. Aparat posreduje podatke o povprečni
oddaljenosti kot tudi obliko fotografiranih objektov. Te podatke je nato mogoče
nadalje obdelovati. Fotoaparat potrebuje le eno lečo in minimalno računalniško
zmogljivost za snemanje 3D slik. Podjetje želi skleniti komercialni dogovor s tehnično
pomočjo za različne namembnosti fotoaparata. (Ref: 07 LU TSLU 0HYZ)
Estonsko podjetje ponuja inteligentni kontrolni sistem s celotnim naborom unikatne
programske opreme, inovativnimi elektronskimi napravami in ekspertnim znanjem. To
je prva samo-učeča rešitev, zasnovana na konceptu t.i. osnovne funkcionalnosti,
tehnologije nevronskih mrež in uporabe informacij o zasedenosti sob. Poveča učinkovito
rabo energije v zgradbi in istočasno omogoča udobje in varnost ljudi v stavbi. Podjetje
želi skleniti komercialno pogodbo s tehnično pomočjo. (Ref.: 09 EE 21B9 3FKA)
Danski razvijalec programske opreme je razvil rešitev, ki omogoča uporabo GPS sistema
v mobilnem telefonu za prikaz na zemljevidu. Razvijalec išče partnerje, ki jih zanima
nadaljnji razvoj in prilagoditev končnemu uporabniku. Zanima ga tudi sklenitev
dogovora o skupnem vlaganju (joint venture). (Ref.: 09 DK 20B7 3FP5)
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|
Elektronski naslov: een@mra.si|Spletna stran: http://een.mra.si , http://www.een.si |

