MAREC 2010
AKTUALNO
MEGRA + Umna raba energije
Samo še ta teden se lahko prijavite na mednarodno kooperacijsko srečanje, ki ga
organiziramo v okviru sejma MEGRA 2010. Srečanje bo potekalo v obliki individualnih
poslovnih sestankov, ki bodo pripravljeni izključno na podlagi vašega izbora ter izbora drugih
udeležencev. Katalog prijavljenih podjetij s kratkimi povzetki in povezavami do spletnih
strani se nahaja na spletni strani "energija-gradnja". Obogatite vaš obisk sejma s
sodelovanjem na srečanju, ki ga bodo spremljale tudi predstavitve aktualnih strokovnih tem.
K sodelovanju vabimo vsa zainteresirana podjetja na sledečih področjih:
- gradbeništvo,
- obnovljivi viri energije,
- urbano okolje,
- varstvo in upravljanje z okoljem.
Srečanja se bodo udeležila podjetja iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. Glede na to, da bo Avstrija
maja 2011 ukinila še zadnje omejitve prostega pretoka delovne sile, ki v tem trenutku najbolj
ovirajo ravno gradbeni sektor, je sedaj pravi čas za priprave na spremembe in za oblikovanje
dobrih izhodiščnih poslovnih kontaktov.
Do sedaj so od tujih podjetij največji interes izrazila srbska podjetja, katerih ponudbe in
povpraševanja vam predstavljamo v nadaljevanju:
M06: Podjetje, ki se ukvarja z inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami na področju
gradbene industrije, industrijskimi premazi ter uporabo naravnih materialov v gradbeni
industriji, išče partnerja za skupna vlaganja v načrtovani objekt (Barajevo), distributerje
pištol za nanos ometa ter ponuja zastopanje na srbskem trgu.
M12: Podjetje, ki se ukvarja s predelavo lesa, išče vse vrste sodelovanja na področju lesno
predelovalne industrije, montažnih objektov, vrat in oken, talnih oblog.
M13: Podjetje, ki se ukvarja z avtomatizacijo, paletizacijo in robotiko, išče partnerje za
komercialno sodelovanje.
M14: Proizvajalec montažnih elementov in energijsko učinkovitih hiš, išče proizvajalce
opreme za shranjevanje solarne energije ter gradbena podjetja, ki bi uporabljala njihove
montažne elemente.
M15: Podjetje, ki se ukvarja z nadgradnjo komunalnih in drugih tovornih vozil, išče zastopnika
za slovensko tržišče.
Več informacij: http://energija-gradnja.mra.si, elektronski naslov:
mailto:dijana.bestijanic@mra.si , tel: 02/333-13-19.
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AKTUALNI DOGODKI
Splošno
DOGODEK: Okrogla miza: prodor na tuje trge - priložnosti na Nizozemskem|TERMIN: 16.
3. 2010|LOKACIJA: Predavalnica UIP, Ferrarska 8, Koper|OPIS: Cenjeni gost okrogle
mize je nizozemski veleposlanik, gospod Jos Duma. Predstavil bo možnosti razvoja in
sodelovanja za inovativna podjetja na nizozemskem trgu. Predstavilo se bo podjetje
Genelitik, prvo start-up podjetje Univerze na Primorskem.|DODATNE INFORMACIJE: UIP
Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o., Nadine Marušič, tel.: 05/611-79-50, elektronski
naslov: mailto:info@uip.si |
DOGODEK: Vodenje evropskih projektov - praktični nasveti in izkušnje|TERMIN: 19. 3.
2010|LOKACIJA: Predavalnica UIP, Ferrarska 8, Koper|OPIS: Delavnica je namenjena
potencialnim prijaviteljem evropskih projektov, ki se želijo seznaniti s pridobivanjem in
vodenjem projektov. Predstavljene bodo tudi praktične izkušnje podjetnika in
evalvatorja projektov.|DODATNE INFORMACIJE: UP ZRS, Maja Cergol Lipnik, tel.:
05/663-77-13, elektronski naslov: mailto:maja.lipnik@zrs.upr.si , spletna stran:
http://www.een.si/index.php?id=574&lang=si |
DOGODEK: Storitve Enterprise Europe Network za mlade podjetnike|TERMIN: 19. 3.
2010|LOKACIJA: Inkubator, Kraška 2, Sežana|OPIS: Na dogodku, ki je namenjen
mladim podjetnikom, bodo predstavljene storitve Enterprise Europe Network, program
Erasmus za mlade podjetnike in storitev za usposabljanje mladih podjetnikov pri
izkušenih podjetnikih v tujini.|DODATNE INFORMACIJE: UP ZRS, Maja Cergol Lipnik,
tel.: 05/663-77-13, elektronski naslov: mailto:maja.lipnik@zrs.upr.si, spletna stran:
http://www.een.si/index.php?id=575&lang=si |
DOGODEK: Seminar vse, kar morate vedeti na začetku poslovanja|TERMIN: 25. 3. 2010
in 13. 4. 2010|LOKACIJA: Tehnološki park, Ljubljana|OPIS: Predstavljene bodo
naslednje teme iz naslednjih področij: davki, poslovanje, predstavitev s spletno stranjo,
trženje, prodaja in kupci.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije,
tel.
Kartica
Obrtnik:
080-12-42,
elektronski
naslov:
mailto:
info@karticaobrtnik.si |

Poslovna srečanja
DOGODEK: Predstavitev B2B dogodka Futurallia 2010|TERMIN: 8. 3. 2010|LOKACIJA:
Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana B|OPIS: Futurallia je mednarodni poslovni
forum namenjen MSP in se bo letos odvijal v Franciji.|DODATNE INFORMACIJE: Maša
Repež, Center za konkurenčnost pri GZS, tel.: 01/589-81-13, elektronski naslov:
mailto:masa.repez@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/48413 |
DOGODEK: Seminar Hong Kong in Pearl River Delta – Poslovne priložnosti za mala in
srednja podjetja|TERMIN: 11. 3. 2010|LOKACIJA: Ljubljana, GZS, dvorana A|OPIS:
Seminar je namenjen vsem poslovnežem, ki želijo poslovati s Hong Kongom in kitajskim
zaledjem Pearl River Delta ter iščejo informacije o izkušnjah slovenskih poslovnežev, ki
poslujejo z obravnavanim trgom in informacije o institucionalni podpori. | DODATNE
INFORMACIJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Nataša Turk, tel.: 01/589-81-52 ,
elektronski naslov: mailto:natasa.turk@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:
http://www.gzs.si/slo/storitve/48342 |
DOGODEK: Obisk slovaške gospodarske delegacije|TERMIN: 15. 3. 2010|LOKACIJA:
Hotel Kokra, Brdo pri Kranju|OPIS: Slovaškega predsednika države dr. Ivana Gašparoviča
bodo ob njegovem obisku v Sloveniji spremljali predstavniki desetih slovaških podjetij iz
področja trgovine (farmacevtski izdelki, kartonski izdelki in embalaža, mineralne vode,
sončni kolektorji in solarni sistemi), električnih instalacij v prometu (železnice), finančno
poslovanje (bančništvo in zavarovanje mednarodnih poslov) in poslovno svetovanje
(evropski projekti in posredništvo).|DODATNE INFORMACIJE: Center za konkurenčnost
pri Gospodarski zbornici Slovenije, g. Marko Jare, tel.: 01/589-81-58, elektronski naslov:
mailto:marko.jare@gzs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.gzs.si/slo/storitve
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: 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
mailto:edina.zejnic@ozs.si |

in

Edina

Zejnić,

elektronski

naslov:

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: Skupinska predstavitev na Mednarodnem sejmu Expokos|TERMIN: 5.–9.5.
2010|LOKACIJA: Priština, Kosovo|OPIS: Sejem EXPOKOS je s strani obiskovalcev in
razstavljavcev prepoznan kot največji dogodek s področja gradbeništva in obnovljivih
virov energije na Kosovem. V lanskem letu se je na sejmu predstavilo vec kot 300
podjetij iz 17-ih držav ter ga obiskalo preko 54.500 obiskovalcev. Več informacij o sejmu
je na voljo na spletni strani: www.kosovafair.com.|ROK ZA PRIJAVO: 19. 3.
2010.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tel.: 01/583-0586, kontaktne osebe: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić,
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Poslovno srečanje in ogled sejma EXPOKOS v Prištini|TERMIN: 6.-7. 5.
2010|LOKACIJA: Priština, Kosovo|OPIS: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi na
poslovno srečanje obrtnike in podjetnike iz stroke gradbeništva, energetike, lesne in
kovinske industrije. OZS bo organizirala poslovno konferenco in individualne sestanke s
potencialnimi podjetij iz Kosova ter ogled sejma EXPOKOS.|ROK ZA PRIJAVO: 26. 3.
2010.|DODATNE INFORMACIJE: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, tel.: 01/583-0586, kontaktne osebe: Gregor Primc, mailto:gregor.primc@ozs.si in Edina Zejnić,
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Skupinska predstavitev na Mednarodnem sejmu tehnika 2010, Beograd|
TERMIN: 11.–15. 5. 2010|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Sejem je namenjen
predstavitvi naslednjih dejavnosti s področja: elektroenergetike, elektronike,
razsvetljave, telekomunikacij, ogrevanja, hlajenja, klimatizacije, procesne tehnike,
varjenja, logistike in transporta, inovacij in novih tehnologij. JAPTI zagotavlja najem
neopremljenega razstavnega prostora v skupni višini 25.000 EUR. Več informacij o sejmu
je na voljo na spletni strani: www.sajam.co.rs.|ROK ZA PRIJAVO: 19. 3. 2010|
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: Skupinska predstavitev na Sejmu gradnja in obnova, Sarajevo|TERMIN: 18.21. 5. 2010|LOKACIJA: Sarajevo, Bosna in Hercegovina|OPIS: Sejem je namenjen
predstavitvi naslednjih dejavnosti s področja gradbeništva, plastike in gume, obrti,
orodjarstva in orodjarskih strojev, opreme za ogrevanje in hlajenje, klimatizacije in
sanitarije, razsvetljave, instalacij, elektrotehnike in industrijske elektronike, komunalne
opreme in opreme za zašcito okolja, gospodarskih vozil, prometa, logistike, nepremicnin,
investicij in novih tehnologij.|ROK ZA PRIJAVO: 19. 3. 2010.|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: 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,
kontaktne
osebe:
Gregor
Primc,
mailto:gregor.primc@ozs.si
in
Edina
Zejnić,
elektronski
naslov:
mailto:edina.zejnic@ozs.si |
DOGODEK: Gospodarska delegacija v Nemčijo (Frankfurt)|TERMIN: 15.-17. 6. 2010 |
LOKACIJA: Frankfurt, sejem Optatec|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). V času
delegacije bo v organizaciji Veleposlaništva RS v Berlinu tudi večerni sprejem, ki bo
namenjen turistični promociji Slovenije.|DODATNE INFORMACIJE: Živković 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, kontaktne osebe: 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, kontaktne osebe: 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, kontaktne osebe: 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,
kontaktne
osebe:
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, kontaktne osebe: 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, kontaktne osebe: 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
NAZIV RAZPISA: 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
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 6. 2. 2010
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.europaeu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm
NAZIV RAZPISA: MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/01/10
Usposabljanje
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 5. 2. 2010

KRATEK OPIS: Izboljševanje stalnega strokovnega usposabljanja strokovnjakov v
avdiovizualnem sektorju, da bi ti pridobili potrebna znanja in sposobnosti za izdelavo
konkurenčnih izdelkov na evropskem in drugih trgih.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 9. 7. 2010
UPRAVIČENI KANDIDATI: 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.
Ta razpis je namenjen kandidatom, katerih dejavnosti prispevajo k izvajanju zgoraj
navedenih ukrepov in ki spadajo v eno od spodnjih kategorij ustanov:
• šole filma in televizije,
• univerze,
• ustanove za strokovno usposabljanje,
• zasebna podjetja v avdiovizualnem sektorju,
• organizacije/strokovna združenja, specializirana za avdiovizualni sektor.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
NAZIV RAZPISA: Evropsko sodelovanje na področju znanstvenih in tehničnih raziskav
(COST)
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 28. 1. 2010
KRATEK OPIS: COST omogoča povezovanje raziskovalcev in strokovnjakov v različnih
državah, ki se ukvarjajo s posebnimi temami. COST NE financira samih raziskav, ampak
podpira mreženje dejavnosti kot so sestanki, konference, kratkoročne znanstvene
izmenjave in dejavnosti ozaveščanja in povezovanja.
COST vabi k predložitvi predlogov projektov, ki bodo prispevali k znanstvenemu,
tehnološkemu, gospodarskemu, kulturnemu ali družbenemu razvoju Evrope. COST deluje
na devetih širših področjih (biomedicina in molekularne bioznanosti; kemija ter
molekularne znanosti in tehnologije; znanost zemeljskega sistema in okoljsko ravnanje;
hrana in kmetijstvo; gozdovi, njihovi proizvodi in storitve; posamezniki, družba, kultura
in zdravje; informacijske in komunikacijske tehnologije; snovi, fizikalne znanosti in
nanoznanosti; prevoz in razvoj mest).
Interdisciplinarni predlogi, ki jih ni mogoče uvrstiti zgolj v eno samo področje, so posebej
spodbujajo.
Predlogi projektov naj vključujejo raziskovalce iz najmanj petih držav COST. Pričakuje se
lahko finančna podpora v obsegu 100 000 EUR na leto, običajno za obdobje 4 let.
ROK ZA ODDAJO VLOG: za preliminarne predloge je 26. 3. 2010 (dvofazni postopek)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.cost.esf.org/
DODATNE
INFORMACIJE:
pri
nacionalnem
koordinatorju
COST
(NKC)
–
http://www.cost.esf.org/cnc , Dr Primož Pristovšek, tel. 01/400-59-71,01/400-59-75,
elektronski naslov: mailto:primoz.pristovsek@arrs.si .
NAZIV RAZPISA: »Pripravljalni ukrep MEDIA International« – Razpis za zbiranje
predlogov za leto 2010
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 10. 2. 2010
KRATEK OPIS: Namen pripravljalnega ukrepa MEDIA International je preučiti in preskusiti
sodelovanje med filmskimi strokovnjaki iz Evrope in tretjih držav. Ukrep obsega:
• pomoč za usposabljanje,
• pomoč za lažji dostop na trg.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 31. 3. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE: http://ec.europa.eu/media

RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov v okviru večletnega delovnega programa 2010
za nepovratna sredstva na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) za
obdobje 2007–2013
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 16. 2. 2010
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: 30. 4. 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: MEDIA 2007 – RAZVOJ, DISTRIBUCIJA, PROMOCIJA IN USPOSABLJANJE,
Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/03/10
Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – „avtomatična“ shema 2010
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 16. 2. 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 za zbiranje predlogov v okviru osnutka letnega delovnega programa za
dodelitev nepovratnih sredstev na področju vseevropskega energetiko omrežja (TENE) za leto 2010
OBJAVLJENO: Uradni list Evropske unije 18. 2. 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

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
zbornicaagencija,
Slovenijep. o.
Mariborska razvojna
Enterprise Europe Network – Slovenija
Dimičeva
1000
Pobreška 13,
cesta
20,Ljubljana
2000 Maribor
Kontaktna
Marasović
Kontaktna oseba:
oseba: Jadranka
Jolanda Damiš
Tel.: 01/589-84-84
02/333-13-07
mailto:een@mra.si
mailto:
jadranka.marasovic@gzs.si
mailto:jolanda.damis@mra.si

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013
za obdobje 2010–2012
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 7, Datum: 29. 1. 2010, Stran: 176
RAZPISNIK: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
PREDMET RAZPISA: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte
regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih
vsebinskih področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
2. okoljska infrastruktura,
3. razvoj urbanih naselij,
4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih,
5. socialna infrastruktura.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2010:
2. rok: 26. 3. 2010,
3. rok: 30. 4. 2010,
4. rok: 28. 5. 2010;
b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012:
5. rok: 27. 8. 2010,
6. rok: 29. 10. 2010,
7. rok: 28. 1. 2011.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/
DODATNE INFORMACIJE: na naslov mailto:gp.svlr@gov.si , oziroma po faksu: 01/478-3760.
RAZPIS: Javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s
področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti
Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na
sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna

raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja
stavb«
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 8, Datum: 5. 2. 2010, Stran: 221
RAZPISNIK: izvajalec razpisa je Ministrstvo za zdravje, ki je sodelujoče ministrstvo na
podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim telesom Ministrstvom za gospodarstvo
PREDMET RAZPISA: dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve
»Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Trajnostna raba energije«. Predmet sofinanciranja so projekti praviloma z naslednjimi
vsebinami energetske sanacije stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija
podstrešja, zamenjava oken) pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni:
• energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne
ravni,
• sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni ter
okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
obnovljivih virih energije in sočasni proizvodnji električne energije in toplote ter
hladu.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prvi rok za oddajo vlog je 22. 3. 2010. Naslednji datumi, okvirno vsaka 2 meseca do
konca leta 2010 oziroma do porabe sredstev.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletnem naslovu: http://www.mz.gov.si
DODATNE INFORMACIJE: Renata Babič-Valentinčič. Vse informacije morajo biti
zahtevane v pisni obliki, na naslov: mailto:renata.babic-valentincic@gov.si oziroma po
faksu na tel. 01/478-69-67.
RAZPIS: Javni razpis Manunet 4
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 10, Datum: 12. 2. 2010, Stran: 261
RAZPISNIK: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje mednarodnih projektov sodelovanja različnih podjetij
in strateških partnerjev na tehnološkem področju predelovalne dejavnosti s ciljem
povečati konkurenčnost Evropske predelovalne industrije. Ministrstvo bo projekte
sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi
partnerji v projektu Manunet (seznam na www.manunet.net), ministrstvo izvaja
usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja na področju predelovalne
dejavnosti. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta Manunet z
imenom: »Manunet« (v izvirniku: »Manunet Transnational Call 2010«), objavljen 17.
decembra 2009, na spletnem naslovu www.manunet.net, z rokom za oddajo predprijave
do 24. marca 2010 in z rokom za oddajo celovite vloge do 7. julija 2010.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
za oddajo predprijav(e) (pre-proposal), ki jo je dolžan oddati samo koordinator projekta,
je 24. marec 2010.
Rok za oddajo vloge je na nacionalni del razpisa 8. 7. 2010.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi).
DODATNE INFORMACIJE: po tel.: 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, kontaktna oseba:
Urška Zupin, elektronski naslov: mailto:urska.zupin@gov.si .
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja
v letu 2010 (P2)
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 10, Datum: 12. 2. 2010, Stran: 266
RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

PREDMET RAZPISA: subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad v letu 2010. Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem.
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na
inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov
kupcev. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje za katerega je značilna visoka
vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno
znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.
ROK ZA ODDAJO VLOG: 25. 3. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani www.podjetniskisklad.si .
DODATNE INFORMACIJE: na telefonskih številkah: 02/234-12-53 Simon Böhm, 02/234-1272 mag. Manfred Lepej, 02/234-12-40 Nataša Krajnc in 02/234-12-64 mag. Boštjan
Vidovič ali na elektronski naslov: mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
RAZPIS: 2. Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v
okviru iniciative MNT-ERA.NET II
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 12, Datum: 19. 2. 2010, Stran: 316
RAZPISNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
PREDMET RAZPISA: predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru iniciative
MNT-ERA.NET II je sofinanciranje mednarodnih, aplikativnih, tržno orientiranih
raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s
proizvodnimi postopki in tehnologijami. Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih
področjih:
• Pametni senzorski sistemi na področju varnosti, okolja terzabave;
• Medicinski in zdravstveni pripomočki;
• Funkcionalne vmesne plasti, površine in strukture;
• Energija za mobilno življenje.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
za predprijavo projekta (''Pre-Proposal'') je 12. 4. 2010, za oddajo končne prijave
projekta (''Full-Proposal'') je 5. 7. 2010
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.mvzt.gov.si (Javni razpisi)
DODATNE INFORMACIJE: na tel.: 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) in elektronskem
naslovu: mailto:taja.cvetko@gov.si .
RAZPIS: Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja
novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji
v obdobju 2010–2015, Številka javnega razpisa: 4300-106/2010
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 12, Datum: 19. 2. 2010, Stran: 317
RAZPISNIK: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje začetnih investicij podjetij na območju Zakona v
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in ustvarjanja novih delovnih mest pri
vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z
novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem
obratu.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za obdobje 2010 in 2011.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč
• po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilj« (št.
sheme: BE01-1783262-2010) in
• po shemi državne pomoči »Razvojne podpore Pomurski regiji – majhna in srednje
velika podjetja« (št. sheme: BE02-1783262-2010), ki predstavlja državno pomoč
po pravilu »de minimis«.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
• Sklop A: Sofinanciranje večjih začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo nova
delovna mesta in
• Sklop B: Sofinanciranje manjših začetnih investicij podjetij
ROK ZA ODDAJO VLOG:
1. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 15. 3. 2010, osebna dostava: 16. 3. 2010
do 14. ure,
2. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 3. 6. 2010, osebna dostava: 4. 6. 2010 do
14. ure,
3. rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 2. 9. 2010, osebna dostava: 3. 9. 2010 do
14. ure.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/ in
http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/
DODATNE INFORMACIJE: po elektronski pošti na naslednji elektronski naslov: Regionalna
razvojna agencija RRA MURA, Lendavska 5a, Murska Sobota, kontaktna oseba: Vesna Vitez
Gomboši, elektronski naslov: mailto:info@rra-mura.si .

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE
PRIJAVITELJ: Italijanska fundacija
PROGRAM: Kultura
RAZPIS: 1.2.1 Sodelovalni projekti
PROJEKT: The Neanderthal Man: First Citizen of Europe
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je doseči in razširiti celostno in oživljeno evropsko
vizijo o obstoju in razvoju neandertalca v Evropi. Prijavitelj išče univerzo ali raziskovalni
center ali MSP z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektnega vodenja, ki bi lahko
prevzel koordinatorstvo projekta. Prav tako prijavitelj išče dodatne partnerje, ki jih
zanima projektna tematika in bi bili pripravljeni pomagati pri razvoju in upravljanju
projektnih aktivnosti.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 10. 2010
ŠIFRA: PS-19/2010
PRIJAVITELJ: Španska univerza
PROGRAM: 7. okvirni program - Sodelovanje
RAZPIS: FP7-ICT-2010
PROJEKT: Retina MV - A Cognitive Middleware for automatic sensor substitution in
sensory systems
VRSTA SODELOVANJA: Namen projekta je ustvariti sistem za avtomatsko nadomeščanje
senzorjev (automatic sensory substitution system) v katerem so roboti sposobni
prilagoditi program, ki dostopa in upravlja s senzorji, ki v principu niso na del tega
robota. Ta program dostopa do specifičnih senzorjev robota in je lahko implementiran v
druge robote z drugačnimi senzorji z namenom zamenjave namembnosti originalnih
senzorjev. Na primer, robot lahko uporabi ali ultrazvočni ali infrardeči senzor za enak
namen; v tem primeru oba senzorja lahko recipročno zamenjata svojo funkcionalnost.
Cilj projekta je povečati programsko prenosljivost z namenom izogniti se nepotrebnemu
reprogramiranju. Drugi cilj je izboljšati tolerance napak, pri napaki enega ali več
senzorjev z uporabo sistema za avtomatsko nadomeščanje senzorjev.
Prijavitelj išče partnerje iz vrst MSP, univerz in tehnoloških centrov, ki imajo znanja iz
področij: Artificial Intelligence, Cognitive systems, Artificial Vision, Self configurable
systems, Fault tolerant systems, Robotics middle-ware.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 13. 4. 2010

ŠIFRA: PS-20/2010
PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje iz Piemonta
PROGRAM: 7. okvirni program
RAZPIS: Odprt razpis v okviru ERA-NET projekta MANUNET
PROJEKT: Environment and fire detection payload for miniUAV: sensors development,
platform integration
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je razviti inovativni pristop k okoljskemu
monitoringu, iskanju in reševanju, zgodnji detekciji požarov in alarmiranju z uporabo
avtonomne nizkocenovne platforme (unmanned low cost aerial platform).
Znanstveni cilj je usmerjen v definiranje najboljše tehnologije za razvoj miniaturnih
senzorjev skladno z majhnimi UAV platformami.
Prijavitelj išče 1 partnerja iz vrst MSP in 1 partnerja med raziskovalnimi organizacijami,
Raziskovalni center, ki bo vključen v projekt mora imeti kompetence in ekspertize na
področju miniaturnih tehnologij za optične senzorje, laserske senzorje, infrardeče
senzorje in plinske senzorje ter slikovnega procesiranja.
MSP, ki bo izbran za sodelovanje mora imeti kompetence in ekspertize na področju
razvoja in izdelave senzorjev, »embedded electronics« in mikroelectronike ter precizne
strojegradnje.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2010
ŠIFRA: PS-21/2010
PRIJAVITELJ: Italijanska univerza
PROGRAM: še ni določeno
RAZPIS: še ni identificiran
PROJEKT: Silikonsko-karbidni materiali za ekstremne aplikacije
VRSTA SODELOVANJA: Glavni cilj projekta je razviti visoko učinkovit in kompakten
toplotni izmenjevalec za ekstremne pogoje (nuklearno področje, aeronavtika,
komercialne aplikacije). Osnovna ideja je uporabiti keramične materiale, kot je na
silikonu temelječa keramika, za proizvodnjo silikonsko-karbidnih kompozitov, in razviti
skupne procese in materiale za toplotne izmenjevalce.
Projektni snovalec išče končne uporabnike te tehnologije, ki so usmerjeni na proizvodnjo
toplotnih izmenjevalnikov za ekstremne pogoje ter na proizvajalce kompozitov, ki
temeljijo na keramiki.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 24. 3. 2010
ŠIFRA: PS-22/2010
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-feb-46
EEN-feb-47
EEN-feb-53
EEN-feb-56
EEN-feb-57

EEN-feb-58
EEN-feb-59

Latvijsko podjetje, ki proizvaja različna kovinska vrata, okrasne železne
palice, dodatke za kamine itd., išče posrednika za trgovino.
Danski izumitelj in proizvajalec patentiranega stojala za božično drevo,
išče distributerje v številnih državah.
Turško proizvajalec kovinskih kalupov in avtomobilskih rezervnih delov
išče trgovske storitve ter ponuja zunanje izvajanje dejavnosti. Turško
podjetje je odprto tudi za join venture in vzajemno proizvodnjo.
Britansko podjetje, specializirano na področju čistega izgorevanja goriv
in olj za trg avtomobilskega tekmovanje, išče distributerje njihovih
izdelkov po vsej Evropi.
Romunsko podjetje specializirano za proizvodnjo plastičnih cevi in pip,
toplotne izolacije iz poliestra in bombažnih plošč z mineralne volno, se
zanima za vzajemno proizvodnjo, združitev ali izmenjavo delnic ali
prodajo dela družbe.
Romunsko podjetje, specializirano za vgradnjo toplotne in električne
inštalacije, išče proizvajalce električne in toplotne opreme za
alternativne energetske sisteme in ponuja svoje storitve kot distributer.
Romunsko podjetje specializirano v oskrbi s hrano in pijačo (catering),
išče franšizo in se zanima za skupna vlaganja (join venture) s partnerji, ki
delujejo na istem področju.

EEN-feb-62

Angleško podjetje, ki proizvaja in trži terapevtski ergonomsko oblikovani
'počivalnik' za roko, ki se prilega na računalniško miško, išče distributerje
za svoja izvozna področja v Evropi.

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.
Veliko ameriško podjetje želi razviti senzor oz. senzorski sistem za nadzorovanje
učinkovitosti katalitičnega zmanjševanja vpliva na ozon v avtomobilski industriji
(predvsem na področju klimatskih naprav). (Ref.:09 US 87GA 3FIA)
Izraelsko malo podjetje išče tehnologijo za odkrivanje, ki bo zdravnikom, manjšim
klinikam in laboratorijem omogočila lokalno izvajanje številnih testov na področju
klinične kemije in imunologije, ne da bi bilo treba stranke in/ali teste napotiti na
oddaljeni centralni laboratorij. Morebitni partner mora biti specializiran za precizno
mehaniko, ustvarjanje in izdelavo zapletenih in natančnih delov za trg medicinskih
instrumentov. Želena tehnologija je lahko bodisi na laboratorijski stopnji ali povsem
razvita. (Ref: 09 IL 80EP 3EW7)
Švedsko podjetje izdeluje prenosne tlačne komore. Komore imajo dva filtra za čiščenje
zraka. Uporabljajo se lahko za sestavljanje komponent / delov / vzorcev v avtomobilski,
letalski industriji, medicini oziroma povsod, kjer mora delo potekati v pol-čistih prostorih.
Podjetje išče tehnično sodelovanje s podjetji v omenjenih sektorjih. (Ref.:09 SE 67BY
3CR7)

Nemški MSP je razvil sistem z umetno, votlo živo mejo za zakrivanje odlagališč odpadkov.
Živa meja je sestavljena iz modulov, ki jih sestavljajo plošče žične mreže, prevlečene z
umetnim rastlinjem, ki je videti kot pravo, na primer, plošče z zeleniko ali bršljanovimi
listi. Licence za proizvajanje, montažo in končno distribuiranje so na voljo v EU (v eni ali
več držav članic). (Ref: 09 DE 1168 3F5N)
Angleško podjetje ponuja novo metodo za projektiranje in gradnjo lesenih čolnov. Z
uporabo sodobne računalniške tehnologije in strojne opreme je profiliranje čolna
zasnovano z veliko natančnostjo, kar vodi k zmanjševanju stroškov. Iščejo partnerja za
tehnološko sodelovanje pri nadaljnjem razvoju tehnologije. (Ref.:09 GB 43O3 3ETC)
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 |

