
 

 
 
 
Namen pobude za interaktivno oblikovanje politik (znane tudi po angleški kratici IPM) je z 
uporabo sodobnih tehnologij, zlasti interneta, upravam držav članic in institucijam EU 
omogočiti boljše razumevanje potreb državljanov in podjetij. S hitrejšim in bolj 
usmerjenim odzivom na nova vprašanja in težave, boljšim ocenjevanjem vpliva (ali 
pomanjkanja) politik ter povečevanjem odgovornosti do državljanov želi IPM pomagati pri 
razvoju politik. 
Sistem želi z uporabo enostavnih in jasnih vprašalnikov olajšati posvetovalni postopek 
interesnih skupin, saj tako sodelujoči lažje odgovorijo na vprašanja, naročniki ankete pa 
lažje analizirajo rezultate. Podjetja lahko sodelujejo pri spletnih konzultacijah, 
diskusijah in izmenjavi izkušenj. 
  
Enterprise Europe Network sodeluje z Evropsko komisijo pri pridobivanju informacij o 
težavah, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja pri svojem poslovanju na 
skupnem trgu.  
 
Z organizacijo poslovnih panelov želi Evropska komisija s pomočjo določene skupine 
podjetij preizkusiti vpliv posameznega akta v pripravi na tovrstno skupino podjetij.  
 
On-line konzultacije so namenjene širši javnosti in omogočajo vsem prebivalcem 
Evropske unije, da se vključijo v oblikovanje politik Unije. Po zaključku konzultacij 
Komisija pripravi in javno objavi pridobljene rezultate ter zaključke. Vprašalniki so 
dosegljivi na spletni strani Your Voice in Europe .  
 
Preko orodja SME Feedback imajo podjetniki z vnosom konkretnega primera v 
podatkovno bazo Komisije poročati o težavah, ki se nanašajo na obstoječo zakonodajo in 
politike ter sodelovati pri njihovem reševanju. Če ste pri svojem poslovanju na enotnem 
trgu EU naleteli na probleme in imate predloge, kaj bi bilo potrebno storiti za njihovo 
odpravo, vas prosimo, da izpolnite obrazec ter nam ga posredujete na elektronski naslov 
mailto:een@mra.si . 
 
Povezava do vprašalnika 
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DOGODEK:  Srečanje gospodarstvenikov Brazilije in Slovenije|TERMIN: 25. 1. 2010| 
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenje, Dimičeva 13, Ljubljana |OPIS: Vljudno 
vabljeni na srečanje gospodarstvenikov Brazilije in Slovenije s poslovno konferenco in 
individualnimi poslovnimi razgovori med podjetji. Obisk gospodarske delegacije iz 
Brazilije je prava priložnost za okrepitev in razširitev poslovnih povezav med slovenskimi 
in brazilskimi podjetji.|DODATNE INFORMACIJE: Mateja Žitko Miloševič, tel.: 01/589-
87-43, elektronski naslov: mailto:mateja.zitko@gzs.si | PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.gzs.si/slo/storitve/47498 | 

 
 
 
DOGODEK: Vabilo na poslovno konferenco in na dvostranska poslovna srečanja med 
slovenskimi in kosovskimi gospodarstveniki|TERMIN: 21. 12. 2009|LOKACIJA: 
Priština|OPIS: 21. 12. 2009 bo organizirana poslovna konferenca, ki se je bodo udeležili 
tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in predsednik Kosova dr. Fatmir 
Sejdiu. Sledila bodo dvostranska poslovna srečanja med zainteresiranimi slovenskimi in 
kosovskimi gospodarstveniki.|DODATNE INFORMACIJE: Edina Zejnić tel.: 01/583-05-, 
elektronski naslov: mailto:edina.zejnic@ozs.si . Rok za prijavo je 11. 12. 2009.| 
PODROBNOSTI O DOGODKU: www.ozs.si/poslovnasrecanja | 
 
DOGODEK: Tehnološki večer: CleanTech-čiste tehnologije|TERMIN: 8. 12. 2009| 
LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana|OPIS: Tehnološki 
večeri so dogodki, namenjeni predstavitvam posameznih elementov v procesih inoviranja, 
izmenjavi mnenj, izkušenj ter predstavitvam dobrih praks. Ciljna skupina, ki so ji 
tehnološki večeri namenjeni, so vsi oblikovalci in nosilci RR-sfere, s posebnim poudarkom 
na gospodarstvu.|DODATNE INFORMACIJE: Višnja Živković Vulić, tel.: 01/589-83-62, 
elektronski naslov: mailto:visnja.vulic@gzs.si  . |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.gzs.si/slo/storitve/47345 | 

 
 

Vsi poslovni dogodki Enterprise Europe Network, organizirani v tujini, 
so objavljeni na spletni strani: 
http://www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm?type=future 
 

Aktualni dogodki  
Poslovna srečanja 
Aktualni odprti razpisi programov EU 
Aktualni odprti razpisi v Sloveniji 
Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje 
Evropska javna naročila 
Borza poslovnih priložnosti 
Borza inovacij, znanja in tehnologije 

Kliknite za sledenje povezavi 

AKTUALNI DOGODKI 
 

Poslovna srečanja 

Splošno 



 

 
 
 
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov TREN/G2/SUB/233-2009 – priročnik o vadbi in 
urjenju na področju pomorske varnosti  
RAZPISNIK: Evropska komisija  
PODROČJE: transport 
TIP PROJEKTA: spodbujanje izmenjav in podpiranje vzpostavljanja mrež 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 PRIJAVE:  1. 2. 2010    
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm 

 
RAZPIS: MEDIA 2007 – razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje. Razpis za 
zbiranje predlogov – EACEA/17/09, i2i Audiovisual 
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:  
• 5. 2. 2010 za projekte, ki se začnejo med 1. 7. 2009 in 5. 2. 2010;  

• 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.htm 
  
RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2010 „Ljudje“ 
sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PODROČJE: človeški viri 
TIP PROJEKTA: posebni program „Ljudje“: FP7-PEOPLE-2010-COFUND - Marie Curie Co-
funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) 
ROK PRIJAVE:  18. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/SL 
 
 

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 



 

RAZPIS: Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa sedmega okvirnega 
programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PODROČJE: IKT 
TIP PROJEKTA: posebni program Sodelovanje: informacijske in komunikacijske 
tehnologije: FP7-ICT-2009-6 
ROK PRIJAVE:  13. 4. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 
 
Dodatne informacije o aktualnih odprtih  
razpisih programov EU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RAZPIS: Javni razpis za dodelitev ugodnejših dolgoročnih kreditov in subvencioniranje 
obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna v letu 2009 in 
2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 89, datum: 6. 11. 2009, stran:  2777 
RAZPISNIK: Občina Postojna  
PREDMET RAZPISA: sredstva Banke za dolgoročne kredite v skupni višini 1 359 744,82 
EUR, za katere bo občina sofinancirala obresti. Predmet subvencije po tem razpisu so 
materialne in nematerialne investicije v letu 2009 in 2010 na območju Občine Postojna. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do dneva porabe sredstev  
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.postojna.si. 
DODATNE INFORMACIJE: Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, tel.: 05/728-07-00 in 05/728-
07-89 ali direktno na Banki Koper, PE Postojna, Tržaška cesta 2, 6230 Postojna, 
kontaktna oseba: Miljana Batista, tel.: 05/728-34-00 in 05/728-34-30. 
  
RAZPIS: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov 
na področjih knjige za obdobje 2010–2012 (JR7– PROGRAM–2010–2012) 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 94, datum: 20. 11. 2009, stran: 2897 
RAZPISNIK: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 

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  

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI 

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 
 



 

PREDMET RAZPISA: izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na 
področjih knjige za obdobje 2010–2012. 
Javni razpis obsega naslednja področja: 
A) knjižna produkcija za založnike knjig v slovenskem jeziku (KP); 
B) revijalna produkcija za založnike revij v slovenskem jeziku (RP); 
C) bralna kultura za izvajalce programov s področja bralne kulture (BK); 
Č) literarne prireditve za izvajalce programov s področja literarnih prireditev (LP) 
(literarni ciklusi in literarni festivali – opredelitev v prijavnem obrazcu OBR1 – LP); 
D) mednarodno sodelovanje za izvajalce programov uveljavljanja slovenskega leposlovja 
in humanistike v tujini ter organizatorje; 
medkulturne izmenjave (MS).  
ROK ZA ODDAJO VLOG: 23. 12. 2009 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani JAK www.jakrs.si   
DODATNE INFORMACIJE:   

• Vlasta Vičič, tel.: 01/369-58-26, elektronski naslov: mailto:vlasta.vicic@jakrs.si  - 
področje knjižne produkcije (KP) in revijalne produkcije (RP); 

• Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, elektronski naslov: 
mailto:tjasa.urankar@jakrs.si - področje bralne kulture (BK) in literarnih 
prireditev (LP); 

• Katja Stergar, tel. 01/369-58-27, elektronski naslov: mailto:katja.stergar@jakr.si 
- področje mednarodnega sodelovanja (MS). 

 
RAZPIS: Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2009 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 94, datum: 20. 11. 2009, stran: 2910 
RAZPISNIK: Občina Komen  
PREDMET RAZPISA: sredstva občinskega proračuna, namenjena za naslednje ukrepe: 
A) subvencioniranje realne obrestne mere, 
B) promocija izdelkov in storitev majhnih podjetij, 
C) svetovalne storitve, 
D) pospeševanje poklicnega izobraževanja, 
E) pospeševanje zaposlovanja, 
F) sofinanciranje izdelave poslovnega načrta. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 12. 12. 2009 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.komen.si/objave   
DODATNE INFORMACIJE:  Kontaktna oseba Andreja Štok, tel.: 05/731-04-50. 
 
RAZPIS: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij  
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 94, datum: 20. 11. 2009, stran: 2915 
RAZPISNIK: Mestna občina Nova Gorica  
PREDMET RAZPISA: A) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij 
in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev 
in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, know-howa in nepatentiranega 
tehniškega znanja ter programske opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih 
procesov) 
B) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij: 
pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo in 
izdelava prototipa za gospodarsko dejavnost 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 24. 2. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletni strani: http://www.nova-gorica.si  



 

DODATNE INFORMACIJE: Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, tel.: 05/33-50-170, ali 
Tanja Žgur , tel.: 05/33-50-171, za člane Gospodarske zbornice Mirjam Božič, tel.: 05/33-
06-030 
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih 
dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 96, datum: 27. 11. 2009, stran: 2955 
RAZPISNIK: Urad Vlade RS za komuniciranje  
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih 
dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope: 
A) Prihodnost Evropske unije in nova institucionalna ureditev 
B) Boj proti revščini in socialni izključenosti 
C) Boj proti trgovini z ljudmi 
D) Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 1. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: na spletnih straneh http://evropa.gov.si , 
http://www.mop.gov.si/  in http://www.ukom.gov.si  
DODATNE INFORMACIJE:  za sklope A, B in C kontaktna oseba: Lidija Herek, tel.: 
01/478-26-21, elektronski naslov: mailto:lidija.herek@gov.si , za sklop D kontaktna oseba 
Milena Janežič, tel.: 01/478-73-35, elektronski naslov: mailto:milena.janezic@gov.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem 
oziroma študijskem letu 2009/2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 96, datum: 27. 11. 2009, stran: 2957 
RAZPISNIK: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  
PREDMET RAZPISA: namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v 
šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010.  
Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno 
opremljenih učnih mestih za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali 
kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih 
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Predmet razpisa 
je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 1. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.sklad-kadri.si  
DODATNE INFORMACIJE:  Tanja Leder, tel.: 01/434-58-95, elektronski naslov: 
mailto:tanja.leder@sklad-kadri.si .  
 
RAZPIS: Javni razpis št. 1/2010 za podelitev znakov kakovosti v graditeljstvu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 96, datum: 27. 11. 2009, stran: 2966 
RAZPISNIK: Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o. 
PREDMET RAZPISA: ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva  
ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 11. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.gcs.gi-zrmk.si/gcs  
DODATNE INFORMACIJE: Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.– Gradbeni center Slovenije, 
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.: 01/280-81-81, faks 01/280-84-51, elektronski naslov: 
mailto:zkg@gizrmk.si  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PRIJAVITELJ: Italijanska agro-živilska zveza  
PROGRAM: 7. okvirni program – prehrana in zdravje (transnacionalno sodelovanje med 
regionalno raziskovalno usmerjenimi grozdi) 
RAZPIS: FP7 - REGIONS - 2010 -1 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 14. 1. 2010. 
PROJEKT: »European Network of Food & Health Research-driven Clusters (ENFORC)« 
VRSTA SODELOVANJA: ENFORC projekt želi podpreti razvoj, sodelovanje in integracijo 
med raziskovalno usmerjenimi grozdi na področju prehrane in zdravja z namenom: 

• spodbujati njihove zmožnosti naslavljanja globalnih vprašanj, povezanih s 
prehrambnimi/prehranskimi aspekti;  

• prispevati k rasti evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area); 
okrepiti njihovo konkurečnost na mednarodnih trgih;  

• imeti več in boljše investicije v raziskovalno-tehnološki razvoj na regionalnem 
nivoju. 

Projekt išče partnerje iz vrst: 
1) raziskovalno usmerjenih grozdov, ustanovljenih kot pravni subjekti, 
2) regionalnih/lokalnih oblasti (lokalne/regionalne vlade, regionalne razvojne agencije) 
ali specializiranih regionalnih teles, 
3) raziskovalnih organizacij, 
4) poslovnih organizacij (ali njihovih zvez), 
5) pisarn za prenos tehnologij, 
6) svetovalcev za upravljanje, 
7) tehnoloških parkov. 
ŠIFRA: PS-115 
 
PRIJAVITELJ: Italijanska univerza 
PROGRAM: 7. okvirni program – prehrana, kmetijstvo  
RAZPIS: FP7-KBBE-2010-4 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite čim prej. 
PROJEKT: »Quality and safety aspects of feed« 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska univerza pripravlja projekt, katerega namen je 
raziskati možnost uporabe odpadkov, kot so stranski produkti pri industrijski proizvodnji 
hrane (npr. mlekarne, vinske usedline, ostanki škroba, pšenični otrobi, sadna pulpa, 
ostanki olja ipd.), kot obnovljivih biovirov za pripravo funkcionalne »eko-krme« za živali. 
Projekt je usmerjen v oblikovanje in razvoj novih posebnih funkcionalnih, nutricevtskih 
proizvodov s posebnim poudarkom na  mikrobnih živilih. Ti mikrobni prehranski 
nadomestki, znani kot probiotiki, pozitivno vplivajo na živino na način, da izboljšujejo 
oz. uravnavajo črevesno ravnovesje. 
Prijavitelj išče naslednje partnerje: 

• raziskovalni center, ki deluje na področju mikrobioloških analiz krme in drugih 
prehranskih odpadkov (predvsem iz mlečne industrije); 

• podjetje, ki proizvaja oz. ponuja embalažne rešitve za pakiranje hrane; 
• veterinarski inštitut za ocenjevanje zdravstvenega stanja živine; 
• podjetja, ki so specializirana v ultrafiltraciji in/ali destilaciji; 
• podjetje, ki proizvaja končne produkte (eko-krmo); 
• podjetje in/ali raziskovalni center, ki deluje na področju toksikološke kontrole 

končnih proizvodov; 
• podjetje za proizvodnjo krme. 

ŠIFRA: PS-116 

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 



 

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje 
PROGRAM: 7. okvirni program – nanotehnologije, nanomateriali 
RAZPIS: FP7-AAT-2010-RTD-1 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 14. 1. 2010. 
PROJEKT: »DeICING - Nanoengineering deicing in airports« 
VRSTA SODELOVANJA: Cilj projekta je osredinjen na razvoj »DeICING« rešitve za 
odstranjevanje ledu iz letalskih kril v zimskih obdobjih. Delo za razvoj tovrstne rešitve bo 
vključevalo uporabo termoelektričnih grelnih tehnologij, energetske bilance, »low 
weight«-rešitev, razvoj strojne opreme in gradnjo pilotske naprave.  
Projektni konzorcij sedaj šteje 6 partnerjev. Prijavitelj išče dodatne partnerje med 
majhnimi, srednje velikimi in velikimi podjetji ter raziskovalnimi institucijami, ki 
proizvajajo letalska krila oziroma razvijajo programsko opremo za letala. 
KLJUČNE BESEDE: polymers, flexible, wings, airplanes, thermoelectric hardware 
ŠIFRA: PS-117 
 
PRIJAVITELJ: Italijanska provinca 
PROGRAM: Jugovzhodna Evropa 
RAZPIS: SEE open call 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite čim prej. 
PROJEKT: »Solidarity Economy Districts: Planning a sustainable model of development« 
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja 3-letni projekt, ki se osredinja na princip 
solidarnostne ekonomije in razvoj solidarnostnih ekonomskih okrožij. Projekt se nanaša 
na gradnjo strategij za spreminjanje kapitalizma in kapitalistično »zatiralnih« socialnih 
odnosov, ki se razvijajo in spodbujajo v kapitalizmu, ter identifikacijo strategij za 
»humanizacijo« kapitalistične ekonomije, za potrebe nadomeščanja kapitalistične 
globalizacije z na skupnosti temelječimi socialnimi mrežami.  Projekt temelji na izkušnji 
province Rimini, kjer je 1500 družin v preteklih 2 letih sodelovalo v socialni mreži »GAS« 
(Gruppi di Acquisto Solidale-Solidarity Purchase Groups) in doživelo konkretno izkušnjo 
ekonomske solidarnosti. GAS-skupino so sooblikovali prebivalci province Rimini, ki so se 
odločili za skupno nabavo hrane in drugih produktov direktno pri proizvajalcih in tako 
skrajšali verigo med proizvajalci in potrošniki. Prav tako so sami izbirali kaj/kje in kakšno 
vrsto hrane bodo kupili (npr. kako je bila hrana proizvedena, organska pridelava, pri 
proizvajalcih, ki upoštevajo trajnostne vidike okoljskega in človeškega ravnanja itn.) 
Prijavitelj išče partnerje med lokalnimi občinami, regionalnimi oblastmi/uradi, 
razvojnimi agencijami, podjetniškimi zvezami, gospodarskimi zbornicami, regionalnimi 
centri za usposabljanje in izobraževanje z izkušnjami iz »solidarnostne ekonomije«.  
ŠIFRA: PS-118 
 
PRIJAVITELJ: Nemške univerze in več namških MSP 
PROGRAM: 7. okvirni program – IKT, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne 
tehnologije 
RAZPIS: ni določeno 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 1. 1. 2010. 
PROJEKT: »Fluid Systems / Fluid Production« 
VRSTA SODELOVANJA: 
»Fluid Logistics« je dinamična, prilagodljiva, okolju prijazna popolnoma avtomatizirana 
tehnologija, ki omogoča visoko prilagodljivost za posameznikove potrebe (»on demand« 
in »just in time«) za proizvodnjo in logistiko fluidnih materialov.  
Na poseben inteligenten način je mogoče prilagajati tehnologijo za različne in 
spreminjajoče se razmere, procese in potrebe v realnem času. Poleg tega lahko 
skladiščenje, ravnanje in proizvodnja poteka z veliko večjo hitrostjo, zaradi česar je 
potrebno manj prostora in virov. Pričakovano trajanje projekta je 30 mesecev. 
Projektni konzorcij išče partnerje med MSP in univerzami, RTO z naslednjimi znanji:  



 

• logistično podjetje (predvsem intralogistika, “material flow”, transportne 
tehnike);  

• inženiring programske opreme za skladišča in proizvodne sisteme ali 
“Inhouselogistics” ; 

• strojni inženiring za razvoj proizvodnih sistemov/strojegradnja; 
• matematična optimizacija in umetna inteligenca. 

ŠIFRA: PS-119 
 
PRIJAVITELJ: Španski raziskovalno-tehnični center 
PROGRAM: 7. okvirni program – Energetika 
RAZPIS: FP7-ENERGY 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 23. 12. 2009. 
PROJEKT: »SOMABAT- Development of novel solid materials for high power density Li-ion 
batteries« 
VRSTA SODELOVANJA: Projekt temelji na razvoju novih, poceni, varnih in reciklirnih 
trdnih materialov za njihovo integracijo kot različne komponente visoko zmogljivih 
litijevih ionskih baterij (npr. katoda, anoda in elektrolit). Glavni cilj projekta SOMABAT 
je integrirati različne komponente za sestavo prototipne litijeve ionske baterije za 
kasnejšo industrijsko proizvodnjo. 
Prijavitelj projekta išče raziskovalne centre, univerze ali raziskovalno-razvojno 
usmerjena podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem materialov (sinteza in karakterizacija) za 
katodo ali trdne membrane za litijevo ionsko baterijo. 
ŠIFRA: PS-125 
 
PRIJAVITELJ: Britanski grozd  
PROGRAM: 7. okvirni program – področje »Regions of Knowledge« 
RAZPIS: FP7-REGIONS-2010-1 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite 14. 1. 2010. 
PROJEKT: »TELEHEALTH« 
VRSTA SODELOVANJA: Britanski regionalni grozd pripravlja projekt na področju 
»telezdravja«, ki bo presegel dosedanje, večinoma neuspešne poizkuse eksperimentalne 
ali pilotne vpeljave telezdravstvenih storitev. Zato razvijajo novo tehnologijo in nove 
modele želenih storitev, ki bodo kar najbolje izkoristili IKT in telezdravstvene tehnološke 
inovacije. Storitve v okviru teh modelov bodo omogočale sodelovanje na daljavo, 
spremljanje in podporo bolnikom ter bistveno preoblikovale zdravstveno varstvo in 
storitve v naslednjem desetletju. 
Projekt išče že ustanovljene grozde ali razvijajoče se grozde na področju »telezdravja« 
za skupno sodelovanje in skupno prijavo projekta na zgoraj navedeni razpis. 
Zainteresirani grozdi morajo vključevati regionalne/nacionalne organe upravljanja, 
univerze ali druge raziskovalne organizacije ter poslovne subjekte (podjetja). Še posebej 
so dobrodošli konzorciji iz regij, ki so že uvedli “telezdravstvo” (ali imajo izdelan načrt 
zanj), ki so operabilni in ne zgolj eksperimentalni. 
ŠIFRA: PS-126 

PRIJAVITELJ: Konzorcij italijanskih podjetij in raziskovalnih centrov 
PROGRAM: N/A 
RAZPIS: “Industry 2015, New Technologies for “Made Italy” 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite čim prej. 
PROJEKT: »AQUASENSE« 
VRSTA SODELOVANJA: Projekt se bo osredinjal na implementacijo inovativnega sistema 
za spremljanje kvalitete pitne vode v realnem času. V nov sistem bodo integrirani novi 
»aspecifični« senzorji, ki bodo razviti med trajanjem projekta, integriran bo 



 

hidrogeološki model, model kontaminiranega toka v sistemu distribucije vode in napreden 
sistem za upravljanje in podporo odločanju.  
»AquaSense« sistem bo razvit, preizkušen in potrjen v laboratoriju in na koncu na terenu 
v sodelovanju z zainteresiranimi podjetji, ki se ukvarjajo z upravljanjem voda. 
V primerjavi s sistemi, ki so sedaj v rabi, sistem prinaša številne prednosti, ne le za 
italijanski trg, temveč tudi za izvoz, zlasti za države v razvoju. 
Poleg možnih aplikacij v  industriji upravljanja z vodo se bodo lahko tehnologije, ki bodo 
razvite v okviru projekta, potencialno uporabljale za obsežno spremljanje stanja okolja 
(nadzorne meritve morske vode, rek, jezer, vode za namakanje, industrijske odpadne 
vode) in za spremljanje tekočin, ki se uporabljajo v živilski in predelovalni industriji (vino 
in pivo, brezalkoholne pijače, mleko, usnjarska industrija, galvanizacija ipd.) 
Projekt išče dodatnega partnerja za vstop v konzorcij. 
ŠIFRA: PS-127 
 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.|  

 
 
 
 
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. 

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI  

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 

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 

EVROPSKA JAVNA NAROČILA 



 

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.  
 
SEDANJA PONUDBA:  
 
EEN-nov-44 Britanski proizvajalec izdelkov za nego kože išče partnerje za vse vrste 

trgovinskega sodelovanja, razen trgovine na drobno.  
EEN-nov-50 Sirijski trgovec in proizvajalec modernega pohištva išče trgovske posrednike 

(agente, predstavnike, distributerje), »join venture« ter vzajemno 
proizvodnjo. 

EEN-nov-51 Madžarski proizvajalec jeklenih konstrukcij in prezračevalnih sistemov 
(različnih velikosti, zmogljivosti, funkcij) ponuja podizvajanje. 

EEN-nov-52 Poljsko podjetje, dejavno na področju transporta in logistike, ponuja svoje 
storitve. 

EEN-nov-54 Poljski proizvajalec jeklenih izdelkov ponuja in išče trgovske posrednike. 
EEN-nov-55 Nemški proizvajalec semen zelenjave, rož in zelišč išče poslovne partnerje, 

dejavne na področju zelišč in energijskega žita, ter proizvajalce sadik za 
vzajemno proizvodnjo. 

EEN-nov-56 Italijanski proizvajalec nakita, bižuterije in podobnih izdelkov išče trgovske 
posrednike (distributerje, agente, predstavnike). 

EEN-nov-62 Španski proizvajalec vin in olivnega olja išče trgovske posrednike. 
EEN-nov-67 Poljski proizvajalec lesenega pohištva prodaja podjetje. 
EEN-nov-70 Srbski proizvajalec izdelkov iz kovnega železa išče distributerje. 
EEN-nov-71 Španski vinogradnik išče trgovske posrednike. 
EEN-nov-72 Špansko podjetje, specializirano na področju strojev za krmo in žita, išče 

trgovske posrednike. 
EEN-nov-73 Španski proizvajalec žganih pijač išče trgovske posrednike. 
EEN-nov-74 Španski proizvajalec keramike išče trgovske posrednike.   
EEN-nov-75 Švedsko podjetje, dejavno na področju trgovanja z blagom, išče trgovinske 

posrednike, distributerje, trgovce na drobno in veletrgovce. 
EEN-nov-76 Italijansko prehrambno podjetje, specializirano v proizvodnji Italijanskih 

regionalnih mesnih delikates, išče distributerje. 
 
Za dodatne informacije se obrnite na eno izmed institucij: 

 
 
 
 
 
 
 

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

Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno 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   



 

 

 

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. 

Švedsko podjetje razvija in prodaja rešilne jopiče. Iščejo akreditiran laboratorij za 
preizkuse v skladu s standardi EN ISO 12402, ISO 12402-6:2006, ki določajo varnostne 
zahteve in dodatne preizkusne metode za rešilne jopiče in druge plavalne pripomočke. 
(Ref.:09 SE 67CJ 3EU2) 
Ciprsko gradbeno podjetje išče partnerja za skupno ustanovitev skupine za recikliranje 
odpadnega gradbenega materiala. Partnerji so lahko dobavitelji tehnologij s področja 
recikliranja ali nosilci znanja, ki bi skupini pomagali s svojimi izkušnjami. Dobrodošli tudi 
investitorji. (Ref.:09 CY 0641 3FJF) 
Histoni so vključeni v previjanje in pakiranje deoksiribonukleinske kisline (DNK) v 
kromosome in urejajo tudi gene. Raziskave pa so zelo odvisne od protiteles, ki so lahko 
spremenljive kakovosti in uporabnosti. Angleški raziskovalci so razvili metodo, ki omogoča 
določitev veznih  lastnosti histonskih protiteles. Univerza išče partnerje za licenčne ali 
komercialne pogodbe. (Ref.:09 GB 43O3 3EU0) 
Manjše madžarsko podjetje je razvilo insekticid proti koloradskemu  hrošču  za biološko 
varstvo rastlin. Izdelek je  okolju prijazen in se uporablja namesto kemične zaščite. 
Tehnologija je primerna za »bio«-podjetja. Podjetje išče partnerje za razvoj tržnih 
proizvodov, industrijsko proizvodnjo in prodajo. (Ref.:09 HU 50S4 3EEQ) 
Romunski inštitut je patentiral oscilacijsko sito v začetni fazi uporabe, primerno za 
preverjanje materiala v razsutem stanju. Prednosti pred klasičnim žičnim sitom so: stalno 
avtomatizirano čiščenje, odprava potrebe po  pranju sita in uporabe gumene prevleke, 
enostavnost zamenjave elementov. Inštitut išče industrijske partnerje za proizvodnjo in 
preizkušanje izdelka. (Ref.:09 RO 74DO 3ET5) 
 
Za dodatne informacije pišite na mailto:een@ijs.si ali pokličite na tel.: 01/477-38-42. 
 
 
 
 
 

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE 

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



 

 
 

 

 
 

 
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 | 
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