
 

 
 
 
 
Dokumentacijski center Enterprise Europe Network Maribor zbira, ureja in posreduje 
predvsem informacije o Evropski uniji, njeni zakonodaji ter programih in projektih, 
namenjenih malim in srednje velikim podjetjem. Poleg tega je v naši zbirki veliko število 
poslovnih imenikov in katalogov, poročil, analiz in drugih informacij. V centru se redno 
zbirajo tudi informacije o slovenskih in predvsem evropskih poslovnih dogodkih (sejmih, 
konferencah, posvetovanjih, seminarjih). 
 
Nudimo vam 

• svetovanje pri iskanju in uporabi gradiva;  
• obveščanje o novo prispelem gradivu za posamezna področja Evropske unije;  
• nudenje brezplačnih izvodov evropskih kot tudi slovenskih publikacij informativne 

narave o Evropski uniji kot tudi o slovenskih aktivnostih v zvezi z  vključevanjem v 
Evropsko unijo;  

• izposoja gradiva na dom. 
 
Storitve dokumentacijskega centra so brezplačne.  
 
V kolikor želite postati prejemnik mesečnih informacij o novi literaturi 
dokumentacijskega centra Enterprise Europe Network Maribor, nam to sporočite na 
elektronski naslov: mailto:urska.sekol@mra.si . 
 
 
 
 
 
V okviru sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado države Izrael o dvostranskem 
sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem 
sektorju (v nadaljevanju: sporazum o RR sodelovanju) so k predložitvi skupnih projektov 
vabljeni udeleženci iz obeh držav. Projekti se bodo izvajali v okviru programa za tržno 
orientirane industrijske raziskave EUREKA, kjer sta obe državi polnopravni članici. 
 
Tematska področja bilateralnih projektov na področju raziskav in razvoja (RR)  
 
V okviru poziva lahko prijavitelji prijavijo projekte iz katerega koli Eureka tehnološkega 
področja (www.eureka.be/thematic.do ). 
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AKTUALNO 

Predstavitev dokumentacijskega centra Enterprise Europe Network  

Naznanilo:  2. poziv za predloge skupnih raziskovalno-razvojnih projektov med 
Slovenskimi in Izraelskimi organizacijami 
 



 

Kljub temu pa je ta poziv namenjen oz. osredotočen na projekte iz naslednjih področij:   
• Čiste tehnologije: okoljske tehnologije, novi viri energetskih virov in uporaba 

naravnih virov, tehnologije upravljanja z vodami 
• Bio-Agro tehnologije: področje poljedelstva, kmetijstva in prehrane 
• ICT: uporabnost informacijskih tehnologij za namene učenja in znanstvenih 

raziskav, informacijske tehnologije, programske opreme 
• Znanosti o življenju: biotehnologija in medicinski pripomočki. 

 
Za več informacij se obrnite na: 
SLOVENIJA IZRAEL 
Petra Žagar 
EUREKA NPC 

Daniel Yogev, Program manager 
Slovenia-Israel Industrial R&D 
cooperation  

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo   

MATIMOP - Israeli Industry Centre for 
R&D 

Kotnikova 38 29 Hamered St. (P.O.Box 50364) 
1000 Ljubljana, Slovenija Tel-Aviv 61500, Israel 
Tel.: 01/478-47-56 Tel.: +972-3-5118177 
Elektronski naslov: mailto:petra.zagar@gov.si  Elektronski naslov: 

mailto:Slovenia@matimop.org.il  
 
Več informacij  
 
 
 
 
Mladim slovenskim podjetnikom ponujamo priložnost, da si naberejo podjetniške 
izkušnje pri uveljavljenih podjetjih v tujini ter omogočamo izkušenim slovenskim 
podjetnikom, da gostijo mlade podjetnike iz tujine in svoje izkušnje delijo z njimi. 
  
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS) je pričel 
izvajati projekt GYMNASIUM 2 v okviru katerega je predvideno so-financiranje izmenjav 
(mobilnosti) 7 slovenskih mladih podjetnikov, ki se bodo odpravili v tujino in 7 
gostovanj za tuje mlade podjetnike, ki bodo izrazili interes za gostovanje pri izkušenih 
slovenskih podjetjih. Projekt GYMNASIUM 2 tako ponuja večkratno priložnost: 

• da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja svojih podjetij od 
izkušenih tujih kolegov,  

• omogoča izmenjavo izkušenj med njimi,  
• spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,  
• omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,  
• dopušča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne vezi ter  
• izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih prihajajo mladi 

podjetniki.  
 
V izmenjavah (mobilnostih) projekta GYMNASIUM 2 lahko sodelujejo novi podjetniki, ki 
so v fazi ustanavljanja podjetja ali mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika manj 
kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 
3 leta) in si želijo nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih podjetnikih«. 
 
Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, ki v tem primeru opravljajo 
vlogo gostitelja, ki gosti ter prenaša svoje izkušnje na novega oz. mladega podjetnika. 
Izkušen podjetnik mora biti lastnik podjetja ali voditi podjetje, ki je registrirano v EU. 

 

Priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini  
 

http://een.mra.si/index.php?id=233&lang=sl


 

Projekt GYMNASIUM 2 je odlična priložnost tako za nove kot tudi izkušene podjetnike, ki 
so pripravljeni deliti svoje izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s 
seboj prinašajo mladi oz. novi podjetniki. Poslovne izmenjave, ki lahko trajajo od 1 do 
6 mesecev, pokrivajo širok spekter sektorjev in se lahko izvajajo kjerkoli v EU. 
 
Pogoj za sodelovanje je predhodna priprava poslovnega načrta in plana aktivnosti za 
čas izmenjave v okviru mobilnosti. 
 
Projekt GYMANSIUM 2 je finančno podprt iz programa »Eurasmus for Young 
Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih 
podjetnikov v Evropi z namenom pridobivanja novih podjetniških znanj in sposobnosti, ki 
jih mladi ali bodoči podjetniki nabirajo v okviru delovne prakse pri izkušenem podjetniku 
v tujini. 
 
Več informacij: 
 
Sebastjan Rosa 
Univerza na Primorskem 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
Tel.: 05/663-77-13        
Elektronski naslov: sebastjan.rosa@zrs.upr.si  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOGODEK: mednarodni posvet : Alternativno reševanje delovnopravnih sporov|TERMIN: 
15. 1. 2010|LOKACIJA: Gospodarske zbornice Slovenija|OPIS: V okviru projekta 
alternativno reševanje delovnopravnih sporov  najavljamo mednarodni posvet, ki bo v 
petek, dne 15. 1. 2010 v dvorani A poslovne stavbe Gospodarske zbornice Slovenije, 
Vabljeni socialni partnerji, predstavniki podjetij, strokovna javnost.|DODATNE 
INFORMACIJE: pravna služba, tel.: 01/589-81-84, elektronski naslov: (npr.) 
mailto:ards@gzs.si .|PODROBNOSTI O DOGODKU: V Evropski uniji je zaupanje v 
nesodno rešitev spora vedno primaren način reševanja spora. Reševanje spora med 
delodajalcem in delavcem  se nadaljuje pred delovnim sodiščem šele potem,  ko  
izčrpata pot nesodnega načina rešitve spora oziroma ta pot ni uspešna. Tudi v Sloveniji 
nova delovnopravna zakonodaja od leta 2003  daje možnost take ureditve,  vendar pa 
zakonodaja zahteva bistveno večjo aktivnost socialnih partnerjev oblikovanju institucij za 
reševanje sporov z mediacijo in arbitražo. Gospodarska zbornica Slovenije je dala 
pobudo, da se te metode  oblikujejo s podporo in preko socialnega dialoga,  v 

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 

DOGODKI 
 
Poslovna srečanja 

Kliknite za sledenje povezavi 



 

sodelovanju delodajalskih in delavskih organizacij.  Alternativno (nesodno) reševanja 
delovnopravnih sporov s pomočjo delovnopravne arbitraže in mediacije lahko bistveno 
pripomore k  reševanju  individualnih sporov med delavcem in delodajalcem tako, da do 
sodnih reševanj sporov ne bi prišlo.  S tem bistveno pripomore k zdravi klimi v podjetju; 
neposredno k produktivnosti in posredno k zaposlovanju. | 
 
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: Dvostranski okoljski sestanki na prireditvi Envietech 2010|TERMIN: 5. 2. 20  
10|LOKACIJA: Dunaj, Avstrija|OPIS: Ob mednarodnem kongresu in razstavi Envietech 
2010 se lahko prijavite in udeležite dvostranskih sestankov z izbranimi okoljskimi 
strokovnjaki, ponudniki in iskalci tehnologij. Rok za prijavo je 13. 1. 2010, rok za izbiro 
sogovornikov pa 31. 1. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Institut "Jožef Stefan", Marjeta 
Trobec, tel.: 01/477-38-79, mailto:marjeta.trobec@ijs.si |PODROBNOSTI O DOGODKU:  
http://www.matchmaking.at/envietech2010/ | 

DOGODEK: Vodilni sejem blagovnih znamk Brand Fair 6, Beograd|TERMIN: 11.–13. 2. 
2010|LOKACIJA: Beograd, Srbija|OPIS: Možnost za zainteresirana podjetja, da se na 
skupnem razstavnem prostoru predstavijo s svojimi blagovnimi znamkami, pod naslovno 
temo »Slovenija – zemlja brandova« ), ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja 
JAPTI.Podjetjem, ki se bodo udeležila sejemske predstavitve, bodo v okviru sejma na 
razpolago številne promocijske aktivnosti, s katerimi bodo okrepili prepoznavnost svojih 
blagovnih znamk. Rok prijave je 6. 1. 2010.|DODATNE INFORMACIJE: Danijel 
Gostenčnik, tel.: 01/589-81-54, elektronski naslov: mailto:danijel.gostecnik@gzs.si . | 
PODROBNOSTI O DOGODKU: http://www.gzs.si/slo/storitve/47723 | 

 DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje v okviru Eilat Eilot Mednarodne 
konference|TERMIN: 16.-18. 2. 2010|LOKACIJA: Eilat, Izrael|OPIS: Mariborska 
razvojna agencija / Enterprise Europe Network v sodelovanju z partnerji organizira 
Mednarodno kooperacijsko srečanje v okviru Eilat Eilot Mednarodne konference o 
obnovljivih virih energije 2010, ki je namenjeno podjetjem, institucijam, dejavnih na 
področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in trajnostnega 
razvoja.|DODATNE INFORMACIJE: Peter Ekart, tel.: 02/333-13-02, elektronski naslov: 
mailto:peter.ekart@mra.si  , mailto:een@mra.si   .|PODROBNOSTI O DOGODKU: 
 www.eilatenergy.com  | 
 
DOGODEK: 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 ostalimi 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 |  
 

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 

 
 

 
 
RAZPIS: Najava 4. razpisa za prijavo projektov 
RAZPISNIK: Evropska komisija/EACI  
PROGRAM: ICT Policy Support Programme 
PODROČJE: IKT za nizkoogljično gospodarstvo in »pametno« mobilnost, digitalne 
knjižnice, IKT za zdravje in vključenost, odprto inoviranje za prihodnje spletne storitve v 
»pametnih« mestih, večjezični splet (multilingual web) 
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti 
ROK PRIJAVE: še ni določen, informativni dan bo 15. 1. 2010 v Bruslju 
VEČ INFORMACIJ: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm  
 
RAZPIS: Najava razpisa 2010 za prijavo projektov 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Intelligent Energy Europe 
PODROČJE: energetika – racionalna raba energije, novi obnovljivi viri energije, 
energetska učinkovitost v transportu 
TIP PROJEKTA: netehnični, neraziskovalni, promocijski, demonstracijski, razvojni  
ROK PRIJAVE: še ni določen, informativni dan bo 3. 2. 2010 v Bruslju 
VEČ INFORMACIJ: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 
 
RAZPIS: FP7-AFRICA-2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: zdravstvo, kmetijstvo, prehrana, ribištvo, biotehnologija, okolje 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=268 
 
RAZPIS: FP7-KBBE-2010-4 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: kmetijstvo, prehrana, ribištvo, biotehnologija 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=233  
 
RAZPIS: FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: Sustainable automotive electrochemical storage 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=289  

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU 



 

 
RAZPIS: FP7-SST-2010-RTD-1 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: transport, vključno z aeronavtiko (sustainable surface transport including 
European green cars initiative) 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=238  
 
RAZPIS: FP7-TPT-2010-RTD-1 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: transport, vključno z aeronavtiko 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=240  
 
RAZPIS: FP7-TRANSPORT-2010-TREN-1 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: transport, vključno z aeronavtiko 
ROK PRIJAVE: 14. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=237  
 
RAZPIS: FP7-NMP-2010-EU-USA 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 
ROK PRIJAVE: 28. 1. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=276  
 
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: FP7-NMP-2010-CSA-4 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije 



 

ROK PRIJAVE: 2. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=261  
 
RAZPIS: FP7-HEALTH-2010-Alternative Testing 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: zdravstvo 
ROK PRIJAVE: 3. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=280  
 
RAZPIS: Razpis za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PODROČJE: kultura, prevajanje 
PROGRAM: Culture 
TIP PROJEKTA: projekti literarnega prevajanja 
ROK PRIJAVE: 3. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.ccp.si/seznam.php?vrsta=razpisi&nacin=aktualno  
 
RAZPIS: Razpis »Leonardo da Vinci 2010« 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Vseživljenjsko učenje, podprogram Leonardo da Vinci 
PODROČJE: izmenjava, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in 
usposabljanja v Evropi 
TIP PROJEKTA: Mobilnost, Partnerstva, Prenos inovacij 
ROK PRIJAVE: 19. 2. 2010, 26. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.cmepius.si/razpisi/ldv10.aspx 
 
RAZPIS: MEDIA 2007 – razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje na 
avdiovizualnem področju  
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PODROČJE: mediji 
TIP PROJEKTA: Ukrepi, ki jih zajema ta sklep, vključujejo razvoj produkcijskih 
projektov. Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim podjetjem 
dostop do 
financiranja s strani bank in finančnih institucij s sofinanciranjem dela stroškov po 
naslednjih postavkah: 

• zavarovanje avdiovizualnih produkcij: modul 1 – podpira postavko „Zavarovanje“ 
• v proračunu za produkcijo; 
• jamstvo za opravljeno delo produkcije avdiovizualnega dela: modul 2 – podpira 
• postavko „Jamstvo za opravljeno delo“ v proračunu za produkcijo; 
• bančno financiranje produkcije avdiovizualnega dela: modul 3 – podpira 

postavko„Finančni stroški“ v proračunu za produkcijo. 
ROK PRIJAVE: 

• 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.htmRTI 
 
RAZPIS: IMI-JU-2009 



 

RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE:  Iniciativa »Innovative Medicines« (2nd Call 2009) 
ROK PRIJAVE: 8. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=300  
 
RAZPIS: Najava razpisa EUREKA 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija in države članice iniciative EUREKA 
PROGRAM: EUREKA 
PODROČJE: različna tehnološka področja 
TIP PROJEKTA: inovacijske projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke –
njihovo uporabo, sodelovanje, prenos znanja. 
ROK PRIJAVE: 22. 2.2010 (razpis bo objavljen v januarju 2010) 
VEČ INFORMACIJ: 
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednarodno_sodelovanje/eur
eka/ 
 
RAZPIS: SP1-JTI-CS-2009-02 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: skupna tehnološka pobuda »Clean Sky« 
ROK PRIJAVE: 23. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=299  
 
RAZPIS: 4th Eurostars Cut-Off 
RAZPISNIK: Evropska komisija in Eureka 
PROGRAM: Eurostars 
PODROČJE: katerokoli tehnološko področje 
TIP PROJEKTA: aplikativni (komericialno usmerjeni) projekti 
ROK PRIJAVE: 25. 2. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.eurostars-eureka.eu/ ali 
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/tehnologija/mednarodno_sodelovanje/eur
ostars/ 
 
RAZPIS: FP7-ENERGY-2010-2 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program  
PODROČJE: energetika 
ROK PRIJAVE: 4. 3. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=264 
 
RAZPIS: FP7-ENERGY-2010-2  
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: energetika 
TIP PROJEKTA: raziskovalni projekti na področjih: Demonstration of innovating 
multipurpose solar plants, Biofuels from algae, Demonstration of a new generation of 



 

boilers and stoves, Efficiency Improvement of Oxygen-based combustion, Extending the 
value chain for GHG emissions other than CO2, Large scale demonstration of smart 
distribution networks with distributed generation and active customer participation 
ROK PRIJAVE: 4. 3. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_
id=264&act_code=ENERGY&ID_ACTIVITY=5  
 
RAZPIS: 4. razpis 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: Interreg IVC 
PODROČJE: inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo, okolje(varstvo) in 
preprečevanje tveganj, tehnična pomoč 
TIP PROJEKTA: kapitalizacijski projekti (prenos dobrih praks, ...) 
ROK PRIJAVE: 5. 3. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.interreg4c.net/application.html  
 
RAZPIS: Odprt 9. razpis v okviru ERA-NET projekta »CORNET« 
RAZPISNIK: Evropska komisija/MVZT 
PROGRAM: 7. okvirni program (posredno) 
PODROČJE: kolektivno raziskovanje in sorodna področja proizvajanja in prenosa znanja 
ROK PRIJAVE: 31. 3.2010  
VEČ INFORMACIJ: http://www.cornet-
era.net/index.php?seite=introduction_9th_call&navigation=5052&kanal=html  
(MVZT ima nacionalni razpis v okviru projekta CORNET v pripravi in bo objavljen na 
njihovi spletni strani ter v Uradnem listu RS!!!)  
 
RAZPIS: Odprt 7. razpis v okviru ERA-NET projekta »ERA-SME« 
RAZPISNIK: Evropska komisija/MVZT 
PROGRAM: 7. okvirni program (posredno) 
PODROČJE: vsa tehnološka področja 
TIP PROJEKTA: razvojno-aplikativni projekti mednarodnega sodelovanja 
ROK PRIJAVE: 31. 3. 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://www.era-sme.net/public/ 
(MVZT ima nacionalni razpis v okviru projekta CORNET v pripravi in bo objavljen na 
njihovi spletni strani ter v Uradnem listu RS!!!) 
 
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PROGRAM: 7. okvirni program 
PODROČJE: IKT 
TIP PROJEKTA: posebni program Sodelovanje: informacijske in komunikacijske 
tehnologije:  
ROK PRIJAVE: 13. 4. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.cooperationDetailsCallPa
ge&call_id=297  
 
RAZPIS: Razpis za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija 
PODROČJE: kultura, prevajanje 
PROGRAM: Culture 
TIP PROJEKTA: projekti sodelovanja s tretjimi državami 



 

ROK PRIJAVE: 1. 5. 2010 
VEČ INFORMACIJ: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/call_strand_13_2010_en.php  
 
RAZPIS: Najava razpisa za leto 2010 
RAZPISNIK: Evropska komisija/EACI 
PROGRAM: Eco-Innovation 
PODROČJE: ekologija, recikliranje materialov, ekoinovacije v gradbeništvu in 
prehrambeni industriji, zeleno poslovanje in »pametno« nakupovanje 
TIP PROJEKTA: aplikativni projekti 
ROK PRIJAVE: razpis bo objavljen v aprilu 2010 
VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm  
 
Dodatne informacije o aktualnih odprtih  
razpisih programov EU: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RAZPIS: Javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih 
centrov, ki se bodo v letu 2010 sofinancirali iz integralnih sredstev proračuna 
Republike Slovenije  
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3117 
RAZPISNIK: Ministrstvo za kulturo  
PREDMET RAZPISA: sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa 
multimedijskih centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih 
multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic ter seminarjev za 
usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko- komunikacijske 
tehnologije, povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in 
postprodukcij) ter ustvarjanja umetniških presežkov v okviru kulturnih projektov na 
področju kreativne uporabe IKT 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 22. 1. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.kultura.gov.si  
DODATNE INFORMACIJE: dr. Matjaž Šekoranja, tel. 01/369-59-57, elektronski naslov: 
matjaz.sekoranja@gov.si  

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 
 



 

 
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 104, Datum: 18.12.2009, Stran: 3171 
RAZPISNIK:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  
PREDMET RAZPISA: sofinanciranje znanstvenih sestankov, organiziranih v Republiki 
Sloveniji, ki so namenjeni: izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so plod lastnega 
raziskovalnega dela znanstvenikov, prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo 
in tehnološki razvoj.|ROK ZA ODDAJO VLOG: 29. 1. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi  
DODATNE INFORMACIJE: Marjetka Primožič tel. 01/400-59-70, elektronski naslov: 
mailto:marjetka.primozic@arrs.si . 
 
RAZPIS: Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev  
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 98, Datum: 04.12.2009, Stran: 3027 
RAZPISNIK: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
PREDMET RAZPISA: dodelitev nepovratnih sredstev, za naložbe kmetijskih gospodarstev 
iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013. Okvirna višina 
nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za 
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, znaša 
8.000.000 EUR 
ROK ZA ODDAJO VLOG: do zaprtja javnega razpisa oz. najkasneje do 31. 1. 2010 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: www.mkgp.gov.si  in www.arsktrp.gov.si. 
DODATNE INFORMACIJE:  
INFO točka: ARSKTRP od ponedeljka do četrtka.: 8h-15,30h; petek: 8h – 14,30 h, 
Kontaktna oseba ARSKTRP Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, elektronski 
naslov: mailto:aktrp@gov.si  
INFO točke KGZS od ponedeljka do petka: 9h-11h 
Odgovorna in kontaktna oseba Darja Zadnik KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 
Nova Gorica, tel.: 05/726-58-17, elektronski naslov: mailto:darja.zadnik@go.kgzs.si  
INFO točka: ČZS ponedeljek: 10h-14h; četrtek: 8h – 12 h in 13h – 14 h; petek: 8h – 10 h 
Kontaktna oseba Katja Jurčevič Škerjanc Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 
Lukovica tel.: 01/729-61-10 (četrtek), (ponedeljek in petek) elektronski naslov: 
mailto:katja.jurcevic@czs.si .  
 
RAZPIS: Garancije za tehnološke projekte 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 113, Datum 31.12.2009 
RAZPISNIK: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
PREDMET RAZPISA: garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero; še 
posebej je razpis namenjen spin-off podjetjem 
ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 2., 5. 4., 15. 5., 15. 6., 15. 9. in 15. 10. vse v letu 2010 
oziroma do porabe sredstev 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=110&It
emid=120 
 
RAZPIS: Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
OBJAVLJENO: Uradni list RS, št. 113, Datum 31.12.2009 
RAZPISNIK:  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
PREDMET RAZPISA: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere.|ROK ZA ODDAJO VLOG: 25. 2., 1. 4., 5. 5., 5. 6., 5. 7., 5. 9., 5. 10. in  5. 11. 
vse v letu 2010 oziroma do porabe sredstev 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:  



 

http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=109&It
emid=118 
DODATNE INFORMACIJE: mag. Boštjan Vidovič tel.: 02/234-12-64, elektronski naslov: 
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si . 
 
 
 
 
PRIJAVITELJ: Avstrijski tehnološki inštitut 
PROGRAM: 7. okvirni program 
RAZPIS: FP7-ICT-2009-6 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 1.4.2010 na sledeči povezavi: 
http://www.ideal-ist.net/Countries/AT/PS-AT-3835  
PROJEKT: Multiscale Cardiovascular Modelling and Simulation for Risk Factor 
Determination  
VRSTA SODELOVANJA: Avstrijski prijavitelj pripravlja projektni predlog, ki se osredotoča 
na združevanje in izboljšanje obstoječih modelov, ki opisujejo človeški fiziološki sistem v 
različnih obsegih in merilne naprave za določanje srčno-žilnih dejavnikov tveganja 
(kardiovaskularno modeliranje). Projekt išče partnerje med univerzami, raziskovalnimi 
inštituti na področju medicine in med bolnišnicami, ki imajo znanja in ekspertize na 
področju fiziološkega modeliranja in simulacij, validacije fizioloških modelov. Partnerji v 
projektu bodo izvajali manjše validacijske študije in delali izboljšave na obstoječih 
kardiovaskularnih modelih. 
KLJUČNE BESEDE: PWV, PWA, cardiovascular risk, blood flow, modeling, simulation, 
compartment, vessel tree model, pulse wave, blood pressure, hypertension, arterial 
stiffness, coronary heart disease, arterial wave reflection 
ŠIFRA: PS-132 
 
PRIJAVITELJ: Italijanska univerza 
PROGRAM: 7. okvirni program 
RAZPIS: FP7-SSH-2010-2 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite čimprej 
PROJEKT: Models of welfare amongst solidarity, competition and market 
VRSTA SODELOVANJA: Italijanski prijavitelj pripravlja projekt, ki se osredotoča na 
proučevanje in primerjavo lokalnih socialnih modelov z vidika trenutnega stanja, 
specifičnih značilnosti modelov in njihovih perspektiv, (ne)institucionalnih protagonistov 
socialnih modelov, orodij/instrumentov ter z vidika sociale in trga. Prijavitelj išče 
dodatne partnerje za sodelovanje v projektu 
KLJUČNE BESEDE: welfare models, flexicurity, labour market, social security  
ŠIFRA: PS-133 
 
PRIJAVITELJ: Španska raziskovalna skupina 
PROGRAM: 7. okvirni program 
RAZPIS: FP7-KBBE-2010-4 
ROK PRIJAVE: Izraze interesa za sodelovanje pošljite do 6.1.2010 
PROJEKT: IARPID - Inorganic Arsenic from Rice Products in Infant Diets 
VRSTA SODELOVANJA: Prijavitelj pripravlja projekt, ki se osredotoča na določitev 
izpostavljenosti otrok na arzenik v umetnem mleku (artificial milk) in otroški hrani, 
katere osnova je riž. Prijavitelj projekta išče podjetje, proizvajalca otroške hrane, za 
sodelovanje v projektu kot končni uporabnik/koristnih projektnih raziskav. Potencialni 
partner bo prispeval k projektu s svojimi izkušnjami glede proizvodnje otroške hrane 
(infant formula).  
KLJUČNE BESEDE: children food, rice products 

AKTUALNI PROJEKTNI PREDLOGI IŠČEJO PARTNERJE 



 

ŠIFRA: PS-134 
 
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. 
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-dec-01 Litovsko podjetje specializirano v proizvodnji nastanitvenih storitev išče 

trgovske posrednike. 
EEN-dec-11 Madžarsko podjetje specializirano v proizvodnji električnih vozil, išče 

distributerje. 
EEN-dec-33 Italijansko podjetje specializirano v proizvodnji vezenin, tekstila in daril 

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 



 

išče trgovskega posrednika, sodelovanje na področju logistike in transporta 
in partnerje za vzajemno proizvodno sodelovanje. 

EEN-dec-36 Bosansko podjetje specializirano v proizvodnji vezanih plošč (multipleks), 
latoflex letvic, šolsko pohištvo, postelje z latoflex okvirji, ponuja 
prodajo/nakup celotnega podjetja ali njegovega dela ter ponuja/išče 
partnerje za vzajemno proizvodnjo. 

EEN-dec-50 Rusko podjetje specializirano za proizvodnjo energetsko varčnih naprav za 
industrijsko in občinsko razsvetljavo, išče trgovskega posrednika. 

EEN-dec-54 Madžarsko podjetje specializirano v proizvodnji električne opreme 
(varnostna tehnologija, hotelski ključi na plastičnih karticah), išče podjetje, 
ki deluje na področju varnostne tehnologije, za vzpostavitev skupnega 
podjetja. Podjetje išče tudi trgovske posrednike, partnerje za združitev ali 
izmenjavo deležev. 

EEN-dec-59 Nemško podjetje specializirano za zunanjo trgovino išče proizvajalce sončne 
fotovoltaike, za izvoz izdelkov v podsaharsko Afriko, zlasti v vzhodno Afriko. 
Podjetje ponuja trgovsko posredniške storitve ali podizvajalske aktivnosti. 

EEN-dec-61 Poljsko podjetje specializirano v gradbeništvu (projektiranju mostov), želi 
biti podizvajalec in išče partnerja za join venture. 

EEN-dec-64 Poljski proizvajalec sadja, išče distributerje za jabolka, hruške, slive, 
češnje in maline po vsej Evropi.. 

 
Za dodatne informacije se obrnite na eno izmed institucij: 

 

 
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. 

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE 

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   

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  



 

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) 
Poljsko podjetje, ki proizvaja zelo kvalitetne usnjene izdelke, išče moderno proizvodnjo 
linijo za izdelavo usnjenih izdelkov (denarnice, torbice). Iskana tehnologija naj omogoča 
polno avtomatizacijo procesiranja usnja, nanašanja lepila in končnega oblikovanja 
usnjenih izdelkov. Tehnologija naj tudi omogoča doseganje višje kvalitete proizvodov. 
Podjetje želi skleniti licenčni dogovor ali komercialni dogovor. (Ref: 09 PL 63BC 3F5F) 
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) 
Nemško MSP je razvilo edinstveno tehnologijo za nanos površinske prevleke na 
polipropilen(PP) in ostale polimerne površine  z velikim potencialom za zmanjšanje časa 
nanosa in stroškov. Prevleko  nanesejo na površino  v enem delovnem koraku, pri tem pa 
ni potrebna nobena predpriprava .  Podjetje išče podjetja, ki so sposobna v svojih deželah 
delovati kot nacionalni posrednik in prodajalec na osnovi pogodbe o tehničnem ali 
komercialnem sodelovanju. (Ref.:09 DE 1593 3FEG) 
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. 
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