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Enterprise  
Europe Network
Enterprise Europe Network je v podporo majhnim 
in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni 
direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske 
komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja po-
dročja:

• mednarodno poslovno sodelovanje,

• inovacije, prenos znanja in tehnologij,

• sodelovanje v programih EU.

S 600 centri v več kot 50 evropskih državah in pri-
bližno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi 
v enotno mrežo, je Enterprise Europe Network 
največja mreža v Evropski uniji na področju nu-
denja strokovnega znanja in storitev podjetjem, 
univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehno-
loškim centrom in drugim poslovnim in inovacij-
skim institucijam.

V Sloveniji je Enterprise Europe Network prisoten 
v konzorciju sedmih partnerjev:

• Institut »Jožef Stefan« 

•  Univerza v Mariboru, Raziskovalno-razvojno in 
umetniško središče Univerze v Mariboru

• Gospodarska zbornica Slovenija 

• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

• Mariborska razvojna agencija

•  Univerza na Primorskem, Znanstveno- 
raziskovalno središče 

•  Javna agencija Republike Slovenije za  
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije
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se pričakuje večje naložbe v ključne tehnologi-
je, omogočanje boljšega dostopa do kapitala 
in spodbude za mala in srednje velika podjetja;

• 31 miljard EUR je namenjenih ključnim druž-
benim izzivom, oziroma reševanju družbenih 
vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonom-
sko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, 
trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, 
varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovlji-
vih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, 
pomenom evropske kulturne dediščine, ter za 
spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 
2020 je reševanje družbenih izzivov in pomagati 
premostiti vrzeli med raziskavami in trgom, npr. 
pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju no-
vih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki 
uspešnih izdelkov, ki imajo visok tržni potencial. 
Tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje 
javno – zasebnih partnerstev, s ciljem mobilizacije 
potrebnih sredstev. 

Mednarodno sodelovanje je ena najpomembnej-
ših prednostnih nalog programa Obzorja 2020. 
Poleg mednarodnega sodelovanja v Obzorju 2020 
so vzpostavljene tudi posebne usmerjene aktiv-
nosti s ključnimi partnerskimi državami in regija-
mi. Cilj je osredotočiti se na strateške prednostne 
naloge EU. 

Obzorje 2020 je program, ki bo dopolnjen z do-
datnimi ukrepi za dokončanje in nadaljevanje ra-
zvoja Evropskega raziskovalnega prostora. Novi 
ukrepi so usmerjeni v odpravo ovir za vzpostavi-
tev pravega enotnega trga za znanje, raziskave in 
inovacije. 

Obzorje 2020 -  
Vesolje
Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni pro-
gram EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v 
obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni pro-
gram (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obe-
nem je najpomembnejši finančni instrument izva-
janja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 
2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske 
unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel 
izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. 
Finančna sredstva programa bodo namenjena 
raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati go-
spodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta 
v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki 
bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 mi-
lijard EUR.

V primerjavi s 7. Okvirnim programom program 
Obzorje 2020 ponuja številne poenostavitve, ve-
ljajo pa tudi enotna pravila za udeležence. Obzor-
je 2020 pomeni novo paradigmo okvirnih pro-
gramov, saj pod eno streho združuje vse okvirne 
programe s področja raziskav in tehnološkega 
razvoja, inovacijskih aktivnosti programa za Kon-
kurenčnost in inovacije (Competitiveness and In-
novation Framework Programme – CIP) in aktiv-
nosti, ki jih izvaja Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (EIT).

Aktivnosti programa Obzorje 2020 so naslednje:

• krepiti odličnost znanosti in raziskav EU z na-
menskim proračunom preko 24 milijard EUR. 
Sredstva bodo zagotovila spodbudo vrhun-
skim raziskavam v Evropi, vključno s spodbuja-
njem najkvalitetnejših raziskav, ki jih financira 
Evropski raziskovalni svet (ERC);

• krepiti vodilno vlogo industrije na področju 
raziskav in inovacij. Proračun za to področje 
znaša preko 17 milijard EUR. Na tem področju 

1) Objavljeni so razpisi Obzorje 2020 - Vesolje za leto 2016 (rok za prijavo 3. marec 2016): 

Earth Observation Instrument Budget 

EO-1-2016 Downstream applications IA 9.85 Mio € 

EO-2-2016 Downstream services for public authorities PCP 3.0 Mio € 

EO-3-2016 Evolution of Copernicus services RIA 9.0 Mio €
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Competitiveness of European Space Sector: Technology and Science Instrument Budget 

COMPET-1-2016 Technologies for European non-dependence and competitiveness RIA 14.85 Mio € 

COMPET-2-2016 Maturing satellite communication technologies RIA 7 Mio € 

COMPET-3-2016-a SRC – In-Space electrical propulsion and station keeping – 
Incremental Technologies IA 18 Mio € 

COMPET-3-2016-b SRC – In-Space electrical propulsion and station keeping – 
Incremental Technologies – Disruptive Technologies RIA 5 Mio € 

COMPET-4-2016 SRC – Space Robotics Technologies RIA 18 Mio € 

COMPET-5-2016 Scientific Instrumentation RIA 5 Mio €

( https://ec.europa.eu/research/participants/por-
tal/desktop/en/opportunities/index.html )  
 
Poskrbite za ustrezno časovno načrtovanje in 
začnite s pripravo predlogov sedaj.    
 
Če se niste mogli udeležiti evropskih informativ-
nih dnevov za Obzorje 2020 Vesolje v Varšavi ali 
Bruslju, ki sta bila v veliki meri posvečena tudi 
iskanju partnerjev, lahko še vedno uporabite na-
mensko bazo podatkov za iskanje partnerjev 
za razpise na področju Obzorje2020-Vesolje 
na povezavi https://www.b2match.eu/h2020-
-space-infoday/participants   Registracija v bazo 
je odprta in ni pogojena s prijavo na Info dan. Ko 
se registrirate, lahko izdelate profil za sodelova-
nje, izberete področja, ki vas zanimajo in označite 
željeni razpis iz delovnega programa 2016/2017.  
 
2)  Objavljene so predstavitve iz evropskega 

informativnega dne „Horizon 2020 Space 
Information day“ v Bruslju. Gre za izredno 
bogat in informativen paket informacij, ki so 
aktualna in zelo koristna podpora za seznani-
tev z aktualnim stanjem, pripravo predlogov in 
iskanje partnerjev: https://www.b2match.eu/
h2020-space-infoday/pages/agenda-copy . 

3)  ARRS obvešča, da je Javni poziv prijavite-
ljem projektov Obzorje 2020 zaprt ( https://
www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/obvestila/15/
obv-EU-Obzorja-2020.asp ). 

Dogodki:

4)  Bruselj, Belgija, 24. november 2015, „Wor-
kshop with Space Industry on Access to 
Finance: European Fund for Strategic In-
vestment, COSME, Horizon 2020“. Gre za 
dogodek, ki ga organizira Evropska komisija. 
Udeeležba je brezplačna. Potrebna je regi-

stracija. Več na http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.
cfm?item_id=8501 . 

5)  Stockholm, Švedska, 9. december 2015, 
„H2020 Space Information Day“. Gre za šved-
ski informativni dan, ki bo prenašan tudi preko 
spleta in se bo odvijal v angleščini (http://
www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/
Kalendarium/2015/151209-Horizon-2020-in-
formation-meeting-on-Space/ ). Registracija za 
spremljanje dogodka preko spleta ni potrebna. 

6)  Ljubljana, Slovenija, 19.-20. april 2016,  
„Horizon 2020 Space Info day and  
Workshop on Space Science and Technology 
Co-operation“. Že sedaj si rezervirajte termin. 
O podrobnostih tega pomembnega dogodka 
na področju vesolja v Ljubljani vas bomo sproti 
obveščali. 

Informacije o Obzorju 2020 - Vesolje najdete tudi 
na spletni strani COSMOS2020 mreže NCP za 
Obzorje2020-Vesolje“:  http://ncp-space.net/ .  
 
Več informacij o Obzorju 2020 je  
-  na spletni strani MIZŠ http://www.mizs.gov.si/

si/obzorje2020/ in 
-  spletni strani Evropske komisije http://

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ . 

V primeru specifičnih vprašanj glede Obzorje 
2020 - Vesolje se obrnite na nacionalno kontak-
tno točko.    
 
Ivan Skubic  
Nacionalna kontaktna oseba (NKO) 
Obzorje 2020 - Vesolje  
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Evropska komisija 
je sprejela nov 
sveženj o krožnem 
gospodarstvu
Evropska komisija je sprejela ambiciozen nov 
sveženj o krožnem gospodarstvu, ki bo teme-
ljilo na trajnostni rabi virov. Predlagani ukrepi 
naj bi omogočili boljši izkoristek surovin, proi-
zvodov in odpadkov, posledično pa prinesli pri-
hranek energije in zmanjšanje emisij toplogre-
dnih plinov. Za ta prehod bo zagotovljenih 650 
milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 
milijarde evrov iz strukturnih skladov. 

Sveženj o krožnem gospodarstvu med drugim 
sestavljajo ukrepi za zmanjšanje živilskih od-
padkov, vključno s ciljem prepolovitve količine 
živilskih odpadkov do leta 2030, ukrepi standar-
dov kakovosti za sekundarne surovine in ukre-
pi iz delovnega načrta za okoljsko primerno 
zasnovo za obdobje 2015–2017. Med predlogi 
so tudi spremenjena uredba o gnojilih za lažji 
postopek priznavanja organskih gnojil in gnojil iz 
odpadkov na enotnem trgu ter povečanje vloge 

biohranil, strategija za plastiko v krožnem go-
spodarstvu, ki obravnava vprašanja možnosti re-
cikliranja, biorazgradljivosti, prisotnosti nevarnih 
snovi v plastiki, ter cilj trajnostnega razvoja gle-
de znatnega zmanjšanja morskih odpadkov. 
Komisija je prav tako predstavila vrsto ukrepov 
za ponovno uporabo vode, vključno z zako-
nodajnim predlogom o minimalnih zahtevah za 
ponovno uporabo odpadnih voda. Spremenjeni 
zakonodajni predlog o odpadkih določa jasne 
cilje glede zmanjšanja količine odpadkov ter dol-
goročni načrt za ravnanje z odpadki in njihovo 
recikliranje. Skupni cilj EU je 65-odstotno reci-
kliranje komunalnih odpadkov in 75-odstotno 
recikliranje odpadne embalaže do leta 2030. 
Do istega leta naj bi v EU na odlagališčih končalo 
največ 10 % vseh odpadkov. 

Predlagani ukrepi bodo prispevali k „sklenitvi zan-
ke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi 
za okolje in gospodarstvo. Krožno gospodarstvo 
bo lahko v Evropi ustvarilo številna delovna 
mesta, hkrati pa ohranjalo dragocene in vedno 
redkejše vire, zmanjševalo vpliv rabe virov na 
okolje ter odpadnim proizvodom dalo novo 
vrednost.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Slovenska izvozna 
in razvojna banka 
SID je z Evropsko 
investicijsko banko 
(EIB) sklenila 
memorandum  
o sodelovanju  
v okviru evropskega 
svetovalnega vozlišča 
za naložbe (EIAH)
Slovenska izvozna in razvojna banka SID je z 
Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila me-
morandum o sodelovanju v okviru evropskega 
svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) ter 
tako postala vstopna točka za slovenska podjetja 
in druge organizacije, ki želijo sodelovati v pro-
jektih naložbenega načrta za Evropo oziroma 
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe bo eno-
tna točka za pomoč pri naložbah v Evropi. Preko 
njega bo potekala izmenjava dobrih praks, izku-
šenj in študij resničnih primerov s področja projek-
tnega financiranja in vodenja projektov. Evropsko 
svetovalno vozlišče bo dajalo nasvete, kako pripra-
viti projekt in kako kar najbolj povečati možnosti 
za pridobitev finančnih sredstev v okviru najustre-
znejših instrumentov. Zagotavljalo bo zlasti pod-
poro pri uporabi tehnične pomoči za strukturira-
nje projektov, inovativnih finančnih instrumentov 
in javno-zasebnih partnerstev ter svetovanje o 
vprašanjih v zvezi z zakonodajo EU. Evropsko voz-
lišče je skupna pobuda Komisije in EIB.

Medtem ko je izvajanje Naložbenega načrta za 
Evropo odvisno predvsem od sodelovanja Evrop-
ske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je 
za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in 
zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje 
nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi nji-
hovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vla-
gateljev ter nacionalnih politik in strategij. 

Evropska komisija  
bo namenila  
32,7 milijona evrov 
15 inovativnim 
projektom
Evropska komisija bo 15 inovativnim projektom 
namenila 32,7 milijona evrov, s čimer jim bo 
omogočila hitrejši dostop do trgov. Pri projektih 
sodeluje 67 partnerjev iz 15 držav, med njimi 
so tudi štiri podjetja iz Slovenije, in sicer Kovis, 
Gem motors, Domel in Luznar. Posamezni projekt 
bo dobil do največ 3 milijone evrov sredstev. 

Med projekti, ki bodo dobili sredstva, so razvoj 
naprave za lažje obvladovanje gozdnih požarov, 
razvoj tehnologije za industrijsko rabo plastičnih 
odpadkov iz fotovoltaičnih panelov, razvoj nove 
diagnostike za boljšo uporabo antibiotikov, razvoj 
mobilnega 3D-skenerja za obdelavo forenzičnih 
podatkov in gradnja eksoskeletov za rehabilitacijo 
bolnikov, ki so utrpeli poškodbo hrbtenjače ali 
možganov.

Dodeljena sredstva so del 100 milijonov evrov 
vrednega instrumenta „Hitra pot do inovacij“ 
(Fast Track to Innovation – FTI) v okviru Obzorja 
2020, programa EU za raziskave in inovacije. 

Instrument FTI je namenjen podpiranju inovacij 
in evropskega gospodarstva z zagotavljanjem 
nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in 
organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami 
lažje prodrla na trg. 

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Naložbeni načrt za Evropo predvideva za 315 mili-
jard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. 
Njegov ključni steber je Evropski sklad za strateške 
naložbe, ki sta ga Evropska komisija in EIB pripra-
vili za spodbuditev prepotrebnih naložb v strate-
ške in infrastrukturne projekte ter boljši dostop 
MSP do tveganega financiranja. 

Celotno sporočilo:  
http://www.sid.si/O-banki/EIAH 

Dodatne informacije:  
http://ec.europa.eu/slovenia/news/2015/ 
20150728_evropski_sklad_za_strateske_ 
nalozbe_sl.htm 

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Vodnik  
o financiranju EU  
na področju varnosti 
in zdravja pri delu
Vodnik o financiranju EU na področju varnosti in 
zdravja pri delu ponuja celovit pregled možnih 
virov financiranja Evropske unije, ki zagotavljajo 
finančno podporo aktivnostim, iniciativam in pro-
jektom na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vodnik omogoča identifikacijo ustreznih virov fi-
nanciranja za vse zainteresirane strani s področja 
VZD. Namen priročnika je pokazati različne mo-
žnosti za financiranje na ravni EU, ki segajo od raz-
iskav na področju VZD, do dejavnosti javnih usta-
nov in projektov z različnimi socialnimi partnerji.
Predstavljene so možnosti financiranja za skupne 
pobude v različnih državah članicah EU (pogosto 
tudi za države EFTA in države kandidatke). Poleg 
tega vodnik vključuje poglavje o nacionalnih sred-
stvih iz evropskih strukturnih in investicijskih skla-
dov, tudi za Slovenijo.

Vodnik si lahko ogledate na spletni povezavi: 
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publicati-
ons/publications/eu-osha-funding-guide-2015/
view.
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BESCO d.o.o. je majhno družinsko podjetje, ki 
se ukvarja s projektiranjem, izvajanjem in ser-
visiranjem elektro inštalacij ter proizvodnjo 
elektro materiala in servisiranjem ogrevalno-
-hladilnih sistemov. V želji po širitvi svoje de-
javnosti izven slovenskih meja so leta 2013 
preko Mariborske razvojne agencije – Enter-
prise Europe Network navezali stik z izraelskim 
podjetjem, ki se ukvarja z obnovo akumulator-
jev in baterij. Na podlagi sklenjenega sodelo-
vanja je bilo ustanovljeno novo perspektivno 
podjetje - BSI servis, obnova akumulatorjev 
d.o.o., ki se ukvarja z obnovo svinčevo kislin-
skih trakcijskih akumulatorjev za električne 
viličarje in AGM baterij, ter dosega na tem po-
dročju izredno visoke rezultate.

Slovensko podjetje je kot naročnik na borzo Enter-
prise Europe Network redno tedensko s strani Ma-
riborske razvojne agencije prejemalo ponudbe in 
povpraševanja tujih podjetij. Med slednjimi so na-
šli zanimivo ponudbo vodilnega izraelskega pod-
jetja na področju svinčenih baterij - Battery Solu-
tion International Ltd (BSI) iz Karmiela, ki je iskalo 
partnerja za širitev na evropski trg.  S pomočjo so-
delavcev Enterprise Europe Network sta podjetji 
navezali stik ter nato izvedli skupne obiske v obeh 
državah in podpisali pogodbo o nakupu licence za 
obnovo trakcijskih akumulatorjev in AGM baterij v 
Sloveniji.

S pomočjo Enterprise 
Europe Network do 
novih delovnih mest 
in čistejšega okolja

Družba BSI servis, obnova akumulatorjev, d.o.o. je 
marca 2014 uradno odprla servis in pričela z de-
lom. Pred tem so s strani izraelskega podjetja pre-
jeli vso elektronsko, mehansko in zaščitno opremo 
ter izobraževanje sodelavcev in pomoč pri posta-
vitvi, testiranju in uvajanju v delo. V prvem letu de-
lovanja so se ukvarjali predvsem s promocijo BSI 
tehnologije ter obnovili okoli 70 baterij za viličarje, 
kar je izredno visok rezultat, ki pozitivno odstopa 
od rezultatov v Izraelu. V BSI servis, d.o.o. pravijo: 
»Obnova akumulatorjev in baterij je v Evropi no-
vost, ki nudi finančno zadosten donos za nas in 
hkrati velik prihranek strankam.« 

Družba na osnovi izvedenih promocijskih in ogla-
ševalskih aktivnosti napoveduje, da se jim odpira 
zares plodno obdobje na področju obnove baterij 
in akumulatorjev, hkrati pa načrtujejo sodelovanje 
pri širitvi BSI tehnologije po Evropi. 

Poleg dobrih rezultatov in novih delovnih mest 
se z uporabo BSI tehnologije za obnovo rabljenih 
akumulatorjev močno znižuje količina zavrženih 
akumulatorjev, kar pozitivno vpliva tudi na okolje. 
Proces obnove je v celoti brez odpadkov in okolju 
prijazen, vsa sredstva in materiale iz procesa ob-
novijo, prečistijo in lahko ponovno uporabijo. 

Mariborska razvojna agencija 
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Enostavna in 
brezplačna izdelava 
ocene tveganja  
z orodji OiRA
Upravljanje z varnostjo in zdravjem zaposlenih 
morajo delodajalci razumeti kot investicijo, saj 
podjetju prinaša dodano vrednost prek šte-
vilnih koristnih rezultatov, ki vplivajo na kon-
kurenčnost, rast in motivacijo zaposlenih. De-
lodajalci se morajo zavedati, da zagotavljanje 
varnega in zdravega delovnega mesta zmanj-
šuje število poškodb in bolezni. 

V Evropi sta varnost in zdravje delavcev zaščitena s 
pristopom, ki temelji na oceni in obvladovanju tve-
ganja. Naloga in zakonska dolžnost delodajalcev 
je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zve-
zi z delom ter izvedejo oceno tveganja, ki predsta-
vlja pomemben korak pri preprečevanju nezgod 
pri delu in poklicnih bolezni. Z njo na sistematičen 
način ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje 
delavcev, ugotovimo kaj lahko povzroči poškodbe 
ali škodo, predvidimo možnosti za odpravo nevar-
nosti oz. preventivne ali varnostne ukrepe. 

Uporaba orodij OiRA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
(EU-OSHA) je razvila spletna interaktivna orodja 
za izdelavo ocene tveganja OiRA, ki ta postopek 
bistveno olajša. Z njim so zagotovljeni viri in zna-
nje, ki jih mikro in mala podjetja potrebujejo, da 

lahko sama ocenijo svoja tveganja. Orodje OiRA 
ponuja pristop za izdelavo ocene tveganja v več 
korakih, pri čemer uporabnika popelje od prepo-
znavanja tveganj na delovnem mestu prek izva-
janja preventivnih ukrepov ter nazadnje do spre-
mljanja tveganj in poročanja o njih. Orodja OiRA 
lahko podjetjem pomagajo, da postanejo konku-
renčnejša, na primer tako da znižajo stroške, pove-
zane s poklicnimi boleznimi, zmanjšajo tveganja 
nezgod ter izboljšajo splošne delovne razmere in 
organizacijsko uspešnost.

Organizacije, ki bodo uporabljale orodja OiRA, 
bodo izkoristile tudi nekatere druge prednosti:

• uporaba orodij OiRA je brezplačna,
• na voljo so na spletu,
• na voljo je mobilna aplikacija,
•  orodja so ciljno naravnana na posamezen  

sektor,
•  deloma jih je mogoče prilagoditi zahtevam 

podjetij,
•  omogočajo razvoj načrta ukrepanja in izbiro  

s seznama predlaganih ukrepov.

Postopek delovanja orodja OiRA 

Postopek v orodju OiRA vključuje pet korakov:

1.  Priprava: orodje OiRA podjetjem deloma omo-
goča, da ocene tveganja prilagodijo svojim po-
sebnostim. Pri tem morajo odgovoriti na nekaj 
vprašanj.

2.  Prepoznavanje: ta korak vključuje odkrivanje 
morebitnih nevarnosti pri delu in ugotavljanje, 
kdo bi jim bil lahko izpostavljen.
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Odposlanec RS za 
mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP)
Ključna vloga MSP odposlanca je povezati mi-
kro, mala in srednje velika podjetja s politika-
mi, zakoni, programi na nacionalni in EU ravni 
z namenom, da bi bile politike, zakoni in pro-
grami čimbolj oblikovani po meri mikro, malih 
in srednje velikih podjetij.

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) so iz-
jemno pomemben nosilec gospodarske rasti, ino-
vativnosti, zaposlovanja in vključevanja v družbo, 
zato jim Evropska unija (EU) namenja posebno 
pozornost.

V vsaki državi članici EU deluje MSP odposlanec, ki 
je del mreže Evropskega MSP odposlanca  v okviru 
Evropske Komisije.

MSP odposlanec se sestaja s predstavniki gospo-
darstva (zbornicami, združenji), sodeluje pri pri-
pravi in izvedbi predlogov ukrepov vključenih v 
enotni dokument za zagotovitev boljšega zako-
nodajnega in poslovnega okolja ter dvig konku-
renčnosti ter je 'varuh' Evropskega načela »naj-
prej pomisli na male«, ki v ospredje postavlja 
ravno MSP.

V Sloveniji vlogo MSP odposlanca skladno s skle-
pom Vlade RS opravlja generalna direktorica di-
rektorata, pristojnega za mikro, mala in srednje 
velika podjetja na ministrstvu, pristojnem za go-
spodarstvo (MGRT), dr. Sabina Koleša (T: 01/400 
35 20, E: gp.mgrt@gov.si), vlogo namestnika od-
poslanca za MSP pa opravlja vodja področja, pri-
stojnega za podjetništvo v okviru Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(SPIRIT), Tatjana Dokl (T: 01/589-18-70, E: info@
spiritslovenia.si).

INFORMACIJE

•  e-VEM portal za podjetja in podjetnike
•  dogodki, pomembni za MSP
•  finančni instrumenti za MSP (Slovenski podje-

tniški sklad, SID banka)

Vir: Spirit Slovenija, javna agencija

3.  Vrednotenje: ta korak vključuje prednostno 
razvrščanje prepoznanih tveganj. Prednostna 
razvrstitev pozneje pomaga pri odločitvi, kate-
re ukrepe bo treba izvesti prioritetno.

4.  Načrt ukrepanja: orodje pomaga ustvariti na-
črt ukrepanja in odločiti, kako tveganja odpra-
viti ali obvladovati.

5.  Poročilo: nazadnje se samodejno ustvarita po-
ročilo in načrt ukrepanja, ki ju je mogoče nati-
sniti in/ali prenesti, kar omogoča dokumentira-
nje rezultatov postopka ocene tveganja.

Na ravni EU so na razpolago orodja za naslednje 
dejavnosti: čiščenje, frizerska dejavnost, usnjar-
stvo in strojenje, produkcija in prizorišča za nasto-
pe v živo, pomorski promet, varovanje ter šport. V 
Sloveniji so na razpolago OiRA orodja za naslednje 
dejavnosti:

• cestni promet,
• delo v frizerski dejavnosti,
• delo v mizarski delavnici,
• delo v pisarni,
• gradbeništvo,
• čiščenje poslovnih prostorov.

Dostop do OiRA orodij:  
www.oiraproject.eu/oira-tools

Viri:

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 2008. 
Ocena tveganja – vloge in odgovornosti. Facts 80: 1-2.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. 2015. 
OiRA: brezplačna in preprosta orodja za enostavno izde-
lavo ocene tveganja. Dostopno prek: https://osha.euro-
pa.eu/sl/tools-and-publications/oira. 

mag. Maja Cergol Lipnik

Univerza na Primorskem 
Znanstveno-raziskovalno središče 
Center za sodelovanje z gospodarstvom
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Kaj dela Evropska
unija?
Pregled izobraževanja in  
usposabljanja 2015

Evropska komisija je objavila Pregled izobraževa-
nja in usposabljanja 2015, ki vsebuje najnovejše 
podatke o razvoju izobraževanja in usposabljanja 
v državah članicah EU. Študija kaže napredek pri 
doseganju izobrazbe v Evropi, vendar razkriva, da 
so potrebne naložbe za bolj vključujoče izobra-
ževanje in za spodbujanje socialne mobilnosti. 
Za visokošolsko izobraževanje v Sloveniji študija 
ugotavlja, da področje ni zadostno financirano, 
težave pa predstavljajo tudi nesorazmerno veliko 
število študijskih programov, visoka stopnja osipa 
in težave s fiktivnim vpisom. 

Spletni podjetniki leta 2015

Evropska komisija je objavila dobitnike nagrade 
Europioneers 2015. Nagrado za najboljšega sple-
tnega podjetnika sta dobila Taavet Hinrikus and 
Kristo Käärmann (Estonija), nagrado za najboljše-
ga mladega spletnega podjetnika Domenico Co-
lucci (Italija) in nagrado za najboljšo spletno pod-
jetnico Ida Tin (Nemčija). Namen nagrade Europi-
oneers je promovirati uspešne spletne pobude, 
promovirati vlogo spletnih podjetnikov v evropski 
družbi, pa seveda tudi spodbujati ljudi, da se odlo-
čijo za podjetništvo.  

Nov načrt za e-upravo 2016-2020

Evropska komisija prek javnega posvetovanja 
od državljanov, podjetij in organov javne uprave 
zbira mnenja o tem, kaj državljani in podjetja EU 
potrebujejo in pričakujejo od vladnih služb v EU 
in kaj zmorejo ali nameravajo organi javne upra-
ve doseči za boljšo uporabo digitalnih priložno-
sti. Javno posvetovanje bo odprto do 21. januar-
ja 2016. Mnenja in predloge, ki jih bo zbrala, bo 
Evropska komisija upoštevala pri pripravi načrta 
za e-upravo za obdobje od leta 2016 do 2020.

Evropski pakt za mlade je vzpostavljen

Evropska komisija je v sodelovanju z evropsko 
mrežo za družbeno odgovornost gospodarskih 
družb CSR Europe vzpostavila Evropski pakt za 
mlade. Gre za vzajemni dogovor med podjetji in 
Evropsko unijo za izboljšanje priložnosti za mlade 
pri iskanju zaposlitve. Pakt poziva podjetja, social-

ne partnerje, nosilce izobraževanj in usposabljanj 
ter druge deležnike, da razvijejo ali utrdijo par-
tnerstva za povečanje zaposljivosti in vključevanja 
mladih.

Drugi razpis za področje  
telekomunikacij

Evropska komisija je objavila drugi razpis s podro-
čja telekomunikacij, prek katerega je iz Instrumen-
ta za povezovanje Evrope (Connecting Europe 
Facility) za projekte za dograditev infrastrukture 
za evropske digitalne storitve na voljo 16,9 mili-
jona evrov. Rok za oddajo projektov je 15. marec 
2016. V drugi četrtini 2016 bodo ocenili prejete 
predloge, dobitnike sredstev bodo objavili v tretji 
četrtini 2016. Evropska komisija pričakuje projek-
te, ki bodo omogočili izboljšanje vsakodnevnega 
življenja ljudi prek digitalnega vključevanja, pove-
zovanja in interoperabilnosti evropskih digitalnih 
storitev, ki bodo pripomogle k vzpostavitvi evrop-
skega digitalnega trga.

Zgledni mednarodni inovativni projekt 

Češko majhno podjetje Software602 je skupaj s 
partnerji iz Slovenije, Španije in Turčije v okviru 
projekta XMLFED razvilo inovativne produkte za 
eVlado. Ti izdelki so mu doma omogočili rast in 
prodor na tuje trge. Izhodišče za projekt je bilo 
prepričanje, da bodo ljudje s selitvijo poslov in 
dela javnih organov na splet vse bolj morali izpol-
njevati spletne obrazce. To pa mnogim povzroča 
težave. 

Na voljo sta dve vrsti spletnih obrazcev. Nekatere 
je treba natisniti in jih izpolniti na papirju, skenirati 
in jih poslati po elektronski pošti. S temi obrazci 
imajo težave ljudje, ki nimajo svojega tiskalnika. 
Nekateri obrazci so na voljo v spletni obliki in jih je 
mogoče izpolniti le na računalniku.

Slednji sistem podatke, ki jih navede tisti, ki jih iz-
polnjuje, takoj prenese v informacijski sistem or-
ganizacije, za katero posameznik obrazec izpolni. 
Te obrazce je treba programirati in jih vključiti v 
informacijske sisteme organizacij, kar pa ni vedno 
enostavno. Rešitev za to so se odločili razviti v 
podjetju Software602, a so hitro ugotovili, da tega 
ne bodo zmogli sami, zato potrebujejo partnerje. 
Te so v Sloveniji, Španiji in Turčiji našli prek organi-
zacije Eureka.

Vir: SBRA, Tedenske e novice 41, 42, 44
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Hannover Messe 
2016: Tehnološka 
kooperacijska srečanja
26. – 28. april 2016, Hannover, Nemčija

TERMIN: 26. do 28. april 2016

LOKACIJA: Hannover, Nemčija

OPIS: Mednarodni partnerski dogodek je name-
njen inovativnim MSP, raziskovalnim organizaci-
jam in univerzam z namenom iskanja partnerjev 
za tehnološko in raziskovalno sodelovanje. S pred-
hodno rezervacijo sestankov si lahko zagotovite 
sodelovanje na B2B sestanki v hali 2 Hannovrske-
ga sejma.

Dogodek B2B bo v prvi vrsti namenjen SMART to-
varnam in inovativni rabi surovin ter energetsko 
učinkovitih tehnologij. 

Nekateri poudarki dogodka:

- Najnovejši trendi na področju Industrija 4.0
-  30 minutni učinkoviti sestanki z namenom 

krepitve in vzpostavljanja sodelovanja s tujimi 
deležniki

- Sestanki s ključnimi R&D ponudniki storitev
-  Reševanje problemov in/ali ponujanje rešitev 

preko B2B sestankov

Glavne teme dogodka:

- Integriranje komponent
- Procesiranje informacij
- Avtomatizacija procesov
- Orodja

- Energetsko učinkovita proizvodnja
- SMART proizvodnja
- IKT za proizvodna podjetja
- Prototipi in pilotne sheme
- Dobaviteljske verige
- Tovarne prihodnosti
-  Ideje, predlogi in partnerstva v raziskovalnih 

programih EU

Udeležba je brezplačna za prijavitelje  
do 29. februarja 2016, po tem datumu bo prijava 
znaša 119 EUR za posamično organizacijo.

PRIJAVE: Udeležbo na dogodku si lahko zagotovi-
te z registracijo, rok za registracijo je 8. april 2016.

PODROBNOSTI O DOGODKU: https://www.
b2match.eu/technologycooperationdays

BIOGAZ EUROPE 2016
27. in 28. januar 2016, Nantes, Francija

OBISK POSLOVNE DELEGACIJE NA POLJSKEM
med 17. in 21. januarjem 2016, Krakow in Wroclaw

KOOPERACIJSKO SREČANJE BIOFACH 2016
med 10. in 13. februarjem 2016, Nuremberg, 
Germany

H2020 HEALTH EUROPEAN BROKERAGE  
EVENT 2016
13. januar 2016, Pariz, Francija

KOOPERACIJSKO SREČANJE ENERGY DAYS 
GRAZ 2016
14. januar 2016, Graz, Avstrija
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LABORATORIJSKA PROTETIKA 2016
5. in 6. februar 2016, Zdravstvena fakulteta  
Ljubljana

BREZPLAČNE LETALSKE VOZOVNICE IN B2B  
SREČANJA ZA IZBRANE UDELEŽENCE  
INDIASOFT 2016
10. in 11. marec 2016, Mumbai, Indija

Želimo vam uspešno, ustvarjalno in podjetno 
ter inovativno leto 2016.

Vesele praznike in vse dobro v novem letu!

Slovenski konzorcij 
Enterprise Europe Network

Več infomacij o dogodkih si lahko pogledate 
na spletni strani www.een.si/dogodki.
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Aktualni razpisi 
programov EU

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

SUSTAINABLE FOOD SECURITY - RESILIENT AND RESOURCE-
-EFFICIENT VALUE CHAINS

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF OPPOR-
TUNITIES

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL

RAZPIS: različni za različne tematike

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT

ROK PRIJAVE: več različnih datumov

ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, 
BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike

EU-JAPAN JOINT CALL

ROK PRIJAVE: 19. 1. 2016

EU-SOUTH KOREA JOINT CALL

ROK PRIJAVE: 19. 1. 2016

2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike  
(20. 1. 2016 in 26. 1. 2016)

2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike  
(20. 1. 2016 in 26. 1.2016)

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike  
(21. 1. 2016, 8. 3. 2016,... )

GREENING THE ECONOMY

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike  
(26. 1. 2016, 8. 3. 2016,... )

2016-2017 GREEN VEHICLES

ROK PRIJAVE: 26. 1. 2016

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL

ROK PRIJAVE: različni za različne tematike  
(12. 4. 2016, 8. 11. 2016,...)

HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS  
(H2020-HOA-01-2015)

ROK PRIJAVE: 17. 8. 2016

HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER (H2020-FOODSCANNER-
PRIZE-2015-1)

ROK PRIJAVE: 9. 3. 2016

Več informacij o aktualnih odprtih razpisov 
programov EU si lahko pogledate na spletni 
strani: www.een.si/razpisi/eu
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200 izvodov.
Fotogra�je: splet in arhiv avtorjev.

, www.facebook.com/EENSlovenija


