
 

 
 
 
PROJEKT: German research institute is looking for medical device company active in 
imaging 
PRIJAVITELJ: Nemški raziskovalni inštitut 
PROGRAM: H2020 
RAZPIS: ICT-29-2016 Photonics KET Call 
VRSTA SODELOVANJA: Nemška raziskovalna organizacija, ki deluje na področju fotonike 
za medicinske namene išče partnerja za H2020 IKT-29-2016 Photonics KET razpis. Namen 
projekta bo zasnovati in izdelati medicinsko napravo za vizualizacijo vitalnosti tkiva in 
vzporedno oskrbo s kisikom. Partner mora biti podjetje, ki izdeluje medicinske naprave 
in ima dostop do trga na področju v intraoperativnega slikanja. Njegova naloga v 
projektu bo opredeliti poslovne primere in oblikovati uporabniški vmesnik za zdravnike. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 11. 3. 2016 
ŠIFRA:  RDDE20160218001 
 
PROJEKT: Development of a multi-lingual platform to deliver accessible best practice 
e-learning into the land based sector and associated supply chains 
PRIJAVITELJ: Britanski univerzitetni center 
PROGRAM: Erasmus + 
RAZPIS: Erasmus + call 2016 
VRSTA SODELOVANJA: Britanski kolidž/univerzitetni center išče evropskega 
akademskega ali industrijskega partnerja za skupno prijavo Erasmus+ projektnega 
predloga, ki se bo osredotočal na razvoj multi-jezikovne platforme, ki bo omogočala 
lahko dostopno in praktično okolje za e-učenje na področju kmetijstva, hortikulture in 
primarne proizvodnje hrane ter dobavnih verig v katere so vpeta ta področja. Iščejo 
partnerje za skupno prijavo projekta s področij ribištva, proizvodnje mlečnih in 
hortikulturnih proizvodov. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 11. 3. 2016 
ŠIFRA: RDUK20160205001 
 
PROJEKT: Development of a pyrolysis pilot plant for treatment and valorisation of 
wastes 
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje 
PROGRAM: Eurostars 
RAZPIS: Eurostars 2016  
VRSTA SODELOVANJA: Špansko MSP dejavno na področju okoljskih tehnologij in storitev 
pripravlja predlog projekta za naslednji razpisni rok programa Eurostars. Projekt se 
osredotoča na razvoj in zagon pilotne naprave s tehnologijo pirolize za obdelavo in 
valorizacijo odpadkov. Vhodna surovina za pilotno napravo bo pridobljena kot rezultat 
procesa anaerobnega razkroja za proizvodnjo bioplina. Konzorcij je skoraj oblikovan in 
potrebuje še MSP z znanjem za projektiranje, proizvodnjo in izvedbo pilotnega obrata za 
pirolizo. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 4. 2016 
ŠIFRA: RDES20160129001 
 
PROJEKT:  Development of a green urban bus 
PRIJAVITELJ: Francosko podjetje 
PROGRAM: H2020 
RAZPIS: Fast Track to Innovation Pilot (Innovation action - IA) 
VRSTA SODELOVANJA: Francosko MSP išče industrijske partnerje in izvajalce javnega 
prevoza za skupno prijavo »Fast Track Innovation« projektnega predloga. Podjetje išče 
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Gospodarska zbornica Slovenije 
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek 
Tel.: 01/589-81-56 
elektronski naslov: petra.arzensek@gzs.si 

partnerje med proizvajalci avtobusov, inženirskimi podjetji, izvajalci javnega transporta 
in med mesti, ki so zainteresirani/-a za razvoj, implementacijo in testiranje »plug-in« 
električnega mestnega avtobusa. Francosko MSP razmišlja tudi o možnosti prijave 
projekta na razpis SME Instrument - 2. faza. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 5. 2016 
ŠIFRA: RDFR20160115001 
 
PROJEKT: Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles, focusing on 
high efficiency and low cost 
PRIJAVITELJ: Britansko podjetje  
PROGRAM: Obzorje 2020 
RAZPIS: H2020 - Societal Challenges - GV-2016-2017  
VRSTA SODELOVANJA: Podjetje iz Velike Britanije išče proizvajalce vozil, primarne 
dobavitelje ali ponudnike tehnologij za sodelovanje v skupni pripravi in prijavi 
projektnega predloga na razpis H2020-GV-2016-2017. Cilj projekta je razviti inovativne 
električne pogone, ki bodo upoštevali zasnovo, nizko težo in stroške materiala za 
proizvodnjo električnih vozil. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 6. 2016 
ŠIFRA: RDUK20160108005 
 
PROJEKT: Development of a new T-commerce technology for TV shopping 
PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje 
PROGRAM: Eureka 
RAZPIS: Eureka 2016  
VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP specializirano za TV aplikacije (interaktivni sistemi 
za predvajanje podatkov) pripravlja mednarodni projektni predlog v okviru programa 
EUREKA. Pri projektu gre za razvoj nove tehnologije T-poslovanja za TV nakupovanje. 
Iščejo partnerja med podjetji (velika podjetja ali MSP), ki lahko analizira »set top box 
log« in velike podatke ali razvije poseben numerično-zaslonski sistem. Projektni predlog 
bo predložen do tretjega četrtletja leta 2016. 
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 8. 2016 
ŠIFRA: RDKR20160203001 
 
Za več informacij o aktualnih projektnih predlogih 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  
elektronski naslov: 
een@mra.si 

Univerza na Primorskem 
Znanstveno-raziskovalno središče 
Garibaldijeva 1, 6000 Koper 
Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa 
Tel.: 05/663-77-13 
elektronski naslov: 
sebastjan.rosa@zrs.upr.si   

Institut »Jožef Stefan«, Center za 
prenos tehnologij in inovacij 
Jamova 39, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: France Podobnik 
Tel.: 01/477-38-42 
elektronski naslov: france.podobnik@ijs.si 



 

 
Več aktualnih projektnih predlogov iščejo partnerje najdete na: http://www.een.si/ps/  
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