APRIL 2016
DOGODKI
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje Brokerage Event Alimentaria 2016
TERMIN: 27. 4. 2016
LOKACIJA: Barcelona, Španija
OPIS: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška mreža Vas vljudno vabi na
mednarodno kooperacijsko srečanje Alimentaria 2016, ki bo potekalo 27. 4. 2016 v
Barceloni, Španija. Dogodek je odlična priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj ter
navezavo stikov s podjetji iz celotnega sveta, dejavnimi na področju inovativnih živil in
živilsko predelovalnih procesov, novih trendov v sektorju hrane in pijače, prehrane zdravja
in dobrega počutja. Trenutno je na srečanje prijavljenih 88 podjetij iz Španije, Nemčije,
Italije, Poljske, Portugalske, Romunije. Udeležba na konferenci in kooperacijskem srečanju
je brezplačna. Rok za prijavo na srečanje je 13. 4. 2016.
DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška
mreža,
elektronski
naslov:
een@mra.si
,
tel:
02/333-13-07.
PRIJAVA: https://www.b2match.eu/alimentariabrokerage2016/registration
DOGODEK: AVSTRIJA: Dunaj, Obisk sejma INTERTOOL in International B2B Forum
TERMIN: 10. 5. 2016
LOKACIJA: Dunaj, Avstrija
OPIS: Vljudno vabljeni k organiziranemu obisku slovenskih podjetij na največjem avstrijskem
mednarodnem sejmu proizvodne tehnologije INTERTOOL s področja strojne industrije,
obdelave kovin in industrijskih inovacij ki bo potekal na Dunaju 10. maja 2016. Vzporedno z
obiskom sejma bo GZS v sodelovanju s partnerskimi zbornicami in institucijami pripravila
International B2B forum, na katerem se nam bodo pridružile države iz Vzhodne Evrope ter
Balkana in kjer bodo organizirani strukturirani individualni bilateralni razgovori med
udeleženci.
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA: Ines Čigoja, tel: 01/589-81-64, elektronski naslov:
ines.cigoja@gzs.si
DOGODEK: Slovensko-egiptovski poslovni forum
TERMIN: 11. 5. 2016
LOKACIJA: Ljubljana
OPIS: B2B srečanja s člani delegacije Egyptian Council for Sustainable Development.
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA:
https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/Dogodki GZS, Nataša Turk,
elektronski naslov: natasa.turk@gzs.si; tel: 01/589-81-52
DOGODEK: 1.Forum EUSAIR
TERMIN: 12.-13. 5. 2016
LOKACIJA: Dubrovnik, Hrvaška

OPIS: Institut »Jožef Stefan« vljudno vabi na prvi mednarodni forum EUSAIR na katerem
boste imeli priložnost dvostranskih sestankov s potencialnimi partnerji za skupne raziskave
in razvoj iz regije. Udeležbo na sestankih si zagotovite z registracijo in objavo svojega
profila. Udeležba je brezplačna.
Več
informacij
in
prijavo
na
dogodek
najdete
na
spletni
strani
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/adriatic-ionian/2016
DODATNE INFORMACIJE: Institut »Jožef Stefan«, Center za prenos tehnologij in inovacij,
France Podobnik, tel.: 01/477-38-42, elektronski naslov: france.podobnik@ijs.si
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje AgroB2B@NSFair
TERMIN: 16. 5. 2016
LOKACIJA: Novi Sad, Srbija
OPIS: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška mreža Vas vljudno vabi na
mednarodno kooperacijsko srečanje AgroB2B@NSFair, ki bo potekalo dne 16. 5. 2016 v okviru
83. Mednarodnega kmetijskega sejma na sejmišču v Novem Sadu. Kooperacijsko srečanje je
namenjeno podjetjem de javnim na področjih: Proizvajalci in trgovci hrane in pijače,
Kmetijska mehanizacija in oprema, Kemični izdelki za kmetijstvo, Embalaža, Obnovljiva
energija, Proizvodnja in oprema za rastlinjake, Uporabna znanost in raziskave, Inovativne
tehnologije v kmetijstvu.
Rok za prijavo na srečanje je 8. 5. 2016.
DODATNE
INFORMACIJE:
Dodatne
informacije
na
spletni
strani
http://agrob2b.talkb2b.net/, Mariborska razvojna agencija / Enterprise Europe Network,
Jolanda Damiš, tel.: 02/333-13-07, elektronski naslov: jolanda.damis@mra.si.
DOGODEK: Srečanje s trgovinskimi agenti in zastopniki v Španiji, Malaga
TERMIN: 19.–21. 5. 2016
LOKACIJA: Malaga, Španija
OPIS: Dvodnevni mednarodni dogodek Networking Malaga 2016, bo potekal med 19. in 21.
majem 2016 v Španiji. Udeležba na dogodku je odlična priložnost za vsa podjetja, ki iščejo
vstop ali širitev poslovanja preko zastopnikov in agentov na tuje trge. Prijave so možne samo
do četrtka, 14. aprila 2016 zaradi izdelave kataloga prijavljenih podjetij, s katerim bodo
vabili tuje agente na sestanke.
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA: Ines Čigoja, tel: 01/589-81-64, elektronski naslov:
ines.cigoja@gzs.si
DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje DRUPA Brokerage Event 2016
TERMIN: 1.-2. 6. 2016
LOKACIJA: Düsseldorf, Nemčiji
OPIS: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška mreža Vas vljudno vabi na
mednarodno kooperacijsko srečanje DRUPA 2016, ki bo potekalo med 1. in 2 junijem 2016
na sejmišču Düsseldorf v Nemčiji. Dogodek je odlična priložnost za izmenjavo informacij in
izkušenj ter navezavo stikov s podjetji iz celotnega sveta, dejavnimi na področju tiska,
proizvodnje embalaže in novih tehnologij. Rok za prijavo na srečanje je 23. 5. 2016.
DODATNE INFORMACIJE: Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška
mreža, elektronski naslov: een@mra.si , tel: 02/333-13-07.
DOGODEK: Innovat&Match 2016
LOKACIJA: Bologna (Italija)
TERMIN: 9.-10. 6. 2016
OPIS: Na mednarodni industrijsko-raziskovalni razstavi boste imeli priložnost dvostranskih
sestankov s potencialnimi partnerji za skupne raziskave, razvoj in prodajo na področjih
pridelave in predelave hrane, mehatronike in transporta, gradbeništva, zdravja in kreativnih

industrij. Udeležbo na sestankih si zagotovite z registracijo in objavo svojega profila.
Udeležba je brezplačna.
ROK ZA PRIJAVO: 16. 5. 2016
DODATNE INFORMACIJE: Institut »Jožef Stefan«, Center za prenos tehnologij in inovacij,
Marjeta Trobec, tel.: 01/477-38-79, elektronski naslov: marjeta.trobec@ijs.si
PODROBNOSTI O DOGODKU: https://www.b2match.eu/r2b2016
Vsi dogodki slovenske mreže Enterprise Europe Network so objavljeni na spletni strani:
http://www.een.si/dogodki/

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI PROGRAMOV EU
RAZPIS: CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalnih, inovacijskih in koordinacijskopodpornih projektov na 4 tematskih področjih povezanih z energetsko prenovo stavb,
učinkovitimi hibridnimi rešitvami za shranjevanje el. in toplotne energije glede na pogoje
dobave in uporabe, itn. Za podrobnejše informacije o posamezni tematiki sledite spodnji
povezavi.
ROK PRIJAVE: 19. 1. 2017
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
RAZPIS: 2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovacijskih projektov na 3 tematskih področjih
povezanih s tehnologijami IKT infrastrukture in avtomatizacije cestnega prometa. Za
podrobnejše
informacije
o
posamezni
tematiki
sledite
spodnji
povezavi.
ROK PRIJAVE: 26. 1. 2017
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
RAZPIS: 2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalnih, inovacijskih in koordinacijskopodpornih projektov na 16 tematikah povezanih s področjem mobilnosti, od aeronavtike,
aviacije, vodnega in cestnega prometa, varnosti potnikov, trajnostne mobilnosti v mestih
in urbanih območjih itn. Za podrobnejše informacije o posamezni tematiki sledite spodnji
povezavi.
ROK PRIJAVE: 26. 1. 2017
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
RAZPIS: 2016-2017 GREEN VEHICLES
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalnih in inovacijskih projektov na 8
tematskih področjih povezanih s tehnologijami zelenega transporta (električnih in hibridnih
prevoznih sredstev, baterij, integracije s hitrimi polnilnicami itn). Za podrobnejše
informacije
o
posamezni
tematiki
sledite
spodnji
povezavi.
ROK PRIJAVE: 1. 2. 2017
VEČ INFORMACIJ:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1/defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Več aktualnih odprtih razpisov
http://www.een.si/razpisi/eu/

programov

EU

najdete

na

spletni

strani:

AKTUALNI ODPRTI RAZPISI V SLOVENIJI
RAZPIS: Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju
RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica
OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 740
PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Pomurje (RGS
Pomurje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami,
navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS
Pomurje. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin
statistične regije Pomurje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad,
Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota,
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina,
Turnišče, Velika Polana in Veržej.
POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.
DODATNE INFORMACIJE: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času
uradnih
ur,
v
Sektorju
za
izvajanje
spodbud,
Tel:
(01)
836-19-53.
ROK ZA PRIJAVO: Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19.
4. 2018. Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni
strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/ prav tako se ju lahko v času od objave do
zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
RAZPIS: Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju
RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica
OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 744
PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Zasavje (RGS
Zasavje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami,
navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS

Zasavje. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične
regije Zasavje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Hrastnik,
Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.
POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.
DODATNE INFORMACIJE : Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času
uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.
ROK ZA PRIJAVO: Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19.
4. 2018. Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni
strani sklada:http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se ju lahko v času od objave do
zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Več
aktualnih
odprtih
razpisov
http://www.een.si/razpisi/slo/

v

Sloveniji

najdete

na

spletni

strani:

BORZA POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
Borza poslovnih priložnosti vam omogoča, da preko 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-mar-56: Tajvansko podjetje je specializirano za razvoj in proizvodnjo
najsodobnejših robotov, njihovih delov in ključnih modulov, ki jih izvažajo predvsem v
Azijo, Ameriko in Avstralijo. Podjetje trenutno išče prodajne agente in distributerje, ki
lahko pomagajo tržiti njihovo široko paleto izdelkov, vključno z izobraževalnimi roboti,
varnostnimi in industrijskimi roboti, kot tudi robotske komponente (regulatorji, motorji,
senzorji), na evropskem trgu.
Ostale ponudbe in povpraševanja tujih podjetij Mreže Enterprise Europe Network Slovenija
najdete na spletni straneh http://een.mra.si in http://www.een.si/bcd/

BORZA INOVACIJ, ZNANJA IN TEHNOLOGIJE
Borza inovacij, znanja in tehnologij vam omogoča, da preko 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.
TEHNOLOŠKE PONUDBE:
Tehnologija razvoja samoupravnih brezpilotnih letal z različnimi aerodinamični vezji
(TORU20160311001).

Špansko podjetje je razvilo rešitev za monitoring in analizo informacij iz socialnih medijev
in omrežij kot so popularnost blagovnih znamk, konkurenti, potencialne nevarnosti, itn za
podporo pri učinkovitejšemu odločanju v poslovnih marketinških procesih
(TOES20160329002).
Inteligenten
video-nadzorni
(TOSE20160226002).

sistem

kot

storitev

SaaS

(Security-as-a-Service)

Španski inovator ponuja patentirano napravo za dinamične ventilacijske fasade, ki omogoča
ventilacijo in razvlaževanje dvoslojnih fasad z zračno komoro (TOES20150205002).
Mobilna aplikacija za natančen nadzor nad vnosom hrane in telesno vadbo/treningom za
učinkovito izgubo odvečnih kilogramov (TOUK20160307001).
TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:
Italijanski ponudnik programske opreme za upravljanje podjetniških aktivnosti
vinogradnikov/vinarjev išče partnerje v Sloveniji za tehnično sodelovanje ali »joint venture«
(TRIT20160310001)
Kitajsko okoljsko-tehnološko podjetje išče integrirano rešitev (čistilni zbiralnik) za
upravljanje in obdelavo komunalnih odplak (TRCN20160314001).
Špansko podjetje išče avtomatiziran sistem za vodenje in pozicioniranje sadja preden gre v
proizvodno linijo na razrez (TRES20151223002).
Špansko podjetje išče partnerja za razvoj inovativne rešitve za strojno prevajanje
(TRES20160308001).
Britansko podjetje išče partnerje z znanjem na področju poroznih titanijevih prevlek in
struktur za bio-medicinske protetične aplikacije (TRUK20160307001).
Ostale ponudbe in povpraševanja tujih podjetij Mreže Enterprise Europe Network
Slovenija najdete tukaj. V kolikor Vas zanima več o tehnoloških ponudbah in povpraševanjih se
lahko obrnete na info@een.si.
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