e-novice
Pred vami je nova aprilska izdaja
eNovic Enterprise Europe Network z
aktualnimi novicami, zanimivimi
dogodki Mreže, svežimi razpisi in
drugimi zanimivostmi. Ne spreglejte
morebitne poslovne priložnosti!

Aktualno
SESAME Net – super računalnik za mala in srednja podjetja
Projekt SESAME Net želi ozavestiti mala in srednja podjetja (MSP) o potencialih in prednostih, ki jih
omogočajo superračunalniške storitve ter ponuja tudi slovenskim podjetjem veliko storitev. S preprostim
spletnim orodjem lahko podjetja brezplačno ocenite svoj potencial za uporabo superračunalniških
simulacij: network.sesamenet.eu

Dogodki in poslovna
srečanja

Več...

DOGODEK: 2-dnevna mednarodna konferenca –
“Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin”
DOGODEK: Poslovne priložnosti za slovenska
podjetja v Južni Koreji in Kambodži
DOGODEK: 10. podjetniški klepet

DOGODEK: 2nd Forum of the EU Strategy for
the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje
TUTTOFOOD 2017

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko
srečanje: “HANNOVER MESSE 2017”

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko
srečanje: “THE FUTURE OF BUILDING 2017”

DOGODEK: Partnering days 2017

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: Transnacionalni program Alpine Space

RAZPIS: Sofinanciranje stroškov pridobitve
certifikatov po mednarodnih standardih v letu

RAZPIS: Transnacionalni program Podonavje

2017

RAZPIS: Transnacionalni program SI-AT

RAZPIS: Sofinanciranje udeležbe na
mednarodnih dogodkih v tujini

Borza poslovnih
priložnosti
BRPL20161222002 Poljski distributer naravne
kozmetike in izdelkov za osebno nego, je
zainteresiran
sodelovanja

za
z
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podjetji, ki imajo nove in inovativne kozmetične
izdelke.
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BOCZ20170209001

podjetje

išče

distributerje ali partnerje za trgovsko zastopanje
za svoje izdelke, ki so alternativna rešitev
veterinarskim

antibakterijskim/proti-glivičnim

antibiotikom in temeljijo na osnovi srebrovih
molekul. Izdelki, ki temeljijo na nanotehnološki
tehnologiji se lahko uporabljajo tako za majhne
kot

velike

živali.

Portfelj

izdelkov

vključuje gele in kreme za celjenje ran, izdelki
za čiščenje zunanjega sluhovoda, izdelke za
preventivno

zobozdravstvo,

odpravo

smradu

BORU20170315001
specializirano
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za
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proizvodnjo

premazov

(požarni

za
itd.

podjetje
požarnih-biobio-zaščitni

premazi/sredstva za zaščito lesa, antiseptiki za
les,

beton,

ognjevzdržnost

kamen,
tkanin,

opeko,
preprog,

izdelki
itn.)

za
išče

partnerje za distribucijo in trženje izdelkov na
novih trgih in ponuja sklenitev dogovora o
distribucijskih storitvah.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:


Francosko MSP je razvilo organske termoplastične pelete na osnovi mlečnih beljakovin z
različnimi lastnostmi, kot so: topnosti v vodi, jedilnost in biorazgradljivost. Tehnologija ima lahko
različne industrijske aplikacije kot so: detergenti, agrokemična industrija, hrana, kozmetika,
medicina itd. Podjetje išče partnerje iz omenjenih industrijskih sektorjev, ki želijo implementirati to
tehnologijo v svoje industrijske procese s pomočjo sporazumov o tehničnem ali raziskovalnem
Šifra:

sodelovanju.



TOFR20161223001

Latvijska univerza je razvila biorazgradljivo maso za 3D tiskanje, ki je okolju prijazna, tehnično
enakovredna fosilnim masam, po konkurenčnih cenah in je združljiva s široko paleto namiznih
3D tiskalnikov. Univerza išče sporazume o raziskovalnem sodelovanju z namenom prilagoditi
vlakna za posebne namene/aplikacije, obenem pa ponuja tudi komercialne sporazume s
tehnično



asistenco.

Šifra:

TOLV20170220001

Majhno italijansko podjetje, specializirano za vgrajene rešitve (embedded solutions), je razvilo
delujoči prototip - avtomatski sistem za preprečevanje, da bi otrok ostal sam v avtu, brez nadzora
in privezan z varnostnim pasom v avtosedežu. Rešitev je zanesljiva, enostavna za uporabo in
prilagodljiva za vsakršen avtosedež. Podjetje išče vlagatelje in je odprto za prenos tehnologije na
podlagi komercialnega sporazuma s tehnično pomočjo. Šifra: TOIT20170303001

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


Francosko podjetje je razvilo s svojimi partnerji prototip vodno hlajene fotovoltaične elektrarne, ki
se nahaja nad transportnim vodnim kanalom. Zahvaljujoč industrijski demonstraciji te tehnološke
rešitve želi podjetje raziskati nove možnosti in rešitve za podporo tovrstnim sončnim panelom.
Podjetje išče razvojnega partnerja, ki bo razvil tehnično rešitev za podporo sončnim panelom in
želi



skleniti

sporazum

o

tehničnem

sodelovanju.

Šifra:

TRFR20170308001

Moldavsko podjetje specializirano v vzgoji semen išče partnerje za implementacijo vrste
sodobnih tehnologij za razvoj ekološkega kmetovanja. Podjetje išče partnerje v državah
Evropske unije in išče komercialni sporazum s tehnično pomočjo. Šifra: TRMD20170313001



Korejsko MSP dejavno pri razvoju izobraževalne programske opreme želi razviti storitev
spletnega kodiranja z uporabo tehnologije igrifikacije in strojnega učenja. To bo težak in zapleten
programski jezik poenostavilo in naredilo zanimivega za učenje. Podjetje cilja na raziskovalnorazvojne razpise v avgustu 2017, zato išče partnersko podjetje, za sodelovanje pri raziskavah

in/ali

sklepanje

komercialnega

sporazuma

s

tehnično

pomočjo.

Šifra:

TRKR20170309001

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: povpraševanje po industrijskih partnerjih za inovativni prototipni sistem vzmetenja za vozila
PROJEKT: francosko podjetje išče strokovnjaka za obdelavo velike količine podatkov in razvoj spletnih
vsebin ter industrijskega končnega uporabnika za projekt Eurostars za pridobivanje in obdelavo podatkov
za

napovedno

PROJEKT:

H2020

analizo

ICT14–2016-2017:

proizvajalec

industrijskih
športne

opreme,

procesov
oblačil

Uspešno iskanje pravega partnerja ali dogodka za vaš poslovni uspeh vam želi
slovenska mreža Enterprise Europe Network!

Enterprise Europe Network je največja podporna mreža za mala in srednje velika podjetja z
mednarodnimi ambicijami. V Sloveniji so člani mreže:

it.

UREDNIŠTVO e-NOVIC ENTERPRISE EUROPE NETWORK

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA, p. o.
Enterprise Europe Network Slovenija
Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor
Tel.: 02/333-13-07

Elektronski naslov: een@mra.si
Spletna stran: http://een.mra.si , http://www.een.si
Odjava na: een@mra.si

Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše
predhodne prijave na e-novice Enterprise Europe Network, na osnovi telefonske prijave, na
podlagi priporočila, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih
podobnih dogodkih v organizaciji Enterprise Europe Network. Sporočilo lahko posredujete tudi
vašim prijateljem. V kolikor ne želite prejemati sporočil naše mreže, se lahko odjavite s klikom
tukaj. Za ostale nastavitve kliknite tukaj.

