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

Dogodki in poslovna srečanja

DOGODEK: Kooperacijsko srečanje
Meet4Business Agra 2017

DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje v
času 50. MOS
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje
Meet4Business MOS 2017

DOGODEK: Partnering days 2017

DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje s
področja varnosti in zdravja na delovnem mestu
"meet@A+A 2017"

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: H2020-CIP-2016-2017 (CRITICAL

RAZPIS: P1 PLUS 2017 Garancije Sklada za

INFRASTRUCTURE PROTECTION)

bančne kredite s subvencijo obrestne mere

RAZPIS: H2020-ALTFI-2017 (IMPROVING

RAZPIS: Javni razpis za ugodna razvojna

ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO

posojila začetnim podjetniškim projektom na

ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE)

problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

RAZPIS: H2020-SME INSTRUMENT 2016-2017

RAZPIS: Javni razpis za ugodna posojila

(first phase and second phase)

podjetniškim projektom in projektom na področju
obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

RAZPIS: H2020-LCE-2016-2017
(COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY)

Borza poslovnih
priložnosti
BRDK20170616001

Dansko

podjetje

prototip

je

izdelalo

oblikovalsko
pregrinjala

za

prenosno posteljico in išče evropska podjetja, ki
lahko v skladu s proizvodnim sporazumom
zagotavljajo
s

Cut/Make/Trim

potiskanim

(CMT)

organskim

BOPT20160818001

Portugalsko

tehniko

bombažem.
podjetje,

ki

proizvaja bio-oglje in iz njega izdeluje pelete in
brikete

išče

prodajne

posrednike.

BRIT20150928001 Italijanski trgovec na drobno
in distributer gradbenih materialov, išče nove
dobavitelje s Hrvaške, Slovenije in Združenega
kraljestva. Zanima
in/ali

ga komercialni sporazum

pogodba

o

distribuciji.

BOPT20170608001 Portugalska podjetnica je
razvila interaktivno angleško družabno igrico za
učence angleščine, ki je na voljo na petih
različnih

ravneh.

Igra

se

prodaja

na

Nizozemskem, v Nemčiji, Združenem kraljestvu,
na Irskem in v tujini preko nacionalnih založnikov
in distributerjev šolskih materialov. Podjetnica
išče
sklenitev
državah

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:

urednike

in

distributerje

za

sporazuma o distribuciji v drugih
Evropske

unije.



TODE20170530001: Nemško podjetje je razvilo platformo za digitalizacijo logistike reciklaže, ki
ponuja enostavno aplikacijo za stranke, senzorje, pametne zabojnike z analizo informacij,
optimizirano načrtovanje poti in materialnih tokov. Platforma je primerna za vse vrste odpadnih
tokov med drugim, tudi za tekstil in obdelavo industrijskih odpadnih vod. V EU iščejo partnerje, ki
se ukvarjajo z odpadki. S podjetjem se je možno dogovoriti za licenco ali pogodbo o izvajanju
storitev.



TODE20160314002: Manjše podjetje iz Nemčije ponuja sistem za obvladovanje podatkov na
področju voda. Sistem se lahko uporablja za spremljanje podatkov o padavinah, poplavah,
industrijskih in odpadnih vod, hidrologiji in drugo. Prednost sistema je visoka resolucija in
možnost združevanja podatkov iz različnih virov. Ponujajo tehnično podporo ob sklenitvi
pogodbe.



TOMK20161221001: Makedonsko podjetje z bogatimi izkušnjami pri projektiranju, obnovi in
novogradnjah vseh vrst objektov, išče partnerje, ki izvajajo poseben sistem graditve pasivnih hiš
ali potrebujejo nadzornika za pregled in potrditev kakovosti stavbe ali gradbene škode. Podjetje
želi skleniti tehnično sodelovanje ali sporazum o storitvi.

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


TRIT20160213001: Italijansko podjetje, ki posluje v sektorju ravnanja z odpadki, išče inovativne
sisteme za industrijsko uporabo odpadkov ali reciklažo. Zanimajo jih tudi tehnologije za obdelavo
odpadne vode. Osredotočajo se na napredne tehnologije, ki jih odlikujejo zaprti snovni tokokrogi,
brez



ali

z

zelo

malo

ostanki.

TRES20170109001: Španski proizvajalec embalaže iz valovitega kartona išče inovativne
tehnologije s področja uporabe valovitega kartona za embalažo ali v proizvodnem procesu
papirja. Podjetje se zanima za licenčni sporazum, komercialni sporazum s tehnično pomočjo ali
sporazum



o

tehničnem

sodelovanju

s

ponudnikom

tehnologije.

TRSK20160602001: Slovaški proizvajalec lesenega furnirja išče rešitve za identifikacijo
posameznih plošč furnirja na paleti z namenom sklenitve komercialnega sporazuma.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: Mechanical, Energy, Thermo-acoustic and Hygrometric Effects Correlated Study: an
Integrated Setup (Acronym: METHECSIS)
PRIJAVITELJ: Italijanska univerza

PROGRAM: Horizon 2020
RAZPIS: H2020-FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and innovation actions
VRSTA SODELOVANJA: Italijanska univerza išče industrijske partnerje za sodelovanje v konzorciju za
projektni predlog H2020 FETOPEN s sporazumom o sodelovanju na področju raziskav. Cilj projekta je
načrtovanje, modeliranje in izdelava inovativne postavitve, ki bo uporabnikom omogočala oceno različnih
zmogljivosti gradbenih materialov. Prijavitelj išče partnerje med podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem in
izdelavo komponent za gradnjo fasad (zasteklitev, okna, fasadne plošče itd.).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 7. 2017
ŠIFRA: RDIT20170615001

PROJEKT: Looking for working boat designers and builders
PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje
PROGRAM: Horizon 2020
RAZPIS: SMEInst-09-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities
Mobility
VRSTA SODELOVANJA: Italijansko MSP, specializirano za pomorsko konstrukcijsko inženirstvo in
pomorsko oblikovanje, je v okviru programa SME Instrument faza 1 zasnovalo inovativen in modularen
proizvodni sistem za delovne katamarane. Podjetje želi prijaviti nov projekt na razpis za 2. fazo, zato
iščejo mednarodne partnerje z znanji in izkušnjami pri oblikovanju in gradnji čolnov za skupno prijavo
projekta.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2017
ŠIFRA: RDIT20170524001

PROJEKT: Novel object identification for future digital society
PRIJAVITELJ: Češka univerza
PROGRAM: Horizon 2020
RAZPIS: FETOPEN-01-2016-2017 - FET-Open research and innovation actions
VRSTA SODELOVANJA: Češka univerza išče partnerje, za sodelovanje pri skupni prijavi predloga
projekta. Namen projekta je razviti novo fizično metodo za izdelavo strojno berljivega označevanja znotraj
materiala izdelka. Prijavitelj išče podjetja, ki se osredotočajo na raziskave in razvoj na področju laserskih
tehnologij, modeliranje in simulacijo fizičnih in tehnoloških procesov ter raziskovalne organizacije ali
univerze, ki se ukvarjajo s povezovanjem materialov, koherentnim sevanjem in kodiranjem.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2017
ŠIFRA: RDCZ20170605002

PROJEKT: Partners for developing an efficient EV battery pack
PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje
PROGRAM: EUREKA - Eurostars2
RAZPIS: Eurostars2
VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje za proizvodnjo elektronskih naprav, išče partnerje za
sodelovanje pri projektu Eurostars2. Podjetje razvija baterijski sklop za EV, ki lahko deluje kot
shranjevalnik energije in ima sistem polnjenja in praznjenja. Podjetje išče univerze, raziskovalne ustanove
in podjetja, ki imajo strokovno znanje o električnih avtomobilih, shranjevanju energije, prenosnem omrežju

in drugih podobnih področjih, za skupno raziskovalno sodelovanje.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 8. 2017
ŠIFRA: RDKR20170228004

PROJEKT: Smart house technology integrator for speech-to-speech natural language interface mobile
app for home control
PRIJAVITELJ: Romunsko podjetje
PROGRAM: Eureka
RAZPIS: Eureka 2017
VRSTA SODELOVANJA: Romunsko podjetje z dobrimi izkušnjami glede tehnologije za optimizacijo kod,
slikovnimi in govornimi tehnologijami išče partnerje za skupno prijavo projekta. Projektna ideja je ustvariti
programsko platformo za mobilne naprave za inteligentni nadzor in komunikacijo zgradb. Podjetje išče
partnerja, ki deluje v sektorju avtomatizacije doma in lahko integrira programsko platformo z obstoječimi
strojnimi komponentami ter testira izdelan prototip.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: čimprej!
ŠIFRA: RDRO20170131001

PROJEKT: Decentralized solar-powered wastewater treatment technology
PRIJAVITELJ: Južnokorejsko podjetje
PROGRAM: Eureka
RAZPIS: EUROSTARS2
VRSTA SODELOVANJA: Južnokorejsko MSP, specializirano za elektronsko pretvorbo energije in
alternativne energetske rešitve, išče evropske partnerje za sodelovanje pri razvoju fotovoltaičnega
sistema za čiščenje odpadnih voda. Namen projekta je razviti kompaktni sistem, ki bo ponudil bolj priročno
postrojenje in izboljšal tehnologijo za čiščenje odpadnih voda. Od potencialnih partnerjev se pričakuje, da
imajo strokovno znanje o inženirskih sistemih za čiščenje odpadnih voda in izkušnje na terenu.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 8. 2017
ŠIFRA: RDKR20170418001

PROJEKT: Innovative mattress with the application of IoT technologies
PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje
PROGRAM: Eurostars2
RAZPIS: Eureka – Eurostars2
VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje je specializirano za izdelavo vzmetnic in posteljnine.
Načrtujejo razvoj inovativne vzmetnice z uporabo IoT tehnologije. Iščeta podjetja, raziskovalne in razvojne
ustanove ter univerze za skupno raziskovalno sodelovanje. Podjetje išče projektne partnerje med podjetji,
raziskovalnimi inštituti ali univerzami, ki ima interes za razvoj nove vrste vzmetnice za izboljšanje
kakovosti spanja z vpeljavo tehnologij IoT.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 8. 2017
ŠIFRA: RDKR20170418002

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:

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

