e-novice
Pred vami je nova junijska 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

Več...

DOGODEK: Slovenski dnevi v Banski Bystrici na
Slovaškem srečanje slovenskih in slovaških podjetij
DOGODEK: Srečanje s predstavniki avtomobilske
industrije Turčije (OIB Bursa)
DOGODEK: Vabilo na seminar Nov zakon in davčni
vidik čezmejnega izvajanja storitev

DOGODEK: BIO International Convention
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje Meet4Business
Agra 2017
DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje s
področja varnosti in zdravja na delovnem mestu
"meet@A+A 2017"
DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje v času
50. MOS
DOGODEK: Kooperacijsko srečanje Meet4Business
MOS 2017

DOGODEK: Partnering days 2017

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: Horizon 2020: CALL FOR PROPOSALS

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje večjih

FOR ERC ADVANCED GRANT

začetnih investicij na problemskih območjih 2017

RAZPIS: Horizon 2020: IMPROVING ACCESS BY
INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS
OF FINANCE

RAZPIS: COSME: SUPPORTING THE
PROMOTION AND DEVELOPMENT OF
TRANSNATIONAL THEMATIC TOURISM
PRODUCTS LINKED TO CULTURAL AND
CREATIVE INDUSTRIES

RAZPIS: LIFE razpis 2017

Borza poslovnih
priložnosti
BRCZ20170411001
Češko podjetje, ki je specializirano za prodajo
motornih koles in dodatne opreme, išče proizvajalce in
dobavitelje dodatne opreme iz usnja, tekstila in
plastike za motorna kolesa na podlagi sporazuma o
distribuciji.

BRRO20170510002
Romunsko podjetje, ki je specializirano na področju
trgovine z gradbenim materialom nudi distribucijske
storitve.

BRBE20170519001
Belgijsko podjetje, išče podizvajalce s področja
kovinske in plastične industrije.

BOPL20151009001
Poljski proizvajalec kmetijskih strojev in opreme, išče
distributerje v državah EU.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:


Italijansko podjetje ponuja prilagojene senzorje za procesno kontrolo v kemični, prehranski, papirni in
vodni

industriji

po

ugodni

ceni.

Italijansko podjetje je razvilo inovativno metodo kemičnega zaznavanja in procesne kontrole;
naprave so fleksibilne, modularne in vodijo k bolj učinkoviti procesni kontroli ob nižjih stroških.
Podjetje išče industrijske partnerje v prehranski, papirni, kovinsko predelovalni, kemični industriji

ali čiščenju vod. Podjetjem, ki jih zanima uporaba in prilagoditev njihove tehnologije, ponujajo
tehnični/raziskovalni sporazum o sodelovanju, komercialno pogodbo s tehnično podporo ali
pogodbo



o

skupnem

vlaganju.

Šifra:

TOIT20161213004

Neodvisen poljski izumitelj ponuja dve izobraževalni igrače za malčke in šolarje, ki izboljšujeta njihove
komunikacijske

sposobnosti

oziroma

razumevanje

algebre.

Poljski izumitelj izdelkov za zabavo otrok ponuja koncept dveh novih vzgojnih igrač. Prva
izboljšuje komunikacijo med dojenčki/malčki i njihovimi starši. Druga pomaga naučiti predšolske
otroke osnove algebre tako, da jim skozi igro pomaga bolje razumeti reševanje enačb.
Proizvajalcem igrač in igric ponuja sodelovanje v obliki komercialnega sporazuma s tehnično
pomočjo.



Šifra:

Strelovod

z

TOPL20170328001

nadgradljivo

modularno

strukturo

Partner madžarskega podjetja za prenos tehnologij je razvil modularno nadgradljiv strelovod z
vgrajeno napravo za zgodnje detektiranje razelektritvenih prenapetosti. Sodobni strelovodi so
oblikovani tako, da povečujejo učinkovitost privlačnosti strele in izboljšajo obseg zaščite 1.5 - 3
krat v primerjavi s klasičnimi strelovodi. Modularna struktura omogoča različne funkcije izdelka.
Podjetje

želi

najti

ustreznega

licenčnega

partnerja.

Šifra:

TOHU20170427001

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


Zelo

nujna

prošnja

za

digitalne

gradbene

rešitve

Avstrijsko MSP, ki zastopa vodilna podjetja na področju gradnje in nepremičnin, išče start-upe z
digitalnimi in motečimi? (disruptive) softverskimi in/ali hardverskimi rešitvami, pa tudi storitvami
za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in financiranje zgradb. Iščejo povsem nove ideje, pa tudi
storitve iz drugih industrij, ki se jih lahko prilagodi. Predvidevajo, da bi s partnerji lahko podpisali
komercialne, raziskovalne, tehnične, o skupnem vlaganju in licenčne sporazume. Šifra:
TRAT20170522001



Francosko

podjetje

išče

material

za

spremembo

organske

faze

Francosko podjetje se je specializiralo v oskrbo, proizvodnjo in trženje kakovostnih sredstev za
vzdrževanje, bioloških izdelkov in industrijskih barv za veliko število strokovnjakov, kot so
proizvajalci, lokalne skupnosti, rejci, gojitelji ostrig, gradbeni sektor. Da bi inovirali na svojem
področju, MSP išče material za fazno spremembo (PCM) v obliki praška v mikrokapsulah.
Podjetje želi skleniti komercialni sporazum s tehnično podporo s partnerjem, specializiranim za
mikrokapsuliranje.



Neodvisen

solarni

Šifra:
sistem

s

TRFR20170316001
samostojnim

procesom

plačila

Britansko podjetje zagotavlja tehnične rešitve in svetovalne storitve po dogovoru za trajnostno
proizvodnjo energije in odlaganje odpadkov. Podjetje želi sodelovati s partnerji za izgradnjo
neodvisnih solarnih energetskih sistemov s samostojnim »plačaj ob porabi« procesom plačila,

oblikovanim za neelektrifiricana območja v državah v razvoju. Sodelovanje lahko temelji na
skupnem vlaganju (joint venture) ali tehnološkem sodelovanju z drugimi tehnološkimi svetovalci
ali proizvajalci solarnih sistemov za prilagoditev obstoječih rešitev ali za razvoj povsem novih
rešitev. Šifra: TRUK20170227001

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: Povpraševanje italijanskega MSP po partnerjih za nadaljnji razvoj vodnega drona in skupno prijavo na
razpis
PRIJAVITELJ: Italijanski MSP
PROGRAM: Horizon 2020
RAZPIS: SME Inst-08-2016-2017 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market
replication of innovative solutions for blue growth
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 6. 9. 2017
ŠIFRA: RDIT20170330001
PROJEKT: Povpraševanje nemškega IT podjetja po uslužbencih javne uprave in IT podjetjih za dopolnitev tekočega
projekta
PRIJAVITELJ: Nemško IT podjetje
PROGRAM: Horizon 2020
RAZPIS: SC6-co-creation-2016-2: Co-creation between public Administrations: once-only principle
VRSTA SODELOVANJA: sodelovanje v raziskovalnem projektu
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 23. 5. 2018
ŠIFRA: RDDE20170518001

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

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.

