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

Aktualno
SESAME Net – priložnost tudi za slovenska podjetja
V sklopu evropskega raziskovalnega projekta SESAME Net, katerega koordinator je novogoriško podjetje
Arctur, je mreža superračunalniških centrov iz cele Evrope razvila orodje, s pomočjo katerega lahko
podjetja ocenijo lasten potencial za uporabo superračunalniških simulacij.

Dogodki in poslovna
srečanja

Več...

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje
“ENERGY MATCH 2017”
DOGODEK: Predstavitvena delavnica: Iščete
možnosti vstopa ali širitve poslovanja vašega
podjetja preko agenta ali zastopnika v Italiji?
DOGODEK: Tajska, dežela velikih poslovnih in
investicijskih priložnosti

DOGODEK: Delavnica: Praktično usposabljanje
delodajalcev za delo s spletnim orodjem za
ocenjevanje tveganja OiRA – delo v pisarnah«

DOGODEK: Poslovno srečanje slovenskih in
avstrijskih podjetij s področja plastično
predelovalne industrije in orodjarstva

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko
srečanje: “HANNOVER MESSE 2017”

DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje
AgroB2B@NSFair v Novem Sadu

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko
srečanje: “THE FUTURE OF BUILDING 2017”
DOGODEK: Povabilo k udeležbi v poslovni
delegaciji v Veliko Britanijo (Birmingham)

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje aktivne

STAGE

udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih
dogodkih v tujini v letu 2017

RAZPIS: H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE
RAZPIS: Sprememba 2. javnega razpisa za
RAZPIS: FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS

podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo,

2017 (H2020-JTI-FCH-2017-1)

trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

RAZPIS: P1 PLUS 2017 Garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere

RAZPIS: Usposabljanje na delovnem mestu mladi

Borza poslovnih
priložnosti
BRFI20170223001 Finska inženirska delavnica,
ki izdeluje sisteme in ventilske centre za
industrijsko

uporabo,

išče

dobavitelje

krogelnih

ventilov,

nove

evropske

pnevmatskih

pogonov in stikal. Podjetje išče tudi evropskega
podizvajalca

za

proizvodnjo.

proizvodno

ali

podizvajalsko

Podjetje

išče

sodelovanje.

BRUK20170220001 Podjetje iz Velike Britanije z
majhno

paleto

ročno

izdelanih

naravnih,

organskih, veganskih lepotilnih izdelkov za kožo
in lase išče partnerje, ki lahko izdelajo kvalitetne
kozmetične proizvode na podlagi proizvodnega
sporazuma pod zasebno blagovno znamko.
BRRU20170201002 Ruski proizvajalec biološko
razgradljivih fleksibilnih embalažnih materialov
išče dobavitelje polietilena visoke gostote in

polietilena nizke gostote ter ponuja sodelovanje v
okviru proizvodnega sporazuma.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:


TOES20161222001: Španski raziskovalni center je razvil platformo za testiranje mrežne
arhitekture proti napadom »Distributed Denial-of-Service« in preverja, koliko prometa lahko
omrežje zdrži, preden se pojavijo motnje v zagotavljanju mrežnih storitev. Raziskovalni center
ponuja licenčno pogodbo s partnerji iz financ, e-poslovanja, podpornih industrij, kjer bo partner
ponujal



programsko

opremo

svojim

klientom.

TOIE20170213001: Irski MSP ima specifično strokovno znanje na področju razvoja novih
procesov in materialov za premaze za zahtevne, visoko zmogljive aplikacije. Podjetje je razvilo in
patentiralo novo tehnologijo za premaz kovin, ki omogoča bistveno izboljšano oprijemljivost
prevleke in njeno obstojnost. Podjetje išče partnerstvo s podjetji, ki želijo uspešno zadovoljiti
doslej nerešene izzive na tem področju preko licenčnih in proizvodnih dogovorov.



TOGR20170124002: Grški raziskovalni tim, ki razvija umetna ogrodja za kostno tkiva, razvija
tri nove materiale različnih kemijskih spojin z izboljšanimi mehaničnimi in biološkimi lastnostmi
za uporabo za umetna 3D ogrodja pri regeneraciji kostnih tkiv. Raziskovalni tim išče industrijske
partnerje, ki jih zanima implementacija metode preko licenčne pogodbe ali poslovne pogodbe s
tehnično

podporo,

ali

partnerje

za

nadaljnji

razvoj

tehnologije

preko

razvojnega

sporazuma/sporazuma o tehničnem sodelovanju.

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


TRUK20170126001: Škotsko (britansko) MSP iz sektorja za predelavo odpadkov v energijo išče
tehnološke partnerje za podporo pri razvoju tehnologije za anaerobno presnovo ultra majhnega
obsega za obdelavo prehranskih odpadkov na »licu mesta«. Podjetje je zainteresirano za
komercialna, razvojna in tehnična partnerstva za razvoj prototipa v komercialni produkt.
Natančno, podjetje išče industrijske, akademske ali raziskovalne organizacije, ki proizvajajo
senzorje,



ki

bi

jih

lahko

uporabili

v

procesu

anaerobne

presnove.

TRLU20170213001: Podjetje s sedežem v Luksemburgu išče start-upe, ki razvijajo rešitve na
področju inteligentnih senzorjev, naprav za ogrevanje in pogonov za avtomobilsko industrijo, za

komunikacijske avtobuse. Podjetje je pripravljeno odkupiti licenco za obstoječe rešitve ali
vzpostaviti partnerske razvojne projekte. Podjetje bi želelo s start-upi in/ali podjetji vzpostaviti
partnerstvo v obliki licenčnih pogodb za obstoječe rešitve, ali pogodb o sodelovanju pri
specifičnih, individualnih projektih, osredotočenih na posebne potrebe, ki bi glede na posamezen
primer temeljili na ekskluzivnih pogodbah. Klient pa je odprt tudi za druge možnosti, kot so
delen/celoten odkup podjetja, ki bi ga ocenili kot strateško pozicioniranega na njegovem področju
in



bi

se

skladal

z

R&D

strukturo

in

strategijo

Skupine.

TRRO20170131006: Tehnična univerza iz Romunije išče raziskovalne partnerje na področju
inteligentne energije. Projekt bo analiziral in razvijal različne scenarije energetske učinkovitosti s
poudarkom na raziskavi in analizi za identifikacijo priložnosti za zmanjšanje porabe energije v
univerzitetnem kampusu. Iščejo partnerje, inovativne MSP in R&D time na področju inteligentne
energije tehnično sodelovanju v okviru EU/mednarodnih R&D programov.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT:

Advanced

land/water/flooding

monitoring

system

PROJEKT: LANCELOT: seLf-Aware iNtelligent serviCes dEvelopment for LOw energy and highly parallel
compuTing
PROJEKT: Recording and analysing patient’s records, for secure sharing and distribution for early
detection

and

prevention

of

epidemic

disease

outbreak

in

sub-Saharan

PROJEKT: Harmonization & Certification of superfoods SuperGREENLABELFoods

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

region.

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.

