e-novice
Pred vami je aprilska 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:

Dialog

podpredsednikom

o

prihodnosti

Evropske

komisije

s

Jyrkijem

Katainenom, TERMIN: 12. 4. 2018, LOKACIJA:
Novo

mesto

DOGODEK:

Delavnica

EXPEDIRE:

Priprava

izvoznega načrta, TERMIN: 17. 4. 2018, s pričetkom
ob

09.30

uri,

LOKACIJA:

Murska

Sobota

DOGODEK: Sredino mreženje na GZS, 18. april
2018, TERMIN: 18. 4. 2018, LOKACIJA: Dvorana C,
1.

nadstropje

Gospodarske

Dimičeva

13,

zbornice
1000

Slovenije,
Ljubljana

DOGODEK: Mreženje na Hannover Messe 2018 /
EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2018,
TERMIN: 23. – 27. 4. 2018, LOKACIJA: Hannover,
Nemčija

DOGODEK: Obisk sejma in vabilo na kooperacijsko
srečanje »Technology & Business Cooperation Days
2018« v okviru industrijskega sejma HANOVER
MESSE 2018 v Hanovru, Nemčija, TERMIN: od 23.
do 27. 4. 2018, LOKACIJA: Hannover, Nemčija

DOGODEK: AgroB2B 2018, TERMIN: 16. 5. 2018,
LOKACIJA:

Novi
B2B

DOGODEK:

Sad,

srečanja:

Srbija

varovalna

ali

funkcionalna hrana za posebne prehranske namene,
TERMIN: 16. in 17. 5. 2018, LOKACIJA: Stockholm,
Švedska

DOGODEK: PODIM, TERMIN: 15. - 16. 5. 2018,
LOKACIJA:

Maribor

DOGODEK: International Conference on Intelligent
Systems in Production Engineering and Maintenance
ISPEM 2018, TERMIN: 17. in 18. 9. 2018,
LOKACIJA:

The

University

of

Science

and

Technology, B-4 building, Lukasiewicza 5 street,
Wroclaw, Poland

Odprti razpisi programov EU
RAZPIS:

Odprti razpisi v Sloveniji

SECURITY,

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve

RAZPISNIK: Evropska komisija, KRATEK OPIS:

in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Poziv k trajnostni varnosti oskrbe s hrano je glavni

2018

SUSTAINABLE

FOOD

prispevek programa Horizon 2020 za raziskave in
inovacije v zvezi z varnostjo hrane in prehrane v

RAZPIS: Drugi javni razpis za garancije bančnim

Evropi in zunaj nje. Njegova zavezanost k trajnosti

kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru

pomeni,

Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji

da

je

posebna

pozornost

namenjena

vmesnikom med gospodarsko, okoljsko in socialno
razsežnostjo

proizvodnje

hrane.

RAZPIS: Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za
učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«

RAZPIS:

THE

EUROPEAN

CAPITAL

OF

INNOVATION AWARD (ICAPITAL), RAZPISNIK:
Evropska komisija, KRATEK OPIS: Nagrada za
evropsko

prestolnico

inovacij,

ki

so

ustvarile

vključujoče in dinamične inovacijske ekosisteme za
koristi državljanov in podjetij.

Borza poslovnih priložnosti
BRAT20180223001
Inovativno avstrijsko podjetje, ki je razvilo različne
vrste blazin napolnjene z lesenimi granulami iz
kamnitega bora, išče proizvodnega partnerja za
šivanje,

pranje

in

polnjenje

vzglavnikov.

BOFR20180227002
Francoski proizvajalec naravnih prehranskih dopolnil
za zdravje, lepoto in dobro počutje išče distributerje.

BOES20180306007

Španski proizvajalec in distributer široke palete barv,
primernih za vse površine, ter izolirane projicirane
plute - okolju prijazne izolacijske rešitve, išče
distributerje

za

svoje

izdelke.

BOUA20180129002
Ukrajinski proizvajalec moških in ženskih usnjenih
modnih dodatkov (denarnice, torbice, nahrbtnike,
aktovke, potovalne torbe itd) išče poslovne partnerje
za

distribucijo.

BOFR20180227001
Francosko podjetje, specializirano za varjenje in
spajkanje potrošnega materiala, išče podjetja za
distribucijo

in

poslovna

sodelovanja.

BOHR20180227001
Hrvaško

podjetje

za

modno

oblikovanje

išče

distributerje svojih edinstvenih ženskih plaščev in
drugih

ženskih

oblačil.

BORU20180220009
Ruski razvijalec in proizvajalec zaščitnih premazov za
protimikrobno zaščito površin z učinkovitostjo do 12
mesecev išče distributerje.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
Tehnološka povpraševanja



TRFR20180223001 Mlado francosko podjetje, specializirano za agroživilstvo, proizvaja svež in zdrav
sok. Da bi okrepili svojo dejavnost, MSP nujno išče stiskalni stroj za hladno stiskanje (nova generacija
hidravlične stiskalnice ali vijačne stiskalnice). Cilj je izločiti 100 litrov/uro sokov iz različnih receptov na
podlagi mešanice zelišč, zelenjave in sadja. Podjetje ponuja komercialni sporazum s tehnično podporo
proizvajalcem



polavtomatske

opreme

za

agroživilstvo.

TRCH20180314001 Mednarodna raziskovalna ustanova s sedežem v Švici išče podjetja, ki lahko
proizvedejo hladilne vrtalne cevi do 13,5 metrov z notranjim premerom od 79,8mm do 137,2mm in
zunanjim od 85mm do 145,2mm. Hladne vrtalne cevi morajo biti precizno obdelane iz nerjavečega jekla,

ki



jih

bo

dobavil

raziskovalni

laboratorij,

in

v

okviru

proizvodnega

dogovora.

TRDE20180314001 Raziskovalna ustanova iz Nemčije, ki se osredotoča na raziskave in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in inženirstva, preiskuje energetsko uporabo kompozitnih plastičnih mas
iz naravnih vlaken (NRC). Zanimajo jih odpadni materiali, ki jih ni več mogoče reciklirati. Iščejo partnerje
med MSP za skupno raziskovanje. Cilj partnerstva je razviti majhne sisteme za mala in srednja podjetja, ki
izvajajo energetsko predelavo plastike v skladu z zahtevami glede električne energije.

Tehnološke ponudbe



TOES20171130002 Špansko podjetje ponuja patentiran prenosni aparat za kavo iz kapsul v velikosti
embalaže za brezalkoholno pijačo. Zato se lahko uporablja povsod in omogoča pripravo tudi v
mikrovalovni pečici. Tako pripravljena kava ali čaj v isti prenosni posodi ostane vroča več kot 2 uri.
Podjetje



ponuja

patentni

izum

proizvodnemu

podjetju

za

izdelavo

po

licenčni

pogodbi.

TOFR20180215001 Francosko podjetje je razvilo realistično, »plug-and-play« in strojno »in-the-loop«
3D simulacijsko platformo za razvoj in optimizacijo avtonomnih avtomobilov in robotskih vozil. Simulator
je učinkovito orodje za industrijske in raziskovalne ter razvojne laboratorije na področjih mobilnih robotov
ali avtonomnih sistemov. Podjetje išče tehnično sodelovanje in trgovinski sporazum z integratorji v
panogah



kot

so

robotski

sistemi,

obrambna

ali

avtomobilska

industrija.

TODE20171002001 Nemško raziskovalno-razvojno usmerjeno podjetje je razvilo nov sistem za
shranjevanje toplote. Sistem je sposoben shranjevati toploto in jo dostavljati v katerem koli drugem
trenutku. Sistem ima 3,8-krat višjo stopnjo shranjevanja toplote kot tradicionalni vodni sistemi za
shranjevanje toplote. Podjetje išče partnerje, ki jih zanima licenciranje tehnologije ali finančni sporazum.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje


PROJEKT:

H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019:

Inovativno

financiranje

naložb

v

energetsko

učinkovitost: Za projektno prijavo za razvoj novega orodja za ocenjevanje in financiranje energetsko
učinkovitih

projektov,

se

išče

koordinator

in

banka.



PROJEKT: EUREKA: Korejsko podjetje išče partnerje za razvoj senzorskih sedežev za avtomobile



PROJEKT: Eurostars 2: Korejsko podjetje išče R & R partnerje za razvoj interneta stvari (IoT)

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

