e-novice
Pred vami je februarska 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: Vse o blockchainu, TERMIN: 14. 2.
2018, LOKACIJA: Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana
DOGODEK: Spletni seminar – »Kako uspešno
pripraviti in prijaviti inovacijo na Razpise za inovacije
2018«, TERMIN: 6. 3. 2018, od 10.00 do 11.30 ure,
LOKACIJA: GZS preko spleta

DOGODEK: Mednarodno kooperacijsko srečanje
ITB Berlin 2018, TERMIN: od 7. do 9. 3. 2018,
LOKACIJA: Berlin, Nemčija

DOGODEK: Vabilo na kooperacijsko srečanje
ECOBUILD & RESOURCE, TERMIN: 7. 3. 2018,
LOKACIJA: London (Velika Britanija)

DOGODEK: B2B z belgijskimi distributerji
prehrambenih izdelkov in pijač na Tour d’Europe –
TAVOLA 2018, Belgija, TERMIN: 12. in 13. 3. 2018,
LOKACIJA: Kortrijk, Belgija

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: Kooperacijsko
srečanje MEET4BUSINESS Megra 2018, TERMIN:
4. 4. 2018, LOKACIJA: Gornja Radgona

DOGODEK: B2B srečanja: varovalna ali
funkcionalna hrana za posebne prehranske namene,
TERMIN: 16. in 17. 5. 2018, LOKACIJA: Stockholm,
Švedska

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation: Call for proposals

RAZPIS: Najava četrtega razpisa za sofinanciranje
manjših začetnih investicij na problemskem območju

RAZPIS: Horizon 2020: FET Proactive – High

Maribora s širšo okolico

Performance Computing
RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje razvoja in
promocije integralnih produktov turističnega
gospodarstva

RAZPIS: Ugodna razvojna posojila začetnim
podjetniškim projektom na problemskih območjih v
Sloveniji

RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega
dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer
NKFIH (National Research, Development and
Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Borza poslovnih priložnosti
BRNL20180124001 Nizozemsko podjetje ponuja
storitve za podjetja pri iskanju prodajnega zastopnika
za nizozemski trg. Na tem področju imajo dvajset let
izkušenj. Svojo stranko spremljajo pri vzpostavitvi
sistema naročanja, prodaje in po prodajnih storitev.
Ponujajo sodelovanje v okviru sporazuma o trgovskem
zastopanju.

BRRO20160701001 Romunsko podjetje, ki se
ukvarja z vodovodnimi, centralnimi in klimatskimi
inštalacijami si prizadeva postati distributer za
evropske

dobavitelje

v

Romuniji.

BRPL20180126001 Poljsko podjetje, ki se ukvarja z
umetniško fotografijo išče izdelovalca ali dobavitelja

fotografskih okvirjev in fotografskih ozadij. Podjetje
bi izdelke uporabljajo pri svoji dejavnosti, prav tako
pa bi jih preko spleta prodajali skupaj z ostalo opremo
za

profesionalne

sodelovanje

preko

fotografe.
pogodbe

Zanimajo
o

se

za

proizvodnji

ali

distribuciji.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
Tehnološka povpraševanja



TRCN20170803001 Kitajska farmacevtska družba išče nove izdelke in tehnologije na področju
nefrologije, prehrane in infuzije z evropskega trga

Kitajsko farmacevtsko podjetje, specializirano za raziskave in razvoj ter proizvodnjo infuzije mehke vrečke,
ki ni PVC (polivinilklorid), trenutno išče napredne nove izdelke in tehnologije na področju nefrologije,
prehrane in infuzije z evropskega trga. Potencialno sodelovanje bi bilo mogoče izvesti v okviru sporazuma
o tehničnem sodelovanju.



TRBE20171108001 Stroškovno učinkovite tehnike za razvoj gospodinjske opreme za
hidroponsko ribogojstvo (akvaponika)

Dva belgijska socialna podjetnika sta razvila prototip opreme za akvaponiko, ki se prodaja v mestnem
gospodinjstvu, vendar želita zmanjšati proizvodne stroške. Akvaponika oz. hiddroponična akvakultura
pomeni gojenje zelenjave in rastlin v simbiozi z ribogojstvom. Namen opreme je spodbujati lokalno
trajnostno proizvodnjo hrane na ravni gospodinjstva. Iščejo se drugi podjetniki iz področja akvaponike za
sporazum o tehničnem sodelovanju ali komercialni sporazum s tehnično pomočjo.



TRES20180115001 Špansko podjetje išče inovativne IKT rešitve za razširitve za izboljšanje svoje
logistične platforme za izboljšanje storitve »last mile delivery«

Špansko start-up podjetje je razvilo inovativno digitalno logistično platformo, ki optimizira dostave
strankam v zadnji fazi postopka (»last mile«). Da bi izboljšali svojo tehnologijo, podjetje išče integrirane
inovativne dopolnilne IT rešitve za razširitve: graditelji matričnih razdalj, optimizatorji poti, AI (umetna
inteligenca), veliki podatki, strojno učenje in IOT aplikacije. Vrsta željenega partnerstva je licenčna
pogodba.



TRBE20171219001 Išče se tehnična rešitev za recikliranje laminiranega stekla / vetrobranskih
stekel, še posebej PVB

Strokovna organizacija strokovnjakov za recikliranje stekla v Bruslju išče tehnično rešitev, ki omogoča
recikliranje laminiranega stekla / vetrobranskih stekel, zlasti frakcije PVB (polivinilbutira). Organizacija išče
podjetja ali univerze s strokovnim znanjem o materialih, da jih razvijejo in predstavijo s tehničnim
dogovorom.

Ta

predstavitev

bi

lahko

potekala

v

okviru

projektov

Obzorje

2020.

Tehnološke ponudbe



TOES20171221001 Biometrični identifikacijski sistem, ki temelji na utripanju oči

Španska univerza je razvila metodo za biometrično avtentifikacijo s prepoznavanjem utripanja predmeta.
Sestavljen je iz preučevanja in karakterizacije sprememb intenzitete razpršene svetlobe med procesom
utripanja. Ta metoda omogoča preverjanje pristnosti predmetov s pomočjo postopka brezkontaktno in celo
nezavedno. Iščejo podjetja, ki jih zanimajo licenčni sporazumi ali sporazumi o tehničnem sodelovanju.



TOSK20171211001 Slovaško podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo visoko kakovostnih
aluminijastih delov, izdelanih s tehnologijo ekstrudiranja udarcev z uporabo mehanskih in
hidravličnih stiskalnic, išče dolgoročno partnerstvo

Slovaško podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo visoko kakovostnih aluminijastih delov, izdelanih
s tehnologijo ekstrudiranja, išče nove poslovne partnerje v skladu s sporazumom o proizvodnji ali
storitvah. Te storitve vključujejo nudenje storitev za aluminijaste dele, kot so: oblikovanje, toplotna
obdelava (za dodatno trdnost), CNC obdelava, testiranje, površinska obdelava, montaža in pakiranje.
Podjetje prav tako želi ponuditi svoje ekstruzijske tehnološke rešitve za proizvodnjo aluminija.



TOIT20171107001 Inovativna tehnologija za pridobivanje aktivnih principov iz različnih
zelenjadnic in rastlinskih matrik

Italijansko start-up podjetje je razvilo tehnologijo za pridobivanje aktivnih principov iz različnih zelenjadnic
in rastlinskih matrik brez kemične obdelave. Ekstrahirane molekule so prisotne v več kot 98% v
kombinirani obliki (glikozidi) na enak način, kot so naravno prisotne v rastlinah in sadju. Podjetje je
pripravljeno sodelovati z mednarodnim partnerjem v okviru tehničnih in raziskovalnih sporazumov o
sodelovanju. Proizvodni sporazum je tudi zaželen način sodelovanja.



TOUK20180115002 Podjetje iz Združenega kraljestva ponuja napravo za spremljanje glukoze s
prstnim senzorjem

MSP s sedežem v Združenem kraljestvu je razvila senzor za odkrivanje ravni glukoze v krvi, ki zagotavlja
večjo učinkovitost glede na obstoječo tehnologijo. MSP ponuja to tehnologijo podjetjem, ki imajo
pripomočke za merjenje / spremljanje glukoze za vključitev v svoje izdelke. Predvideno je, da bo

partnerstvo

potekalo

v

obliki

komercialnega

sporazuma

s

tehnično

pomočjo.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: [Eurostars2] A Korean company is seeking R&D partners for developing sensor-embedded
seat for automobile
PRIJAVITELJ: Podjetje iz Koreje
PROGRAM: Eureka
RAZPIS: Eurostars2
VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP, specializirano za proizvodnjo avtomobilskih sedežev in
sestavnih delov za avtomobile, pripravlja projektni predlog v okviru programa EUROSTARS2. Predlog
projekta se nanaša na razvoj senzorskih sedežev za avtomobile za merjenje in analizo voznikovega
fizičnega stanja. Podjetje ali inštitut s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju senzorske tehnologije
je dobrodošel, da se pridruži konzorciju.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 3. 2018
ŠIFRA: RDKR20171212001

PROJEKT: Horizon 2020 NMBP-15-2019 - Designing new methods and tools for production of an
alternative for nickel compounds
PRIJAVITELJ: Podjetje iz Velike Britanije
PROGRAM: H2020
RAZPIS: H2020 NMBP-15-2019
VRSTA SODELOVANJA: Univerza iz Velike Britanije si prizadeva oblikovati in razviti nov proizvodni
postopek za novo surovino, kot nadomestek nikljevim spojinam, zaradi negativnih zdravstvenih,
varnostnih in okoljskih posledic. Iščejo industrijskega partnerja na področju kemične predelave. Idealen bi
bil partner specializiran za predelavo nikljevih spojin in z ustreznimi napravami.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018
ŠIFRA: RDUK20171207001

PROJEKT: In search for research institutions, NGOs and/or SMEs for H2020 Hubs of Entrepreneurship
call
PRIJAVITELJ: Podjetje iz Bosne in Hercegovine
PROGRAM: H2020
RAZPIS: H2020 SC5-20-2019
VRSTA SODELOVANJA: MSP iz Bosne in Hercegovine, specializirano za socialni in gospodarski razvoj,
podnebne in okoljske dejavnosti, iščejo partnerje (MSP, nevladne organizacije, raziskovalne in razvojne
institucije), za skupno prijavo na H2020. Glavni cilj projekta je krepitev inovativnosti in podjetništva na
področju dediščine in kulture v zgodovinskih mestnih območjih in kulturnih krajinah. Iščejo partnerje s

strokovnim znanjem na področju kulturnih / zgodovinskih inovacij, podjetništvu, podnebnih in okoljskih
ukrepih.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018
ŠIFRA: RDBA20171108001

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.

