e-novice
Pred vami je marčevska 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: Seminar: Kako » pristati « na vrhu
spletnega iskalnika doma in v tujini?, TERMIN: 28.
marca 2018, LOKACIJA: GZS, Poslovna Oaza (VII
nadstropje)

DOGODEK: 5. KONFERENCA MSP ZA MIKRO,
MALA IN SREDNJA PODJETJA, TERMIN: 11.
aprila 2018, LOKACIJA: NLB Center inovativnega
podjetništva, Trg revolucije 2, Ljubljana

DOGODEK: IZHODNA POSLOVNA
DELEGACIJA OB OBISKU PODPREDSEDNIKA
VLADE IN ZUNANJEGA MINISTRA SLOVENIJE
KARLA ERJAVCA NA KOSOVU, TERMIN: 12. –
13. 3. 2018, LOKACIJA: Kosovo, Priština

DOGODEK: B2B z belgijskimi distributerji
prehrambenih izdelkov in pijač na Tour d'Europe TAVOLA 2018, Belgija, TERMIN: 12. in 13. marca
2018, LOKACIJA: Kortrijk, Belgija
DOGODEK: Sredino mreženje na GZS, 14. 3. 2018,
TERMIN: 14. 3. 2018, LOKACIJA: GZS, Dimičeva
13., 1000 Ljubljana

DOGODEK: Vabilo na individualne B2B sestanke z
italijanskimi poslovnimi partnerji v okviru dogodka
“MatchingDay 2018”, Corno di Rosazzo, Italija,
TERMIN: 24. 3. 2018, LOKACIJA: Corno di
Rosazzo, Italija

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

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: B2B srečanja: varovalna ali
funkcionalna hrana za posebne prehranske namene,

TERMIN: 16. in 17. 5. 2018, LOKACIJA: Stockholm,
Švedska

Odprti razpisi programov EU
RAZPIS: EIC HORIZON PRIZE FOR
‘INNOVATIVE BATTERIES FOR EVEHICLES’

RAZPIS: H2020-ECSEL-2018-2-RIA-TWO-STAGE

RAZPIS: H2020-ECSEL-2018-1-IA-TWO-STAGE

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

RAZPIS: Drugi javni razpis za garancije bančnim
kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru
Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji

Borza poslovnih priložnosti
BRFI20170223001 Finska inženirska delavnica, ki
proizvaja sisteme in ventile za industrijsko uporabo,
išče nove evropske dobavitelje krogelnih ventilov,
pnevmatskih krmilnih ventilov in končnih stikal. Prav
tako je podjetje zainteresirano za sodelovanje z
evropskim

podizvajalcem

za

obdelavo

kovin.

Sodelovanje bi bilo v obliki sporazuma o proizvodnji
ali

v

obliki

sporazuma

BRRO20180131004

Eden

s

podizvajalcem.

izmed

najbolj

konkurenčnih trgovcev za gradbeno in kmetijsko
mehanizacijo na romunskem trgu išče proizvajalce
traktorskih kopačev, dvigal
viličarjev,

škarjastih

dvigal,

za tovorna vozila,
delovnih

dvigal,

vibracijskih valjarjev, kopačev, nakladalnikov za

prednja

kolesa

in

grederjev

(izravnalnikov).

Predvideno je sodelovanje v obliki sporazuma o
trgovskem zastopanju ali sporazuma o distribuciji.

BRMK20171115001

Makedonski

proizvajalec

slaščic je dobro uveljavljen na domačem tržišču in
deluje že več kot 16 let. Njihovi izdelki so različne
slaščice z zelo poznani pa so sendvič piškoti,
medenjaki, čajni in ingverjevi piškoti. Za proizvodni
proces podjetje išče proizvajalce mleka v prahu,
sirotke in kakava v prahu. Pripravljeni so sodelovati
na podlagi sporazuma o proizvodnji.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
Tehnološka povpraševanja



TRBE20170828001: Multinacionalno podjetje iz Belgije išče ponudnike vab za žuželke, s katerimi
bi brez kemikalij, ki ogrožajo ljudi ali živali, lahko tudi z uporabo toplote ali svetlobe poskrbeli za
varno



odstranjevanje

žuželk

iz

gospodinjstev.

TRUK20161013001: Angleško podjetje, ki se ukvarja z razvojem programov za razvoj zdravil, išče
nove analize in analitične tehnike, ki jih je mogoče razviti za farmacevtsko industrijo. Podjetje bo
podjetjem pomagalo razviti teste s področij celične znanosti, molekularne biologije in biokemije
za farmacevtski trg, partnerstvo pa bo predvidoma v obliki sporazuma o skupnem vlaganju.



TRRO20161012001: Romunsko podjetje s področja kmetijstva, želi razviti svojo dejavnost z
vlaganjem v predelovalno tovarno konoplje. Ker obstoječe tehnologije onesnažujejo vodo, jih
zanima nova tehnologija za pridobivanje vlaken iz stebel konoplje na osnovi encimskega
postopka. Zanima jih trgovinski sporazum s tehnično pomočjo.

Tehnološke ponudbe



TOBE20171222001: Belgijski raziskovalni center ponuja tehnologijo za odstranjevanje vodikovega
sulfida iz plinov z selektivno oksidacijo sulfidov do elementarnega žvepla. Raziskovalni center
išče partnerje iz industrije s katerimi bi sodelovali pri nadaljnjem razvoju tehnologije in njeni
komercializaciji.



TOBE20180122001: Belgijsko podjetje, specializirano za termalno desorpcijo, ponuja lasten
trajnostni sistem za dekontaminacijo tal in situ. S ponujeno metodo je možno odstraniti širok
nabor onesnaževal brez izkopavanj. Podjetje išče partnerje, ki bi ponujali njihovo rešitev na
različnih



evropskih

trgih.

TOBE20170830001: Raziskovalni center iz Belgije je razvil postopek za izluževanje kovin iz
sekundarnih surovin s pomočjo biotehnologije. Center išče partnerje iz podjetij in univerz za
pripravo novih evropskih projektov ali razširitev uporabe postopka v različnih panogah.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: Design Thinking Approaches in Technology Industries (DETATIN)
PRIJAVITELJ: Britanska univerza
PROGRAM: H2020
RAZPIS: H2020-MCSA-RISE-2018 Research and Innovation Staff Exchange
VRSTA SODELOVANJA: Britanska univerza kot del evropskega konzorcija išče podjetje z ekspertizami
na področjih navidezne resničnosti (VR), obogatene resničnosti (AR) ali igralniško podjetje, da se
pridružijo projektnemu konzorciju in zagotovijo možnosti prakse/usposabljanja v okviru projekta, ki temelji
na izmenjavi znanja. Namen projekta je razviti inovativne protokole in prakse za »design thinking«
pristope v tehnoloških industrijah. Prijavitelj projekta išče MSP za sodelovanje v interdisciplinarnem
projektu, ki lahko ponudijo začasna usposabljanja (secondments) za raziskovalce prek sporazuma o
raziskovalnem sodelovanju.
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 12. 3. 2018
ŠIFRA: RDUK20180302001

PROJEKT: European Artificial Intelligence-on-demand platform
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje
PROGRAM: HORIZON 2020
RAZPIS: H2020-ICT-26-2018-2020 "Artificial Intelligence" (AI).
VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje, ki se ukvarja z robotiko, pripravlja predlog projekta na temo
"Umetna inteligenca". Namen projekta je ustvariti evropsko platformo za informacijsko varnost na zahtevo,
s katero bi evropsko skupnost AI omogočila, da podpira podjetja in sektorje pri dostopu do strokovnega
znanja, algoritmov in orodij za uspešno uporabo umetne inteligence, s čimer se ustvari vpliv na trg.
Prijavitelj išče ponudnike tehnologije med podjetji in raziskovalnimi centri, ki imajo izkušnje z umetno
inteligenco (logic and cognition).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 19. 3. 2018
ŠIFRA: RDES20180215001

PROJEKT: Non-invasive remote screening method for breast cancer screening
PRIJAVITELJ: Estonsko podjetje
PROGRAM: HORIZON 2020
RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020
VRSTA SODELOVANJA: Estonsko MSP z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju FTIR spektroskopije
išče partnerje med MSP, dejavne pri diagnostiki in zdravljenju raka dojk. Partnerji bodo sodelovali v SME
Instrument projektu druge faze, z namenom da bodo dobili vzorce in vitro pri bolnikih z rakom dojke in
zdravih osebah. Zaželeno je, da ima iskano podjetje zmožnost izvedbe statistične analize izmerjenih
infrardečih spektrov vzorcev "in vitro".
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 5. 2018
ŠIFRA: RDEE20171228001
PROJEKT: Gallium oxide based Oxytronics – PROXY
PRIJAVITELJ: Francoska univerza
PROGRAM: HORIZON 2020
RAZPIS: LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies
VRSTA SODELOVANJA: Francoska univerza bo delovala kot koordinator evropskega projekta, katerega
cilj je razviti nove pristope za izdelavo električnih naprav. Prijavitelj išče dodatne projektne partnerje med
industrijskimi partnerji in MSP-ji, ki se ukvarjajo s polprevodniško elektroniko / senzorji / proizvodnjo
fotonapetostnih modulov (PV).
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2018
ŠIFRA: RDFR20180219001

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.

