e-novice Maj 2019

Dogodki in poslovna srečanja

DOGODEK: Indija mango festival, TERMIN: 16. 5.
2019,

LOKACIJA:

GZS

DOGODEK: Izobraževalni program ''Get Ready
for Japan'', TERMIN: 20.-31. 5. 2019, LOKACIJA:
Japonska
DOGODEK: Srečanje z nemškimi arhitekti in
gradbeniki na Bavarskem, TERMIN: od 21. do 23.
5.

2019,

Nürnberg

LOKACIJA:
in

DOGODEK:

Bavarska

okolica

Obisk

teh

poslovne

(München,

dveh

mest)

delegacije

iz

KOSOVA, TERMIN: 21. 5. 2019, LOKACIJA: GZS

DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje v
okviru konference »SEE Automotive – Connect &
Supply 2019« (Beograd, Srbija), TERMIN: 21. in
22. maj 2019, LOKACIJA: Beograd, Srbija
DOGODEK: POLJSKA:

Priložnost

za

gospodarsko in trgovinsko sodelovanje, TERMIN:
22.

5.

2019,

LOKACIJA:

GZS

DOGODEK: Obisk predsednika vlade Republike
Severne Makedonije, Zorana Zaeva s poslovno
delegacijo, TERMIN: 28. 5. 2019, LOKACIJA:
GZS

DOGODEK: Srečanje s kitajskimi trgovci, uvozniki
in dobavitelji v Budimpešti 3. – 5. junij 2019,
TERMIN: 3.-5. 6. 2019, LOKACIJA: Budimpešta,
Kitajska

DOGODEK:
»FUTURE

Mednarodno
of

poslovno

srečanje

(Dunaj,

Avstrija),

BUILDING«

TERMIN: 4. junij 2019, od 8.00 do 17.30 ure,
LOKACIJA:

DOGODEK:

Dunaj,

Mednarodno

poslovno

Avstrija

srečanje

ENERGA 2019 (Sarajevo, Bosna in Hercegovina),
TERMIN: 11. in 12. 6. 2019, LOKACIJA: v Centru
Skenderija, Terezija bb, Sarajevo, Bosna in

Hercegovina
DOGODEK: Kako postati dobavitelj Združenim
narodom?, TERMIN: 12.-13. 6. 2019, LOKACIJA:
Kopenhagen,

Danska

DOGODEK: Predstavitev poslovnih priložnosti na
Tajvanu, TERMIN: 18. 6. 2019, od 9. do 11. ure,
LOKACIJA:

Gospodarska

zbornica

Slovenije

(Poslovna oaza / 7. nadstropje), Dimičeva 13,
Ljubljana

DOGODEK:

Kooperacijsko

srečanje

EMO

Hanover 2019, TERMIN: 16. in 20. 9. 2019,
LOKACIJA:

Hanover

(Nemčija)

DOGODEK: Slovensko – nemški dnevi krožnega
gospodarstva,
LOKACIJA:

TERMIN:
GZS,

18.-19.
1.

6.

2019,

nadstropje

DOGODEK: SMM2019 – Smart Manufacturing
Matchmaking 2019, TERMIN: od 20. do 22. 11.
2019, LOKACIJA: Hotel Village La Principessa,
Campora

San

Giovanni,

Kalabrija,

Italija

DOGODEK: Kako prijaviti inovacijo na razpis za
priznanje GZS za inovacije 2019 in kako uspešno
prijaviti ter voditi razvojne projekte?, TERMIN: več
terminov (glej povezavo), LOKACIJA: več lokacij
(glej povezavo)

Odprti razpisi programov EU
RAZPIS: Fast Track to Innovation (FTI) EIC-FTI-2018-2020
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis Fast track to Innovation podpira ukrepe, ki spodbujajo inovacije od predstavitvene
faze do tržnega prevzema, vključno z aktivnostmi, kot so pilotiranje, testiranje, validacija sistemov v

realnih delovnih pogojih, potrjevanje poslovnih modelov, prednormativne raziskave in določanje
standardov.
ROKI ZA PRIJAVO: 23. 5. 2019, 22. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE
RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – First phase
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih
modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo
gospodarski rasti. Prva faza predvideva prijavo projekta študije izvedljivosti.
ROK ZA PRIJAVO: 5. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE
RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – Second phase
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020 – SME Instrument
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih
modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo
gospodarski rasti. Druga faza predvideva prijavo projekta za razvoj produkta/storitve/poslovnega modela
do faze komercializacije.
ROKI ZA PRIJAVO: 5. 6. 2019, 9. 10. 2019
DODATNE INFORMACIJE
RAZPIS: FET Open Challenging Current Thinking – Novel ideas for radically new technologies (Call ID:
H2020-FETOPEN-2018-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi raziskovalno-inovacijskih projektov, ki se usmerjajo v razvoj
kakršnihkoli radikalno novih bodočih tehnologij iz vizionarskega interdisciplinarnega sodelovanja. Razpis
spodbuja tudi gonilno vlogo novih akterjev na področju raziskav in inovacij, vključno z odličnimi mladimi
raziskovalci, ambicioznimi visokotehnološkimi MSP in udeleženci FET v okviru Obzorja 2020 iz vse
Evrope.
ROK ZA PRIJAVO: 18. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE

RAZPIS: FET Innovation Launchpad (Call ID: FETOPEN-03-2018-2019-2020)
RAZPISNIK: Evropska komisija
PROGRAM: H2020
KRATEK OPIS: Cilj razpisa je spremeniti rezultate FET projektov v resnične družbene ali gospodarske
inovacije. Razpis ne financira raziskav ali dejavnosti, ki so bile / so bile že predvidene v prvotnem projektu
FET. Predlagane dejavnosti morajo odražati stopnjo zrelosti rezultata, ki ga je treba upoštevati. Vključujejo

lahko opredelitev postopka trženja, analize trga in konkurenčnosti, ocenjevanja tehnologije, preverjanja
inovacijskega potenciala, utrjevanja pravic intelektualne lastnine, razvoja poslovnih primerov. Predlogi
lahko vključujejo aktivnosti kot na primer prenos tehnologije, pridobitelji licenc, vlagatelji in drugi viri
financiranja, družbene organizacije ali potencialni končni uporabniki.
ROK ZA PRIJAVO: 8. 9. 2019
DODATNE INFORMACIJE

Odprti razpisi v Sloveniji
•

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov,
praks, procesov in tehnologij

•

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

•

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

•

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

•

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

•

Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)

•

Javni razpis P1 plus 2019

•

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v
letih 2019-2022

•

Vavčer za kibernetsko varnost

•

Vavčer za digitalni marketing

•

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

•

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

•

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

•

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

•

Vavčer za digitalni marketing

•

Vavčer za pripravo digitalne strategije

•

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

•

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019

Borza poslovnih priložnosti

BRFR20190426001

Francosko

podjetje,

specializirano za trženje industrijske opreme za
avtomobilsko, vesoljsko, železniško in gradbeno
industrijo, išče nove proizvajalce proizvodnih
tehnologij v okviru sporazuma o komercialnih
storitvah.

BRQA20190421001

Katarsko

podjetje,

specializirano za proizvodnjo visokotlačnih in vseh
razredov termoplastičnih cevi, išče partnerje za
poslovno sodelovanje v okviru sporazuma o
storitvah, ki lahko zagotovijo surovine, kot sta
polietilen PE100 in polivinilklorid PVC K65.

BRFR20190502001

Francoski

proizvajalec

parketa, išče ognjevarno raztopino, ki bi jo lahko
nastavil na les med industrijsko proizvodnjo.
Rešitev mora biti v celoti razvita in dostopna na
trgu.

BODE20190502001
potrošniško

Nemško

elektroniko

(radijski

podjetje

za

sprejemniki,

prenosni DVD predvajalniki,

hi-fi itd.), išče

trgovske

posrednike.

BOUA20190418001

Ukrajinski

proizvajalec

kovinskih izdelkov, išče dolgoročno sodelovanje s
tujimi partnerji v okviru sporazuma o proizvodnji,
podizvajalstvu

ali

distribuciji.

BOTR20190426002 Turško podjetje, ki deluje na
področju nadzora korozije in izvoznimi pakirnimi
rešitvami z zagotavljanjem sušilnih sredstev,
hlapnih inhibitorjev korozije (VCI), industrijske
embalaže

in

adsorpcijskih

kemikalij,

išče

komercialne zastopnike v Evropi.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:

•

Hrvaško podjetje v sodelovanju z Univerzo iz Zagreba v Osijeku razvija inovativni, neinvazivni
transdermalni senzor / detektor za stalno spremljanje alkohola v znoju / dihanju preiskovanca. Trg
in potencialni uporabniki izdelka so ljudje z alkoholno odvisnostjo, zavarovalnice, skladi
zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene ustanove, pa tudi delovne organizacije. Iščejo partnerja,
za

•

joint

venture

sodelovanje

ali

finančni

sporazum.

Šifra:

TOHR20190227001

Italijanska raziskovalna skupina razvija napravo ki bo delovala kot zračna zavesa za uporabo v
muzejih. Naprava je sposobna ščititi muzejske artefakte pred mikroklimatskimi pogoji in
atmosferskimi onesnaževali s pomočjo mobilne tehnike zračnih zaves. Zavesa se bo obnašala kot
virtualna pregrada, ki bo sposobna ohraniti predmet, hkrati pa bo omogočila nemoten ogled
muzealije javnosti. Iščejo partnerstva v obliki sporazumov o tehničnem sodelovanju. Šifra oglasa:
TOIT20190419001

•

Nizozemski tehnološki center za prodajo in servis vertikalnega separatorja diskovnih stikal ponuja
samočistilne separatorje za ločevanje smetane, čiščenje mleka, ločevanje sirotke, čiščenje sirotke
in standardizacijo mleka. Tehnologija se lahko uporablja v majhnih in velikih mlekarnah. Podjetje
ponuja komercialni sporazum s tehnično pomočjo izkušenim partnerjem z dopolnilnim portfeljem
izdelkov in servisno službo v različnih evropskih državah. Šifra oglasa: TONL20190408001

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:

•

Največje katarsko proizvodno podjetje zdeluje različne vrste rezervoarjev, kot so rezervoarji za
gorivo, kemikalije. Meddrugim pa so razvili tudi dejavnost izdelave betonskih votlih zidanih blokov.
Podjetje išče tehnično partnerstvo s podjetji na podlagi sporazuma o storitvah, s katerim bi izboljšali
izdelavo

•

betonskih

votlih

Šifra

zidakov.

oglasa:

TRQA20190423001

Vodilno globalno logistično podjetje s sedežem na Nizozemskem ponuja široko paleto rešitev,
vključno s prevozom paketov in tovora, kar olajša mednarodno trgovino. Eden od njihovih ključnih
tržnih segmentov je zdravstvena industrija. Multinacionalka je zainteresirana za sodelovanje s
podjetji in tehnološkimi partnerji za razvoj embalaže za večkratno uporabo v zdravstvu. Da bi
postali še boljši partner svojim poslovnim strankam, iščejo razvojne partnerje, ki se zanimajo za
komercialni

•

sporazum

s

tehnično

pomočjo.

Šifra

oglasa:

TRNL20190410001

Nizozemska multinacionalka išče mobilne rešitve za zunanji WC namenjen reševalnim ekipam
med reševalnimi akcijami na terenu. V tovrstnih situacijah reševalni delavci pogosto nimajo
dostopa do stranišč, ker večino časa delajo v okoljih, kjer WCji niso dostopni. Zato podjetje išče
rešitev, ki jo je mogoče enostavno prenašati, ohranja okolje čisto in ponuja nekaj zasebnosti.
Podjetje si prizadeva za sporazum o proizvodnji ali tehničnem sodelovanju. Šifra oglasa:
TRNL20190408002

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: LIFE BIOWATREAT - Applicability of an innovative ecological system of wastewater
tertiary

treatment

for

water

PRIJAVITELJ:

reuse

in

the

Mediterranean

Španska

region
univerza

PROGRAM:

LIFE

RAZPIS: 2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency
VRSTA SODELOVANJA: Španska univerza pripravlja predlog projekta v okviru programa LIFE. Namen
projekta je dokazati izvedljivost ekološkega sistema terciarnega čiščenja odpadne vode za ponovno uporabo
vode. Projekt je namenjen območjem s pomanjkanjem vode. Iščejo upravitelje čistilnih naprav za odpadne
vode in druge partnerje v sredozemski regiji z ustreznim strokovnim znanjem, da se pridružijo projektu in
prispevajo k izvajanju tehnologije v okviru sporazuma o sodelovanju na področju raziskav.
ROK
ŠIFRA:

ZA

IZRAZ

INTERESA

ZA

SODELOVANJE:

17.

5.

2019

RDES20190424001

PROJEKT: “Hierarchical I/O Planning, Placement, and Optimization for Systems 4.0” - HIPPOS 4.0
PRIJAVITELJ:

Italijansko

podjetje

PROGRAM:

H2020

RAZPIS:

FAST

TRACK

TO

INNOVATION

(FTI),

H2020-EIC-FTI-2018-2020

VRSTA SODELOVANJA: Italijansko podjetje EDA (Electronic Design Automation), ki je v nastajanju,
zagotavlja rešitve, ki omogočajo in pospešujejo 3D-oblikovanje elektronskih izdelkov. Podjetje išče 3
tehnološke partnerje, ki bodo sodelovali pri prijavi projekta FTI. Cilj projekta je prilagoditi in prikazati
napredno tehnologijo načrtovanja I/O, ki skrajša čas načrtovanja, kar omogoča višjo stopnjo integracije 2.5D
in 3D-IC za elektronske izdelke naslednje generacije na evropskih in ekstra evropskih trgih.
ROK

ZA

IZRAZ

INTERESA

ZA

SODELOVANJE:

31.

ŠIFRA:

7.

2019

RDIT20190325001

PROJEKT:

Multifunctional

biodegradable

nanocapsules

malo

podjetje

Špansko

PRIJAVITELJ:
PROGRAM:
RAZPIS:

Open

EUREKA/EUROSTARS

2

call

2

EUREKA/EUROSTARS

VRSTA SODELOVANJA: Špansko MSP, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo biorazgradljivih
poliuretanskih mikro in nanokapsul, pripravlja projektni predlog katerega cilj je razviti večnamenske
biorazgradljive nanokapsule proti bakterijskim boleznim. Prijavitelj išče raziskovalne partnerje med podjetji,
univerzami in raziskovalnimi inštituti z ekspertizami in razumevanjem protimikrobnih zdravil in njihovih
mehanizmov odpornosti za sodelovanje pri raziskavah za izvedbo predklinične validacije in vitro ter in vivo.
ROK

ZA

IZRAZ

INTERESA

ZA

SODELOVANJE:

31.

ŠIFRA:

5.

2019

RDES20190328002

PROJEKT:

Personalised

PRIJAVITELJ:

Medicine:

Multidisciplinary

Italijanska

Research

towards

Implementation

raziskovalna

bolnišnica

PROGRAM:

H2020

RAZPIS: ERA Per Med - Call 2019 - Joint Transnational Call for proposals (2019) for “Personalised
Medicine:

Multidisciplinary

Research

towards

Implementation”

VRSTA SODELOVANJA: Italijanska raziskovalna bolnišnica iz regije Piemont išče MSP s strokovnim
znanjem na področju programske opreme za termografske analize, ki bo vključeno v predlog projekta v
okviru razpisa ERAPerMed 2019, katerega cilj je izboljšati zdravljenje in metodologije za bolnike, ki imajo
težave z prekomerno težo. Od izbranega MSP se pričakuje, da bo v okviru projekta razvil poseben algoritem,
ki se bo uporabljal za termografske instrumente. Prijavitelj projekta išče partnerje v državah članice ERA
Per
ROK

Med,
ZA

med
IZRAZ

INTERESA

katerimi

je

ZA

SODELOVANJE:

tudi
24.

Slovenija.
5.

ŠIFRA: RDIT20190507001

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

2019

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

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Mariborske
razvojne agencije in jih uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Vaše podatke
lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje.
©

MRA

2018.

Vse

pravice

V kolikor ne želite prejemati sporočil naše mreže, se lahko odjavite s klikom tukaj.

pridržane.

