e-novice
Pred vami je nova november 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: FORUM AGENTI MILANO 2017

DOGODEK: Obisk sejma The Big 5

DOGODEK: GOSPODARSKA DELEGACIJA V
ROMUNIJO

DOGODEK: INTERNATIONAL MACHINERY
AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: TRANSFORMING EUROPEAN

RAZPIS: Nepovratna sredstva za spodbujanje

INDUSTRY (H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020)

procesnih izboljšav v letu 2017-2018

RAZPIS: INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (H2020ICT-2018-2020)
RAZPIS: INDUSTRIAL SUSTAINABILITY
(H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020)

RAZPIS: DIGITISING AND TRANSFORMING
EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES:
DIGITAL INNOVATION HUBS AND
PLATFORMS (H2020-DT-2018-2020)

RAZPIS: FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)
(H2020-EIC-FTI-2018-2020)

RAZPIS: SPACE 2018-2020 (H2020-SPACE-20182020)

RAZPIS: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE
RESILIENT FUTURE: GREEN VEHICLES

RAZPIS: 018-2020 MOBILITY FOR GROWTH

RAZPIS: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja 2017-2018

(H2020-MG-2018-2019-2020)

Borza poslovnih
priložnosti
BRPL20170908001 Poljski veletrgovec in
distributer naravne kozmetike, zdrave hrane, ličil in
čistil išče naravne EKO / BIO surovine in kozmetiko,
za prodajo v trgovinah na Poljskem, na podlagi
sporazuma o distribuciji.
BRHR20170922001 Hrvaško podjetje išče
proizvajalca majhne proizvodne linije ali prototipne
linije za polnjenje embalažnih torbic z ustnikom
(doypack pouch with spout) za vroče pasterizirane
tekočine. Podjetje išče sodelovanje na osnovi
proizvodnega sporazuma.

BORS20171009001 Srbsko podjetje, ki izvaja
integrirano ekološko pridelavo: ekološka pridelava na
1700 ha, bioplinska naprava, zmogljivost silosa
10.000 ton, organska krma in organska pšenična
moka, išče distributerje za organsko pšenično moko.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:


TORU20160404001: Internetna rešitev za klicne centre



TOCH20160907001: Depolimerizacija že uporabljenega polietilen tereftalata (PET). Ponovna uporaba
PET plastenk.



TOTR20170718001: Premazovanje svežega ali suhega sadja z uporabo metode elektronskega pršenja za
podaljševanje roka uporabnosti živil.

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


TRNL20170920001: Iščejo rešitve za nemoten »transport, razpakiranje in aranžiranje« cvetja.



TRBE20160830001: Fotovoltaična tehnologija za podeželska območja Senegala.



TRFR20171002001: Sistem za čiščenje rabljenih pnevmatik pred obnavljanjem.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: Francosko MSP išče proizvajalce tovornjakov in osebnih avtomobilov za razvoj motorjev z notranjim
izgorevanjem na podlagi tehnologije za rekuperacijo toplote, ki zmanjšuje porabo energije
PRIJAVITELJ: Francosko MSP
PROGRAM: H2020
RAZPIS: H2020, "LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches"
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 2. 2018
ŠIFRA: RDFR20170831001
PROJEKT: Špansko MSP išče podjetje, ki ponuja modele za spletno usposabljanje o prenosljivih spretnostih. Cilj je
razviti mrežo raziskovalnih usposabljanj, ki bo vsebovala omenjene spletne module in bo naslovljena na 15
raziskovalcev v zgodnji fazi, ki razvijajo doktorsko disertacijo
PRIJAVITELJ: Špansko MSP
PROGRAM: H2020
RAZPIS: H2020,"H2020-MSCA-ITN"
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 23. 12. 2017
ŠIFRA: RDES20171019001
PROJEKT: Univerza v Bruslju išče farmacevtsko MSP, specializirano za razvoj inovativnih zdravil, s strokovnim
znanjem na področju odkrivanja in razvoja zdravil proti bolečinam
PRIJAVITELJ: Univerza v Bruslju
PROGRAM: EUROSTARS
RAZPIS: Eurostars-2 open call
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 1. 2018
ŠIFRA: RDBE20170918001
PROJEKT: Špansko MSP, iz kmetijskega sektorja, želi razširiti uporabo novo razvite čistilne formule na osnovi
sirotke za sadje in zelenjavo. Podjetje išče partnerja med kmetijskimi podjetji, ki skrbijo za zaščito sadja in zelenjave
po obiranju, da bi preizkusilo razvito čistilno formulo s tehnologijo potapljanja še na kmetijskih proizvodih (jabolka,
hruške, krompir, gobe)

PRIJAVITELJ: Špansko MSP
PROGRAM: EUROSTARS
RAZPIS: Eurostars-2 open call
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 1. 2018
ŠIFRA: RDES20170921001

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.
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