e-novice
Pred vami je nova oktobrska izdaja
eNovic Enterprise Europe Network z
aktualnimi novicami, zanimivimi
dogodki Mreže, svežimi razpisi in
drugimi zanimivostmi. Ne spreglejte
morebitne poslovne priložnosti!

Aktualno
Kampanja - “EU OPEN FOR BUSINESS”

Dogodki in poslovna srečanja

DOGODEK: Vabilo na SLOVENSKO JORDANSKI poslovni forum, 13. 10. 2017, GZS

DOGODEK: Dvostranski sestanki na področju
predelave plastike v okviru sejma Fakuma 2017, 18.
10. 2017, Friedrichshafen, Nemčija

DOGODEK: Gospodarska delegacija v Minsk,
Belorusija, 25. - 27. 10. 2017, Minsk, Belorusija

DOGODEK: Dvostranski sestanki med raziskovalci
in podjetji na 10. Mednarodni konferenci o prenosu
tehnologij, od 9. do 11. 10. 2017, Institut ''Jožef
Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

DOGODEK: Slovensko - jordanski poslovni forum ,
13. 10. 2017, Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana

DOGODEK: Future Integrated Pest Management 3.0
Brokerage Event 2017, 17. 10. 2017, Riva del Garda,
Italija
DOGODEK: SEE MEET SLOVENIA 2017, 24. –
25. 10. 2017, Maribor
DOGODEK: Poslovne priložnosti na Kubi – obisk
sejma FIHAV, 27. 10. - 2. 11. 2017, Havana, Kuba

DOGODEK: Mednarodno poslovno srečanje s
področja varnosti in zdravja na delovnem mestu
"meet@A+A 2017", 18. in 19. 10. 2017, Düsseldof,
Nemčija

DOGODEK: Kooperacijsko srečanje "RENEXPO
BIH 2017", 9. 11. 2017, Hotel Hills, Sarajevo, Bosna
in Hercegovina

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji

RAZPIS: ERC-2018-PoC: Proof of Concept Grant

RAZPIS: Prvi javni razpis za garancije bančnim

(subvencija za potrditev zasnove)

kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v
okviru Regijske garancijske sheme v zasavski

RAZPIS: FutureEnginePrize-01-2016

statistični regiji

RAZPIS: Horizon prize for a Combined Heat and

RAZPIS: Javni razpis za garancije bančnim kreditom

Power (CHP) Installation in a hospital using 100%

za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske

Renewable Energy Sources

garancijske sheme v regiji Pomurje

RAZPIS: Javni razpis za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike
in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za
obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Borza poslovnih
priložnosti
BRSE20170920001 Švedsko podjetje, ki razvija
varnostne otroške izdelke v okviru svoje blagovne
znamke,

išče

evropske

proizvajalce

steklenic

(steklenice iz lahkega stekla v treh različnih
velikostih;

150

ml,

240

BRUK20170831001
visokokakovostnih,

ml

in

Britanski

edinstvenih

300

ml).

proizvajalec

jedilnih

miz

za

pečenje pizz, išče proizvajalce in sestavljavce v okviru
sporazuma

o

proizvodnji.

BRSE20170823001 Švedsko podjetje želi postati
distributer novih kemičnih izdelkov za nordijski trg.

BRUK20170921001 Podjetje iz Velike Britanije, ki
je specializirano za proizvodnjo

čokolad, išče

dobavitelje sadja (kristaliziran ingver, kandirana

pomarančna lupina, kandirana limonina lupina) in
arom,

ki

ne

BRDE20170915001

vsebujejo
Nemško

sulfatov.

podjetje,

ki

je

specializirano za predelavo rud in kovin, recikliranja
kositra in svinčevih zlitin ter proizvaja spajke za vsa
industrijska in obrtna področja, išče nove dobavitelje
odpadnih kovin in svinca ter materialov po vsej
Evropi.

BORO20170803001 Romunsko podjetje, ki je
specializirano za oblikovanje in proizvodnjo vojaških
oblačil in izdelkov za varnost, išče distributerje v
državah

EU.

BOPL20170915002

Poljsko

podjetje,

ki

je

specializirano za izdelavo embalaž in kartona, išče
distributerje.

BORU20170911003 Rusko podjetje, ki je je
specializirano za izdelavo grafitnih materialov in
umetnih

grafitov,

išče

partnerje

v

distribucijskega

servisa.

BORU20170719003
celovite

okviru

arhitekturne

Rusko
in

podjetje,

inženirske

ponuja

storitve

za

vlagatelje / razvijalce, ki jih zanima ruski trg
nepremičnin

v

okviru

sporazuma

o

storitvah.

BOUK20170921002 Podjetje iz Velike Britanije, ki
je specializirano za prodajo inovativnih visoko
kakovostnih dišav in kozmetike s feromoni za moške
in ženske, išče distributerje.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
TEHNOLOŠKE PONUDBE:



TONL20170911002 Nizozemski razvijalec edinstvenega predgrelca zraka, izdelanega iz visoko
temperaturno odpornih polimernih cevi, išče uporabnike ali dobavitelje kotlov, peči ali sušilnikov.



TOFR20170918001 Francoska univerza išče industrijske partnerje za razvoj optimiziranih laserskih
slikovnih



naprav.

TOES20170921002 Španski univerzi sta razvili inovativen sistem elektronskih vstopnic. Temelji na
tehnologiji, ki uporablja mobilne naprave kot komunikacijsko platformo med prodajalci in kupci. E-Ticket
je varen in učinkovit ter ponuja alternativno rešitev klasičnim papirnim vstopnicam. Iščejo ponudnike
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), specializiranih za področje elektronskega izdajanja
kart.

TEHNOLOŠKA POVPRAŠEVANJA:


TRUK20170823001 Univerzitetna raziskovalna skupina iz Velike Britanije išče komercialne in
akademske partnerje s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju akvaponike, urbanega kmetijstva ali
živih zidov, da bi razvili nov sistem, ki uporablja akvaponične sisteme in vertikalne žive stene za gojenje
pridelkov.



TRKR20170904001 Korejsko gradbeno podjetje, ki dela na izboljšanju tal in obnavljanju talnih struktur,
išče tehnologijo v zvezi s pospeševalcem strjevanja pospeševalnika in stabilnostjo pobočij. Njihova razvita
tehnologija, ki krepi in obnavlja slabe zemeljske ali naselitvene strukture z uporabo materiala za injekcijo,
je



že

na

trgu.

Zahtevana

tehnologija

mora

biti

okolju

prijazna

in

reciklirabilna.

TRNL20170922001 Vodilni nizozemski dobavitelj v industriji poglabljanja morskega dna želi
optimizirati postopek poglabljanja dna s tem, da ponudniku plovil ponudi bolj intuitiven in enostaven
vmesnik. Podjetje išče partnerje na področju oblikovanja uporabniškega vmesnika za nadzor kompleksnih
procesov.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT: Korejsko podjetje razvija nove torzijske dušilce in sklopke za dizelske motorje. Z
združitvijo komponent dušilca in vztrajnika, se bo končni izdelek lahko uporabljal v avtomobilih in
motorjih za čolne.
PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje
PROGRAM: EUREKA
RAZPIS: Eurostars2
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 2. 2018

ŠIFRA: RDKR20170801001

PROJEKT: Korejsko podjetje, specializirano za razvoj programske opreme za poslovno
svetovanje, zlasti pri prenosu tehnologije, komercializaciji in poslovni inkubaciji, išče partnerja pri
razvojnem projektu.
PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje
PROGRAM: Eureka
RAZPIS: Eurostars2
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 2. 2018
ŠIFRA: RDKR20170823002
PROJEKT: Špansko podjetje pripravlja projekt Eurostars za razvoj, proizvodnjo in trženje novega
generacijskega hidrogeneratorja z učinkovito in inovativno horizontalno reakcijsko turbino, ki
lahko deluje v rekah z nizko in visoko hitrostjo. Turbina naj bi bila kompaktna, enostavna za
namestitev in učinkovita.
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje
PROGRAM: Eureka
RAZPIS: Eurostars-2 Programme (2014-2020)
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 3. 2018
ŠIFRA: RDES20170803003
PROJEKT: Špansko podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in razvojem medicinskih pripomočkov
za samonadzor uporabe zdravil, želi izvesti projekt Eurostars.
PRIJAVITELJ: Špansko podjetje
PROGRAM: EUREKA
RAZPIS: Eurostars 2018
ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: marec 2018
ŠIFRA: RDES20170720001

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

