e-novice Junij 2018

Dogodki in poslovna srečanja

DOGODEK: COSM’ING mednarodni partnerski
dogodek s področja kozmetike in biotehnologije
“Cosmetic

ingredients

and

biotechnology”,

TERMIN: 4. - 6. 7. 2018, LOKACIJA: Francija

DOGODEK: Svetovni kongres o alternativah in
uporabi živali na področju naravoslovnih ved
“World Congress on Alternatives and Animal Use
in the Life Sciences”, TERMIN: 23. – 27. 8. 2018,
LOKACIJA:

DOGODEK:

Nizozemska

NANO

2018

–

Mednarodna

konferenca o Nanotehnologijah in Nanomaterialih
“6th International Conference Nanotechnologies
and Nanomaterials”, TERMIN: 27. – 30. 8. 2018,
LOKACIJA:

Ukrajina

DOGODEK:

Kooperacijsko

Meet4Business

Agra

srečanje

2018

na

področju

KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA, TERMIN: 28. 8.
2018,

LOKACIJA:

DOGODEK:

Partnerski

Gornja

Radgona

dogodek

“Structural

Integrity, Safety and Reliability Bilateral Meetings
2018”, TERMIN: 28. - 30. 8. 2018, LOKACIJA:
Srbija

DOGODEK: Mednarodni simpozij o medicinski
kemiji “XXV EFMC International Symposium on
Medicinal Chemistry”, TERMIN: 2. - 6. 9. 2018,
LOKACIJA:

DOGODEK:

Ljubljana

International

Conference

on

Intelligent Systems in Production Engineering
and Maintenance ISPEM 2018, TERMIN: 17. in
18. 9. 2018, LOKACIJA: The University of
Science

and

Technology,

B-4

Lukasiewicza 5 street, Wroclaw, Poland

building,

Odprti razpisi programov EU

Odprti razpisi v Sloveniji
RAZPIS:

printing,

zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve,

Challenges,

RAZPISNIK:

H2020,

OBJAVLJENO:

Societal

12.

4.

2018

Javno

povabilo

–

RAZPIS: Composite mould tool based on 3D

RAZPISNIK: Zavod
zaposlovanje,

republike

Spodbujanje

Slovenije

OBJAVLJENO: 13.

4.

za
2018

RAZPIS: EIC Horizon Prize for ‘Blockchains for
Social Good’, RAZPISNIK: H2020, Industrial

RAZPIS: Javni razpis - Podpora mikro, malim in

Leadership,

srednje velikim podjetjem s področja turizma za

OBJAVLJENO:

16.

5.

2018

povečanje snovne in energetske učinkovitosti na
RAZPIS: EIC Horizon Prize for ‘Early Warning for

obmejnem

Epidemics’,

RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski razvoj in

RAZPISNIK:

H2020,

Leadership, OBJAVLJENO: 26. 4. 2018

Industrial

problemskem

območju,

tehnologijo, OBJAVLJENO: : Uradni list RS, Št.
43,

Datum:

22.

6.

2018,

Stran:

1474

RAZPIS: Javni razpis za spodbujanje socialnega
podjetništva v pomurski regiji v obdobju 20182019, RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo , OBJAVLJENO: Uradni list
RS, Št. 43, Datum: 22. 6. 2018, Stran: 1483

Borza poslovnih priložnosti
BRDE20180410001
Nemško podjetje, ki proizvaja delovna in zaščitna
oblačila (delovne hlače, jakne, puloverje, majice,
polo majice itd.), išče nove dobavitelje za
sklenitev

proizvodnega

sporazuma.

BRNL20180420001
Nizozemsko podjetje, ki se ukvarja s prodajo
akvarijskih izdelkov preko spletne trgovine z več
kot 1000 izdelki, išče nove dobavitelje predmetov
za akvarij. Posebej dobavitelje tekočin, na primer
za gojenje rastlin, proti algam itd. Podjetje nudi
sporazum o distribuciji ali proizvodni sporazum

za

izdelke

z

lastno

blagovno

znamko.

BOIT20171215002
Italijansko

podjetje

ponuja

hiter

sistem

za

razgradnjo urbanih organskih odpadkov in išče
agente.
BOGE20180329001
Gruzijsko podjetje, ki je specializirano za igre na
išče

srečo,

zastopnike

ali

distributerje.

BOJP20180503001
Japonski proizvajalec parfumov, išče distributerje
v

EU

za

svoje

ekskluzivne

izdelke.

BOPL20180323002
Poljski proizvajalec grelnikov ponuja steklene
konvektorje z električno energijo in išče trgovske
zastopnike ter arhitekte, gradbena podjetja ali
splošne izvajalce, da sodelujejo kot podizvajalci.

BOPL20180302003
Poljski inovativni proizvajalec LED svetil in
profilov,

išče

distributerje

in

trgovinske

zastopnike.

Borza inovacij, znanja in tehnologije
Tehnološka povpraševanja



TRQA20180228001 Katarski proizvajalec natrijevih dezinfekcijskih sredstev išče partnerja za
ustanovitev



skupnega

podjetja

(joint

venture)

z

namenom

širjenja

proizvodnih

linij

TRFR20180515001 Francosko podjetje, ki načrtuje in izdeluje otroška in športna igrišča na
prostem iz mehkih ulitkov, išče partnerje, ki lahko dobavijo ekološko vezne snovi kot nadomestilo
za



trenutno

uporabljene

petrokemične

vezivne

snovi.

TRUK20180122001 Podjetje iz Združenega kraljestva išče partnerje, ki imajo v lasti ali so

zainteresirani za raziskovanje naprednih tehnologij za obdelavo slik na področju kriminala

Tehnološke ponudbe



TOUK20180521001 Podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu ponuja novo tehnologijo za
zmanjšanje proizvodnih stroškov za netopne fermentacijske proizvode podjetjem na podlagi
licenčnega



sporazuma

ali

tehničnega

sodelovanja.

TODE20180515001 Nemška univerza ponuja licenčni sporazum ali sporazum o tehničnem
sodelovanju za uporabo njihove inovacije - prvi biomarker test za diagnozo osteoartritisa oziroma
ki

avto-protitelesa,



izboljšujejo

diagnozo

osteoartritisa.

TONL20180410001 Nizozemska družba išče nove poslovne partnerje na področju prilagajanja
običajnih vozil v vozila, dostopna invalidnim vozičkom.

Aktualni projektni predlogi iščejo partnerje
PROJEKT:

H2020:

PRIJAVITELJ:
PROGRAM:

LC-SC3-NZE-1-2018:

MSP

v

Združenem

Horizon

2020,

Napredne

kraljestvu

in

Societal

tehnologije

za

univerza

Združenem

v

zajemanje

Challenges,

CO2

kraljestvu

H2020-2018-2020

RAZPIS: Za komercialno uporabo CCS je potrebno znatno zmanjšanje energetske intenzivnosti procesa
zajemanja CO2 za elektrarne ali druge energetsko intenzivne panoge in znatno zmanjšanje stroškov
zajemanja. Potrebno je stalno prizadevanje za razvoj in predstavitev novih in naprednih tehnologij
zajemanja, vključno z novimi materiali. Za sodelovanje iščejo raziskovalno institucijo ali industrijsko
podjetje.
ROK

ZA

IZRAZ

INTERESA

ZA

SODELOVANJE:

31.

ŠIFRA:

7.

2018

RDUK20180427001

PROJEKT: H2020-SC1-BHC-10-2019: Inovacijska naročila: zaporedje naslednje generacije (NGS)
za

rutinsko
Španska

PRIJAVITELJ:
PROGRAM:

diagnozo

Horizon

2020,

javna
Societal

bolnišnica

Challenges,

H2020-2018-2020

RAZPIS: Španska javna bolnišnica išče partnerje za naslednjo generacijo zaporedij (NGS) za rutinsko
diagnozo. Primerni partnerji so javni naročniki in strokovnjaki na področju NGS, genomike, etike in varstva
podatkov na področju hematologije in onkologije, ki bi poskušali razviti sisteme s prilagojenimi
medicinskimi
VRSTA

rešitvami

in

povečati

SODELOVANJA:

povpraševanje
Sodelovanje

po

inovacijah
pri

za

zdravstvene

raziskavah

sisteme.
razvoju

ROK

ZA

IZRAZ

INTERESA

ZA

SODELOVANJE:

ŠIFRA:

30.

9.

2018

RDES20180510001

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

