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NA DRUGI STRANI VRAT 

Evropska komisija je leta 2008 za mrežo Enterprise Europe Network izbrala slogan »No wrong door!«, s katerim so želeli 
poudariti, da mora postati mreža tako integrirana v svojih storitvah in z drugimi deli podpornega okolja, da bodo znotraj 
nje ter v sodelovanju s celotnim podpornim okoljem mala in srednje velika podjetja lahko pridobila odgovor na vsako za 
njih relevantno vprašanje v zvezi s problemi internacionalizacije. Kdo se torej skriva na drugi strani omenjenih vrat? 

Bogastvo mreže lahko opisujemo s številom vključenih držav (68), poslovalnic (600), sklenjenih partnerskih dogovorov po 
letih (2015 v letu 54, ki nenehno raste) in podobnimi dosežki. Vendar je največje bogastvo mreže v ljudeh. Mi, Enterprise 
Europe Network, smo mreža povezanih strokovnjakov, specialistov za posamezna področja pomoči, podpore, nasvetov 
podjetjem. Mreža znanja in izkušenj, pridobljenih doma in v tujini. Mreža mednarodnih povezav v pomoč podjetjem pri 
zbiranju informacij o trgu, nišah, lokalnih zakonodajnih posebnostih, iskanju distributerjev, novih partnerjev za skupni 
razvoj v tujini, konzorcijev za prijavo projektov na različne razpisane finančne ukrepe v mednarodnem prostoru .... Kmalu 
bo 20 let, od kar smo z vami in v tem času smo se s pomočjo tujih partnerskih institucij mreže povezali z marsikaterim 
slovenskim in tujim podjetjem, vse s ciljem, da pomagamo obema, predvsem pa domačemu, slovenskemu gospodarstvu 
pri odpiranju v svet. 

V novem letu si in vam znova (kot vseskozi) želimo (in se trudimo), da bi eni in drugi, na tej in na oni strani vrat, povezani in 
skupaj z ostalimi nacionalnimi ukrepi za spodbujanje gospodarstva, naredili edini možni korak – korak naprej.

Dr. Špela Stres, LLM, MBA, 
Vodja konzorcija EEN Slovenija

Nagovor vodje konzorcija,  
Enterprise Europe Network

•	 Želite	vstopati	na	novo	tržišče?
•	 	Vas	zanimajo	možnosti	vključevanja	 

v	evropske	projekte?
•	 Iščete	projektne	partnerje?
•	 Potrebujete	pomoč	pri	projektni	prijavi?
•	 	Konkreten	nasvet	(pravni,	finančni),	

strokovni	napotek?
•	 	Se	sprašujete,	katera	tehnologija	bi	vaše	

produkte	še	izboljšala	in	jih	naredila	še	
bolj	konkurenčne?

•	 Si	želite	novih	kontaktov	in	svežih	idej?
•	 In	radi	stopate	na	rob	ustaljenih	okvirjev?	
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Enterprise Europe Network je zaupanja vredna 
referenčna točka pri tkanju novih poslovnih vezi. 
Olajšamo vam dostop do informacij in odpiramo hitre 
povezave. V zadnjih treh letih smo pomagali več kot  
2,5 miljona podjetjem, s pomočjo naše platforme pa je 
bilo sklenjenih več kot 4500 mednarodnih, komercialnih, 
tehnoloških ali projektnih partnerstev.

Enterprise Europe Network nudi podporo majhnim in 
srednje velikim podjetjem, pa tudi velikim podjetjem, 
raziskovalnim organizacijam, strokovnim in sektorskim 
združenjem, tehnološkim centrom in vsem drugim, 
da lahko najbolje izkoristijo gospodarske priložnosti v 
Evropski Uniji. Gre za mrežo, ki jo je ustanovil Generalni 
Direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. 
Mreža Enterprise Europe Network deluje v več kot 60 
državah, sestavlja pa jo skoraj 600 organizaciji in 4000 
strokovnjakov iz različnih področji. 

Na podlagi obširne raziskave, ki jo je o delovanju mreže 
Enterprise Europe Network naročila Evropska Komisija, so 
podjetja, ki so v obdobju med leti 2008 in 2014 koristila 
storitve mreže, ustvarila za 3.1 odstotnih točk večje 
prihodke ter za 3 odstotne točke več zaposlovala kot 
podjetja v kontrolni skupini. Raziskava je tudi potrdila, da 
bolj, kot podjetja uporabljajo različne storitve mreže, bolj 
so uspešna na omenjenih dveh področjih.

Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem 
trenutku obrnete na kontaktne točke mreže Enterprise 
Europe Network. Člani mreže Enterprise Europe Network 
vam bodo z veseljem priskočili na pomoč in sicer v 
skladu s strategijo “no wrong door”, ki je bila sprejeta na 
vseevropski ravni mreže. Zaradi doslednega upoštevanja 
te strategije so podjetja v članih mreže in v bazah 
strokovnjakov s posameznih področij našla zanesljive 
poslovne partnerje in prepoznala dodano vrednost 
različnih storitev, ki jih mreža ponuja.

Veselimo se druženja z vami! 
Ekipa EEN

DOBRODOŠLI v Enterprise  
Europe Network!
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Letna konferenca  
Enterprise Europe Network
Letna konferenca Enterprise Europe Network 2016 je potekala od 14. do 16. 11. 2016  
v Bratislavi na Slovaškem. Letno konferenco je Evropska komisija organizirala  
s partnerji Enterprise Europe Network in slovaškim ministrstvom za gospodarstvo, 
konferenca se je odvijala v času slovaškega predsedovanja Evropski uniji. 

Na dogodku se je zbralo več kot 800 udeležencev, vključno 
z partnerji, predstavniki evropskih institucij in ključnimi 
zunanjimi deležniki iz držav EU in sveta. Dogodek je 
potekal tri dni in vseboval veliko plenarnih zasedanj, 
interaktivnih delavnic, konferenc s strokovnih področij, 
»Best Practice« nagrade in poslovna srečanja tako, da 
so udeleženci na dogodku imeli priložnost razpravljati o 
skupnih prizadevanjih, praznovanju uspehov in dosežkov 
v zadnjih dveh letih in predstavitev ambicioznega načrta 
za delo Enterprise Europe Network 2017-2018. 

Letne konference se je udeležilo tudi osem predstavnikov 
slovenskega konzorcija Enterprise Europe Network in 
sicer iz Centra za prenos tehnologij in inovacij Instituta 
»Jožef Stefan«, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije in Mariborske razvojne 
agencije.

Enterprise Europe Network je v podporo majhnim in 
srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat 
za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. S 600 
centri v več kot 60 državah in približno 4.000 izkušenimi 
strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je Enterprise 
Europe Network največja mreža v Evropski uniji na področju 
nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, 
univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim 
centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam. 

Storitve mreže obsegajo naslednja področja:
•  mednarodno poslovno sodelovanje, 
•  inovacije, prenos znanja in tehnologij, 
•  sodelovanje v programih EU. 
 
Evropsko podjetniško mrežo Slovenije sestavlja  
konzorcij sedmih partnerjev: 
•  Institut »Jožef Stefan«  
•   Raziskovalno-razvojno in umetniško središče 

Univerze v Mariboru
•  Gospodarska zbornica Slovenija  
•  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  
•  Mariborska razvojna agencija 
•   Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 

središče, Center za sodelovanje z gospodarstvom 
•   Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije

Edina Zejnić, OZS
Višja strokovna sodelavka
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Razsežnost okoljskega blaga in storitev je večja kot si 
običajno predstavljamo, saj bi velik del inovativnih, novih 
ali izboljšanih proizvodov lahko prišteli tudi med okoljske.

Definicije za okoljsko blago ali storitve so različne in 
jim je skupno predvsem to, da določajo, da  naj bi 
okoljsko blago ali storitev prispevala k izboljšanju stanja 
določenega segmenta okolja oziroma domene (zrak, 
voda, odpadki…). 

Pri tem so zelo zanimivi ter težje prepoznavni predvsem 
okoljski izdelki, postopki in storitve, ki prestopajo okvire 
posameznih panog in združujejo ključne, tradicionalne 
industrije kot so elektro, strojna, kemija, itd. pri razvoju 
inovativnih, novih proizvodov, ki manj obremenjujejo 
okolje skozi celotni življenjski krog. Učinkovit električni 
motor v uradni statistiki ne bo prištet med okoljske 
proizvode, čeprav bo zaradi večje energetske učinkovitosti 
lahko prispeval k zmanjšanju izpustov toplogrednih 
plinov, bo njegovo obratovanje manj hrupno ter njegova 
proizvodnja zahtevala manj surovin in energije.

Uradna statistika razvršča sektor okoljskega blaga in 
storitev v 8 okoljskih domen, ki obsegajo varstvo zraka 
in klime, upravljanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, 
zaščita in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, 

Prepoznati priložnosti  
okoljskega blaga in storitev

varstva pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke 
raznolikosti in pokrajine, upravljanje energetskih virov in 
drugo. 

Uradna statistika v Sloveniji je za leto 2013 zabeležila, 
da je sektor okoljskega blaga in storitev proizvedel za 
1,7 milijarde evrov okoljskega blaga in storitev. Več kot 
tretjino okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodnje 
dejavnosti;  986,4 milijona evrov ali 56,8 % celotne 
okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo 
proizvodov in storitev za varstvo okolja, 749,2 milijona 
evrov ali 43,2 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ipd.).

Nemčija se ozira na svetovne trende 
in ključne trge

Nemčija, kjer je delež izvoza okoljskih tehnologij in 
učinkovitega upravljanja z viri od leta 2011 do 2013 
narastel s 23% na 39%, ter znaša 13% BDP te države, ta 
sektor razvršča po njegovih ključnih trgih kot so okolju 
prijazna proizvodnja, hramba in distribucija energije, 
energetska učinkovitost, snovna učinkovitost, trajnostna 
mobilnost, ravnanje z odpadki in reciklažo ter trajnostno 
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upravljanje z vodami. Nemški prihodki v tem sektorju 
daleč presegajo svetovno povprečje, kjer te tehnologije 
predstavljajo le 3% BDP.

Svetovni trg na področju okoljskih tehnologij in 
učinkovitega upravljanja z viri je 2013 znašal 2,536 
milijard EUR. Približno tretjino te vrednosti je moč pripisati 
energetski učinkovitosti, ki predstavlja zdaleč največji 
delež tega trga.  Trg okoljskih tehnologij in učinkovitega 
upravljanja z viri, naj bi na svetovni ravni leta 2025 znašal 
5,385 milijard EUR, pri čemer naj bi trajnostna mobilnost 
prevzela vodilno vlogo, z razvojem alternativnih 
pogonskih tehnologij, ki bodo pomembne za znižanje 
ogljikovih emisij zaradi transportu.

Kaj pa slovenski izvoz okoljskega  
blaga ali storitev?

Po zadnjih podatkih, ki jih je objavil slovenski statistični 
urad  je v letu 2013 sektor okoljskega blaga in storitev v 
Sloveniji izvozil za 536,7 milijona evrov okoljskega blaga 
in storitev; 68,1 % te vrednosti so izvozile proizvodne 
dejavnosti, kjer prevladuje izvoz na področju varstva 
zraka in klime, ki mu sledi področje upravljanja 
energetskih virov (glej graf ). Specializirane okoljske 
dejavnosti medtem ustvarijo 31,9 % izvoza, predvsem z 
izvozom nenevarnih odpadkov namenjenih za nadaljnjo 
predelavo ali recikliranje. 

Okoljske poslovne priložnosti in GZS

Služba za varstvo okolja GZS je članica posebne sektorske 
skupine za okolje pri evropski podjetniški mreži, 
Enterprise Europe Network (EEN).  Sektorska skupina za 
okolje je bila v zadnjem letu med najbolj učinkovitimi v 
okviru EEN. Skupina podpira neposredno sodelovanje 
med člani mreže, ki povezujejo podjetja, ki iščejo 
mednarodne poslovne priložnosti v sektorju okoljskega 
blaga in storitev. 

Na GZS mesečno pripravljamo izbor profilov podjetij in 
raziskovalnih organizacij zbranih v EEN, preko katerih 
organizacije iz drugih držav iščejo poslovne partnerje 
za različne oblike sodelovanja v Sloveniji na področju 
okoljskih izdelkov in storitev. Izbor objavljamo v rubriki  
Borza poslovnih priložnosti mreže EEN v naših mesečnih 
okoljskih E-novicah.

Če iščete partnerje za trženje ali razvoj svojega okoljskega 
izdelka ali storitve v tujini, vam lahko pomagamo pri 
oblikovanju vašega profila, ki bo objavljen v mednarodni 
mreži Enterprise Europe Network (EEN).

Antonija Božič Cerar, GZS
Samostojna svetovalka
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www.sloexport.si - vaš prvi korak k poslovnemu 
sodelovanju na tujih trgih

Sloexport je največja spletna baza slovenskih 
izvoznikov, ki je dostopna vsem slovenskim podjetjem 
v slovenskem in angleškem jeziku na spletnem naslovu  
www.sloexport.si.

Gre za skupni projekt Gospodarske zbornice Slovenije in 
Javne agencije SPIRIT, ki slovenskim podjetjem ponuja 
promocijo na vseh ali samo izbranih tujih trgih. Tujim 
podjetjem pa zbirka pri iskanju poslovnih partnerjev 
v Sloveniji omogoča hiter in enostaven dostop do 
kvalitetnih podatkov o slovenskih izvoznikih. V zbirki je 
več kot 4500 slovenskih podjetij, ki uspešno promovirajo 
svoje izdelke in storitve, hkrati pa je zbirka odlično 
uporabno orodje tudi za vse, ki iščete nove poslovne 
partnerje med domačimi podjetji.

Vpis v podatkovno zbirko je brezplačen, prav tako je 
brezplačno osveževanje podatkov. In ker podatke vnašate 
in osvežujete neposredno preko svojega uporabniškega 
računa, so lahko sveži in točni v vsakem trenutku.

Če so vaše ciljne države bližnji evropski trgi, je SloExport 
za vas še posebej primerno promocijsko orodje.

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na 
e-naslovu sloexport@gzs.si in preko telefonske številke 
01 58 98 000.

Podatkovna baza Sloexport  
in poslovne priložnosti  
v Mednarodni borzi

www.borza.org – mednarodne poslovne 
ponudbe in povpraševanja

Mednarodna borza ponudb in povpraševanja je virtualno 
poslovno stičišče za podjetja, kjer lahko najdete poslovne 
priložnosti in nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo 
sodelovanje, želijo prodati ali kupiti izdelke in storitve.

Mednarodna BORZA je namenjena domačim in tujim 
podjetjem, ki iščejo poslovno sodelovanje. Čeprav v bazi 
oglašujejo tudi velika podjetja, je namenjena predvsem 
malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom, ki 
šele vstopajo na tuje trge oziroma iščejo sodelovanje s 
slovenskimi podjetji. V bazi je letno več 1000 aktualnih 
slovenskih in tujih poslovnih oglasov (ponudb in 
povpraševanj proizvodov, storitev, tehnologij, poslovnih 
prostorov,...).

Vnos ponudbe ali povpraševanja je brezplačen, potrebna 
je le registracija. Za razporeditev vašega oglasa v želeno 
področje, je na voljo 25 kategorij in prav tako različna 
obdobja veljavnosti objave oglasa. Pod svojim profilom 
lahko glede na potrebe vašega poslovanja, objavite 
več poslovnih oglasov s slikovnim materialom. V okviru 
elektronskih tedenskih novic ste brezplačno obveščeni o 
novih poslovnih priložnostih.

Skrbnik portala je Gospodarska zbornica Slovenije, 
kontakt borza@gzs.si.

Oba portala sta aktivno povezana z aktualnimi poslovnimi 
priložnostmi evropske podjetniške mreže Enterprise 
Europe Network. Vabljeni k vpisu!

Petra Arzenšek
GZS Infocenter
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Sposobnost inoviranja je mera za sposobnost okrevanja 
gospodarstva. Tudi zato je zanimanje za inovacije 
in trajnostni razvoj v zadnjih letih močno naraslo. 
V luči družbenih sprememb in vplivov na okolje, se 
tako podjetja kot posamezniki vedno bolj soočajo s 
trajnostnim delovanjem in razvojem. Mnoga podjetja si 
prizadevajo za razvoj trajnostnih inovacij, saj se zavedajo 
številnih koristnih rezultatov. Ti v prvi vrsti ugodno 
vplivajo na okolje, trajnostni razvoj in dobrobit vseh 
prebivalcev. Po drugi strani pripomorejo k dvigu dodane 
vrednosti podjetja, ki vpliva na njegovo konkurenčnost 
in rast. Trajnostna naravnanost podjetju izboljšuje ugled, 
odnose z lokalno skupnostjo in javnimi organi, hkrati ima 
pozitiven vpliv na potrošnike, stranke in investitorje. 

Pri uvajanju trajnostnih inovacij morajo biti podjetja 
posebej pozorna na ocenjevanje prednosti, slabosti, 
ustreznosti, koristi inovacije in na morebitna tveganja. 
Zato je ocenjevanje trajnostnih inovacij izredno 
pomemben korak pri njihovemu uvajanju.  Podjetju 
pomaga v celoti izkoristiti njihov inovacijski potencial 
s hkratnim izboljšanjem njegove učinkovitosti. Za 
ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij so na voljo 
različna orodja. V nadaljevanju vam predstavljamo orodje 
CASI-F. 

TRAJNOSTNE INOVACIJE –  
kako jih ovrednotiti?

Kaj so trajnostne inovacije? 
Trajnostne inovacije so tiste, ki  prinašajo nove 
izdelke, procese ali prakse, spremembo obstoječih 
izdelkov, procesov ali praks in ki bistveno 
zmanjšujejo vpliv dejavnosti podjetja na naravno 
okolje (Varadarajan, 2015). Te inovacije so lahko 
tehnološke, organizacijske ali družbene. 

Postopek ocenjevanja trajnostnih 
inovacij s pomočjo CASI-F

CASI-F predstavlja metodološki pristop, razvit v projektu 
7. Okvirnega programa CASI, ki je namenjen ocenjevanju 
prednosti, slabosti, ustreznosti, koristi in morebitnih 
tveganj pri uvajanju trajnostnih inovacij. Ob upoštevanju 
prioritet državljanov se osredotoča še zlasti na socialne, 
okoljske in ekonomske razsežnosti trajnostnih inovacij.

Ocenjevanje trajnostnih inovacij poteka po naslednjih 
korakih:

1.  Koraki pregleda trajnostne inovacije.

2.  Določitev strateških, programskih in operativnih 
aktivnosti trajnostne inovacije. Pri tem inovatorji na 
petmestni lestvici ovrednotijo posamezno aktivnost 
glede na pomembnost, izvedljivost ter družbeni 
/ ekonomski / okoljski vpliv in sicer v odnosu do 
posameznih deležnikov, ki lahko pomembno vplivajo na 
uspešnost njihove inovacije - državne uprave, podjetij, 
civilne družbe ter raziskovalnih in izobraževalnih ustanov.

3.  Izbor ključnih aktivnosti potrebnih za razvoj trajnostne 
inovacije.

4.  Priprava akcijskega plana za izbrane aktivnosti z 
določitvijo konkretne vsebine aktivnosti, planiranjem 
človeških virov in procesov ter ovrednotenjem vpliva 
na trajnost in spremembe.
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Izkušnja podjetja 
»S pomočjo CASI-F smo pripravili shematski prikaz 
naše trajnostne inovacije, ki ga bomo uporabili 
za nadaljnje strateško in poslovno načrtovanje, 
ocenjevanje naše inovacije ter prihodnje upravljanje 
in razvoj podjetja.«

Anja Dobrovič, 
Toring Turbine d. o. o. 

Podjetje je proizvajalec ozračevalnika TORINGTURBINE®, 
ki zagotavlja povečanje količin čiste vode ter zmanjšan-
je porabe električne energije. Podjetje si s svojim proiz-
vodom in trajnostno naravnanostjo prizadeva za zman-
jševanje stopnje onesnaženosti okolja.

Viri:
•   CASI. 2015. Cookbook for pilot studies, interni dokument. 
•   CASI. 2016. Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable 

Innovation. Dostopno prek: www.casi2020.eu.
•   Varadarajan, Rajan. 2015. Innovating for sustainability: a framework for sustainable innovations and a model of sustainable 

innovations orientation. Journal of Academy of Marketing Science, no. 11747, 1-23. 
•   Toring Turbine. 2016. O nas. Dostopno prek: www.toring.com. 

Dr. Aleš Lipnik, mag. Maja Cergol Lipnik 
Univerza na Primorskem

V kolikor je vaše podjetje trajnostno naravnano in želite vašo inovacijo ovrednotiti, 
vas vabimo, da stopite v stik z nami (maja.lipnik@upr.si).
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Krepitve uporabe in izvajanja ter 
izvrševanja zakonodaje EU

Evropska komisija je 14. 12. 2016 predstavila svoja 
prizadevanja glede krepitve uporabe, izvajanja in 
izvrševanja zakonodaje EU v korist vseh državljanov, 
potrošnikov in podjetij. Komisija ugotavlja, da težava 
pogosto ni pomanjkanje zakonodaje EU, ampak njena 
neučinkovita uporaba. Zato potrebujemo zanesljiv in 
učinkovit sistem izvrševanja, ki bo zagotavljal, da bodo 
države članice upoštevale in izvrševale skupne predpise, 
omogočil Komisiji, da se osredotoči na izvrševanje 
tistih primerov, v katerih lahko bistveno pripomore k 
spremembi, in okrepi izvajanje finančnih sankcij za države 
članice v primeru zamud pri prenosu evropske zakonodaje 
v nacionalno, ter izboljšal ozaveščenost državljanov in 
podjetij glede njihovih pravic. Za popoln in pravilen 
prenos v nacionalno zakonodajo ter izvajanje zakonodaje 
EU so odgovorne države članice, ki morajo državljanom 
omogočiti tudi dostop do hitrih in učinkovitih pravnih 
sredstev, kadar so kršene njihove pravice na podlagi 
evropske zakonodaje. Komisija bo še naprej podpirala 
države pri njihovih prizadevanjih. Vzpostavila bo dialoge 
na visoki ravni in   mreže ter poskrbela za izmenjave 
najboljših praks. Komisija je obljubila, da bo „večja in bolj 
ambiciozna pri velikih zadevah ter manjša in skromnejša 
pri majhnih zadevah“. Med prednostnimi nalogami 
bodo primeri, ko države nepravilno prenesejo ali sploh 
ne prenesejo predpisov EU v nacionalno zakonodajo. 
Komisija obžaluje, da se število takšnih primerov v 
zadnjem času povečuje. Od Sodišča EU bo sistematično 
zahtevala, naj poleg periodičnih denarnih kazni naloži 
tudi pavšalni znesek. 

Statistični podatki o individualni 
potrošnji in BDP-ju na prebivalca

Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke 
o dejanski individualni potrošnji (DIP) in BDP-ju na 
prebivalca, izračunanih na podlagi standardov kupne 
moči. DIP na prebivalca se je leta 2015 gibala od 53  % 
v Bolgariji do 137 % v Luksemburgu. V desetih državah 
EU je bil DIP na prebivalca nad povprečjem EU, v petih 
državah pa več kot 30  % pod njegovim povprečjem. 
V zadnjih treh letih je DIP na prebivalca ostal relativno 
stabilen v večini držav EU. V Sloveniji je DIP na prebivalca 
leta 2015 znašala 75 % povprečja EU, kar je enako kot leta 

Kaj dela Evropska unija?

2013. BDP na prebivalca pa se je leta 2015 gibal med 47 % 
v Bolgariji in 264 % v Luksemburgu. V Sloveniji je BDP na 
prebivalca leta 2015 znašal 83 % povprečja EU, medtem 
ko je leta 2013 znašal 81 %. 

Podpora za izvajanje inovativnih 
dejavnosti

Evropska komisija bo 58 izbranim malim in srednje 
velikim podjetjem iz 16 držav namenila 80 milijonov evrov 
podpore za izvajanje inovativnih dejavnosti. Podjetja 
bodo iz Instrumenta za mala in srednje velika podjetja 
lahko prejela do 2,5 milijona evrov podpore, projekti na 
področju zdravja pa bodo upravičeni do 5 milijonov evrov 
podpore. Med prejemniki so tudi tri slovenska podjetja: 
smartMELAMINE (izbrano dvakrat, in sicer kot koordinator 
in kot partner v projektu), Sinergise, laboratorij za 
geografske informacijske sisteme, d.o.o., ter Vanema, 
storitve d.o.o.  Približno četrtina vseh izbranih projektov 
v zadnjem krogu je s področja prometa (7 projektov) ter 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (6 projektov). 
Evropska komisija je do 13. oktobra 2016, ki je bil četrti 
in zadnji rok za letošnjo drugo fazo Instrumenta za MSP, 
prejela 1378 predlogov. Financiranje v okviru druge faze 
omogoča podjetjem naložbe v inovacijske dejavnosti, kot 
so predstavitve, preskušanja, pilotni projekti, razširjanje 
in miniaturizacija ter priprava poslovnega načrta za 
proizvode. Poleg tega lahko prejmejo tudi 12 dni 
poslovnega usposabljanja. Naslednji rok za oddajo vlog v 
okviru druge faze Instrumenta za MSP je 18. januar 2017. 

Sklad za širokopasovno  
povezovanje Evrope 

Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) 
sta 12. 12. 2016 v Luxembourgu razkrili načrte glede 
vzpostavitve Sklada za širokopasovno povezovanje 
Evrope. Sklad za širokopasovno infrastrukturo, ki naj bi 
deloval kot naložbena platforma za zasebne in javne 
vlagatelje, bodo napovedale tri nacionalne promocijske 
banke in institucije, ki nameravajo prispevati v sklad kot 
glavni vlagatelji: nemška KfW Bankengruppe, italijanska 
Cassa Depositi e Prestiti in francoska Caisse des dépôts 
et consignations. Sklad za širokopasovne povezovanje 
Evrope bo vlagal v razvoj širokopasovnih omrežij na 
slabše pokritih območjih Evrope. Skupaj naj bi prek zavez 
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zasebnih in javnih vlagateljev, med katerimi sta tudi EIB 
in Evropska komisija, v prvi fazi zbral za vsaj 500 milijonov 
evrov sredstev. Komisija bo v sklad prek Instrumenta za 
povezovanje Evrope prispevala 100 milijonov evrov.

Vlaganje v mlade v Evropi:  
Komisija ustanavlja evropsko 
solidarnostno enoto
 
Evropska komisija je 7. 12. 2012 ustanovila evropsko 
solidarnostno enoto, ki bo mladim med 18. in 30. 
letom starosti omogočila, da si pridobijo neprecenljive 
izkušnje ter dragocene spretnosti in znanja na začetku 
svoje poklicne poti. Hkrati je predstavila vrsto ukrepov 
za spodbujanje zaposlovanja mladih, izboljšanje in 
posodobitev izobraževanja, več naložb v znanje in 
spretnosti mladih ter boljše priložnosti za učenje in študij 
v tujini. Z novo evropsko solidarnostno enoto bodo lahko 
mladi sodelovali v projektih kot prostovoljci, pripravniki, 
vajenci ali zaposleni za obdobje od 2 do 12 mesecev. 
Priložnosti bodo lahko poiskali na področjih, kot so 
izobraževanje, zdravstvo, socialno vključevanje, pomoč 
pri oskrbi s hrano, gradnja zavetišč, sprejem, podpora 
in vključevanje migrantov in beguncev, varstvo okolja 
in preprečevanje naravnih nesreč. Za sodelovanje bodo 
morali sprejeti načela evropske solidarnostne enote, 
sodelujoče organizacije pa spoštovati njena pravila in 
dolžnosti. Zainteresirani mladi med 17. in 30. letom 
starosti se lahko od danes pridružijo evropski solidarnostni 
enoti na spletni strani http://europa.eu/solidarity-corps. 
Najnižja starost za sodelovanje v projektu je 18 let. Cilj 
je, da bi se do leta 2020 evropski solidarnostni enoti 
pridružilo 100.000 mladih. Komisija je za spodbujanje 
zaposlovanja med mladimi pred tremi leti uvedla jamstvo 
EU za mlade. Nedavno pa je predlagala dodatni 2 milijardi 
evrov za nadaljnje izvajanje jamstva za mlade v vsej Evropi 

in podporo dodatnemu milijonu mladih do leta 2020. V 
primerjavi z letom 2013 je število brezposelnih mladih 
v EU zdaj manjše za 1,6 milijona, število mladih, ki niso 
zaposleni ali vključeni v izobraževanje in usposabljanje, 
pa za 900.000. Ta gibanja kažejo, da sta jamstvo za mlade 
in pobuda za zaposlovanje mladih pomagala izboljšati 
stanje. Približno 9 milijonov mladih je sprejelo ponudbe, 
ki so bile večinoma ponudbe za zaposlitev. Za večjo 
zaposljivost mladih bo Komisija uvedla „ErasmusPro“, ki bo 
nova namenska dejavnost v okviru programa Erasmus+ 
za podporo dolgotrajni napotitvi vajencev v tujino. 
Prav tako bo predlagala okvir za kakovost vajeništev, 
ki bo določal ključna načela za oblikovanje in izvajanje 
vajeništev na vseh ravneh. V letu 2017 bo ustanovljena 
podporna služba za vajeništvo, ki bo temeljila na 
povpraševanju in nudila podporo državam, ki uvajajo 
ali reformirajo sisteme vajeništva. Komisija je v okviru 
svežnja predstavila tudi vrsto ukrepov za pomoč državam 
EU pri zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja 
vsem mladim, da lahko pridobijo znanja in spretnosti, ki 
jim omogočajo polno udeležbo v družbi in odzivanje na 
nove priložnosti in izzive, ki jih odpirajo globalizacija in 
tehnološke spremembe.

Vir:  Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Mednarodno zimsko B2B 
poslovno srečanje v Kranjski Gori, 
3. februar 2017

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju 
z Evropsko podjetniško mrežo, med 3. in 5. februarjem 
2015 organizira mednarodno zimsko srečanje obrtnikov 
in podjetnikov iz držav EU in JV Evrope. 

Glavni poslovni dogodek celotnega dogajanja v Kranjski 
Gori, bo veliko mednarodno B2B srečanje obrtnikov in 
podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, ki bo potekalo v 
petek, 3. februarja 2017. 

Srečanje bo namenjeno podjetjem, ki delujejo na 
področju:

•  Kovinske industrije 

•  Strojegradnje

•  Gradbeništva

•  Obnovljivih virov energije

•  Lesne industrije

•  Plastične industrije

•  Elektro industrije

•  Logistike

•  IT tehnologije

•  Prehranske industrije

•  Turizma

Udeležba na B2B srečanju je  brezplačna. 
Več informacij in prijava na https://www.b2match.eu/
b2b-slovenia-wintergames2017.

Najava dogodkov
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EEN-dec-01 Špansko podjetje, specializirano za oblikovanje in izdelavo luksuzne ženske obutve, išče zastopnike in 
distributerje.

EEN-dec-02 Ruski proizvajalec hišnega tekstila išče proizvajalce tkanin.

EEN-dec-03 Danski oblikovalec posebne sponke za lase, ki ne uničuje las, išče proizvajalca za izdelavo njegovih lasnih 
dodatkov.

EEN-dec-04 Poljsko podjetje, ki z metodo vbrizgavanja in termičnega oblikovanja izdeluje elemente iz plastičnih mas, 
išče dolgoročno sodelovanje na osnovi proizvodnega sporazuma.

EEN-dec-05 Nemško podjetje, specializirano za izdelavo delov iz krivljene žice in vzmeti, ponuja sklenitev sporazuma o 
proizvodnji in podizvajalske pogodbe.

EEN-dec-06 Britanski proizvajalec edinstvene varnostnega / lovilnega odra, ki združuje prednostni klasičnega in 
aluminijsatega odra, išče distribucijske partnerje.

EEN-dec-07 Hrvaški proizvajalec delovnih oblačil išče trgovske posrednike in kot podizvajalec ponuja strojno vezenje.

EEN-dec-08 Britanski proizvajalec pohištva za bolnišnice in zdravstvene ustanove išče zastopnike in distributerje.

EEN-dec-09 Proizvajalec jeklenih vrvi išče distributerje v Evropi.

EEN-dec-10 Poljski proizvajalec inovativnih svetlobnih stikal za inteligentne stavbe išče distributerje.

EEN-dec-11 Nizozemsko podjetje, ki je razvilo sistem za pridobivanje večjih količin pitne vode iz zraka in morske vode, 
išče kmetijska podjetja na področjih s suhim podnebjem, ki potrebujejo čisto vodo. 

EEN-dec-12 Hrvaški proizvajalec plastične embalaže za prehrambeno in drugo industrijo išče distributerje.

EEN-dec-13 Portugalsko podjetje ponuja podizvajalske in proizvodne storitve mehanskih sestavnih delov. 

EEN-dec-14 Britanski proizvajalec strojev za pakiranje in predelavo išče zastopnike in distributerje.

EEN-dec-15 Italijansko podjetje, specializirano za distribucijo zdravil in prehranskih dodatkov, išče distributerje.

EEN-dec-16 Romunsko podjetje išče evropske partnerje, s katerimi bi kot podizvajalec sodelovalo pri načrtovanju in 
gradnji pasivnih hiš.

EEN-dec-17 Madžarski proizvajalec visoko-tehnološke opreme za čiščenje in pripravo vode išče distributerje in 
zastopnike.

EEN-dec-18 Poljsko podjetje, ki ponuja konzervirano sadje in zelenjavo išče distributerje.

EEN-dec-19 Poljski proizvajalec ličil in izdelkov za nego kože išče distributerje.

EEN-dec-20 Špansko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo kovinskih mehanskih delov, ponuja svoje 
storitve kot zunanji izvajalec.

EEN-dec-21 Britansko podjetje, ki je razvilo otroški sedež za kolo, ki ga je mogoče spremeniti v voziček, išče 
zainteresirane distributerje otroške opreme.

EEN-dec-22 Ukrajinsko podjetje, specializirano za proizvodnjo traktorskih prikolic in kmetijskih strojev išče 
distributerje.

EEN-dec-23 Makedonski proizvajalec kopalniške opreme in kopalniških dodatkov išče trgovske zastopnike in 
distributerje.

EEN-dec-24 Južnokorejski proizvajalec kozmetike išče zastopnike ali distributerje v Evropi.

EEN-dec-25 Južnokorejski proizvajalec opreme in dodatkov za mobilne telefone išče distributerje. 

Kontaktne osebe:

Edina Zejnić
T. 01 58 30 586
Edina.zejnic@ozs.si

Jolanda Damiš
T. 01 2 33 31 307
Jolanda.damis@mra.si

Petra Arzenšek 
T. 01 58 98 156
Petra.arzensek@gzs.si

Sebastjan Rosa 
T. 05 66 37 713
Sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Poslovno sodelovanje
Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja podjetjem brezplačno omogoča, da 
preko Enterprise Europe Network poiščejo tujega poslovnega partnerja in sklenejo 
komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno poslovno sodelovanje. V borzo so 
vključena mala in srednje velika podjetja na trgu EU, centralne in vzhodne Evrope ter 
mediteranskih držav pa tudi nekaterih drugih držav v svetu.
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Institut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T. 01 47 73 842
een@ijs.si, www.ijs.si

RAZ:UM – Raziskovalno-razvojno in umetniško 
središče Univerze v Mariboru
Krekova ulica 2, 2000 Maribor
T. 051 662 715 
raz@um.si, www.razu.um.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
T. 01 58 98 156
info@gzs.si, www.gzs.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
T. 01 58 30 588
een@ozs.si, www.ozs.si

Partnerji slovenskega konzorcija 
Enterprise Europe Network

Mariborska razvojna agencija
Podbreška cesta 20, 2000 Maribor
T. 02 33  31 307
een@mra.si, www.mra.si

Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče
Center za sodelovanje z gospodarstvom
Garibaldijeva 18, 6000 Koper
T. 05 66 37 713
een@zrs.upr.si, www.zrs.upr.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
T. 01 58 91 887
info@spiritslovenia.si, www.spiritslovenia.si



Evropska komisija kot tudi osebe,  
ki delujejo v imenu Evropske komisije,  
ne odgovarjajo za uporabo teh vsebin.  
Stališča v tej publikaciji so avtorska in ni 
nujno, da izražajo stališča Evropske komisije.

Vsebine zbrali in pripravili člani slovenskega 
konzorcija Enterprise Europe Network. 

Fotografije: splet in avtorji. 
Naklada: 200 izvodov.

www.een.si
Facebook/EENSlovenija


