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Zakaj je EIC pomemben za EEN in 
zakaj je pomemben za našo regijo

Evropski svet za inovacije (EIC), ki se je lani začel izvajati kot pilotni program v okviru 
programa Obzorje 2020, preden bo njegova popolna ustanovitev v okviru Obzorja Evropa 
leta 2021 polno veljavna, je uvedel dva operativna instrumenta: za podporo prebojnim 
tehnologijam in prebojnim inovacijam (iskalec) in za tržno ustvarjanje inovacij in 
povečanja obsega podjetij (pospeševalec).

Ti instrumenti bodo po svoji naravi v primerjavi s tradicionalnejšimi dejavnostmi 
evropskega okvirnega programa zahtevali oblikovanje tveganj in prilagojeno upravljanje, 
zato bodo morali razviti in graditi na posebnih pristopih in postopkih upravljanja, za katere 
bi veljalo iskati navdih pri podobnih javnih in zasebnih prizadevanjih, tudi od evropskih 
glavnih konkurentov (ameriških ARPA-E, DARPA ali celo Google X).

Da bi ubrali pot nove filozofije upravljanja in pomagali Komisiji pri oblikovanju njenih 
glavnih značilnosti, smo se na delavnici o upravljavcih programov na visoki ravni pred 
letom dni v Bruslju pod taktirko takratnega komisarja za raziskave, Carlosa Moedasa, 
srečali izkušeni strokovnjaki iz ZDA (strokovnjaki DARPA in ARPA-E), kjer je trenutno moč 
najti glavne izkušnje takšnega praktičnega upravljanja in oblikovanja tveganj v javnem 

sektorju, in strokovnjaki iz EU (člani skupine RISE, skupine na visoki ravni EIC, Svetovalni odbor za FET, katerega članica sem bila do konca 
njegovega mandata tudi sama, in agencije za inovacije držav članic), ki dobro razumejo podlage in izzive EIC.

Po predstavitvi temeljnih izzivov, s katerimi nas je soočil komisar Moedas, in pregledu izkušenj ZDA prof. Fione Murray in dr. Larsa Frolunda z 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), se je delavnica razvila z dvema strokovnima skupinama in obsežnim skupinskim delom. Jutranji 
panel in z njim povezano skupinsko delo sta bila posvečena avtoriteti in koordinaciji vodij programov EIC. Popoldanski panel, ki je sledil isti 
dinamični strukturi kot prvi, se je osredotočil na oblikovanje elementa, ki po mnenju strokovnjakov loči uspešne programe od neuspešnih. 
Kaj smo ugotovili? Kot priznavajo vsi sektorji, uspešne agencije svoj uspeh pri radikalnih inovacijah dolgujejo ključnemu elementu: vodijo jih 
njihovi vodje / direktorji programov, ki prinašajo vizijo, kaj želijo spremeniti v svetu, in želijo povečati obseg učinka s sredstvi agencij.

Zato smo se spraševali predvsem o tem, kako za delovanje novega programa EIC pripraviti pravo organizacijo znotraj Evropske komisije, 
da bi lahko podprla vodje programov EIC pri njihovem delu. Vodje programov naj bi Evropska komisija najela – za iskanje in spodbujanje 
novih inovacijskih idej, ki temeljijo na tehnoloških vizijah ali izzivih, ki jih vznemirjajo. Medtem ko naj vodje programov razvijajo splošne 
vizije, te vizije seveda ne oživijo same. Vodje programov se opredelijo za financiranje več skupin na univerzah, podjetjih in javnih 
laboratorijih, ki prevzamejo lastništvo nad temi vizijami in vanje vložijo vse svoje znanje (podprti s finančnimi sredstvi EIC).

Zakaj je to, kakšni bodo vodje programov znotraj EIC, novega instrumenta Evropske komisije, usmerjenega v inovativnost, pomembno za 
prihodnost Enterprise Europe Network (EEN)? 

EEN se vedno bolj razvija v svetovno mrežo, ki omogoča dostop do informacij in do ključnih strokovnih povezav v pravem trenutku. 
Kot taka predstavlja eno od pomembnih orodij za delovanje programskih vodij EIC za uspešno delovanje celotnega EIC in za uspešno 
investicijo 10 bilijonov evrov v naslednjem obdobju. 

Zakaj je EIC tako pomemben prav za našo regijo?

Prav tako se pojavlja vprašanje, ali bodo podjetja in raziskovalne skupine iz območja jugo-vzhodne Evrope pripravljena na opisan 
način poslovanja z javnimi sredstvi, ki močno spominja na vlagateljskega (kot nasprotje dotacijam iz javnih sredstev, na katere smo bolj 
navajeni pri poslovanju z državo). 

EEN je eden od pomembnih vzvodov, ki bodo v naslednjih letih omogočili podjetjem in raziskovalnim skupinam v našem prostoru 
dostop do financiranja iz EIC, enega od treh stebrov Obzorja Evropa.

Dr. Špela Stres, LLM, MBA
Vodja konzorcija EEN Slovenija
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DOBRODOŠLI v Enterprise  
Europe Network!
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 3000 
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
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European Innovation Council 
pilot - oblika večplastne 
podpore inovativnim podjetjem 
in raziskovalcem
Tehnološki napredek z raziskavami in razvojem znotraj 
Evropske unije predstavlja eno izmed temeljnih izhodišč 
prihodnje podobe naših gospodarstev in družbenega 
vsakdana. Kljub vodilnemu položaju Evropske unije na 
določenih področjih, kot je razvoj umetne inteligence, 
je še vedno opazno zaostajanje na nekaterih področjih, 
predvsem pri umeščanju novih rešitev na trg, dostopanju 
do fi nančnih sredstev in vlaganjih zasebnega sektorja v 
raziskovalno dejavnost.

Eden izmed načinov za premostitev teh razmer je že od 
leta 2017 naprej (Enhanced) European Innovation Council 
(EIC) pilot pod okriljem Evropske komisije, ki je prvenstve-

no namenjen podpori vrhunskim inovatorjem in inova-
tivnim podjetjem. Podpira celoten inovacijski proces, po 
vsebinskih sklopih pa vključuje Accelerator, Pathfi nder in 
Fast-track to Innovation. Obenem se ažurno odziva na ak-
tualne tematike kot so trenutno na primer boj proti koro-
navirusu, zelene inovacije in digitalizacija.

Znotraj vsebinskih sklopov je še posebej zanimiv EIC 
Accelerator (sprva poznan kot SME instrument), saj je osre-
dotočen na zagonska, majhna in srednje velika podjetja, 
ki razvijajo prelomne inovativne rešitve, imajo pripravljen 
ustrezen poslovni načrt za umestitev novih tehnoloških 
dosežkov na trg in hkrati želijo širiti poslovanje izven 

07 Primer uspešnega 
mednarodnega poslovnega 
sodelovanja - podjetje 
Stubelj d.o.o. 
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PONUDNIKI

nacionalnih meja. Dodatna značilnost je podpora tistih 
rešitev, za katere se v zasebnem sektorju težje pridobijo 
finančna sredstva, a vendar izkazujejo potencial visoke 
rasti.

Za razliko od klasičnih projektnih prijav, se za EIC Accele-
rator podjetja prijavljajo posamično, pri čemer gospodar-
ska dejavnost ni toliko pomembna, saj se ne razpisujejo 
posamezne točno določene in s tem zaokrožene projek-
tne teme. Z uspešno prijavo je moč pridobiti finančna 
sredstva (grant) do 2,5 milijona evrov oziroma 70 % stro-
škov in/ali lastniški vložek (equity) do 15 milijonov evrov. 
Za prvo obliko podpore je zahtevana stopnja tehnološke 
razvitosti (TRL, technology readiness level) od šeste do 
osme stopnje, za lastniško obliko podpore pa nad osmo 
stopnjo. Prejete prijave neodvisni strokovnjaki ocenijo 
glede učinka projektov/rešitev na gospodarstvo in druž-
bo, njihove tveganosti in možnosti komercializacije. V 
splošnem lahko v EIC Accelerator sodelujejo vse države 
članice Evropske unije, pridružene članice po programu 
Obzorje 2020 in tisti, ki z ustanovitvijo in sedežem podje-
tja prično izvajati aktivnosti v Evropi. 

Uspešna prijava pa ne pomeni le dostopa do finančnih 
sredstev, temveč tudi do široke palete svetovalnih stori-
tev in mentoriranja, udeležbe na posebej organiziranih 
dogodkih za prejemnike EIC sredstev z izbranimi podjetji 
in investitorji, podeljujejo pa se tudi prestižne nagrade 
za izjemne podjetniško-inovativne dosežke, s katerimi je 
raziskovalna dejavnost podjetij še dodatno prepoznana. 

Samo v letu 2019 je bilo pod okriljem EIC organiziranih 
18 dogodkov z dvostranskimi srečanji, preko 300 pod-
jetij se je udeležilo znanega dogodka Corporate Days za 
mreženje in predstavitev idej podjetnikov investitorjem 
in vodstvenemu kadru uspešnih podjetij in korporacij kot 
so lani bila Saint-Gobain, L’Oréal, P&G, AB InBev, Nokia in 
GSK. Na teh dogodkih veliki tržni igralci pogosto iščejo 
določene rešitve, predvsem na področju financ, kozme-
tike, prehrane, potrošnih dobrin, kemičnih izdelkov in 
informacijskih tehnologij. A to je le delček bogatega na-
bora dogodkov in srečanj EIC. Za nameček podjetjem 
omogočajo spletno platformo EIC Community Platform, 
s pomočjo katere je stik med vsemi zainteresiranimi jav-
nostmi še lažji, omogoča pa tudi enostavno prijavo na 
dogodke. Različne ankete izkazujejo visoko stopnjo za-
dovoljstva uporabnikov storitev EIC (običajno nad 90 %).

Oblike pomoči EIC podjetnim raziskovalcem in inovativ-
nim podjetjem se bodo v prihajajočem programu Hori-
zon Europe v obdobju med 2021 in 2027 še dodatno okre-
pile in razširile, saj bo pilotna izvedba prešla v naslednjo, 
razvito fazo. Če imate idejo, ki bi po vašem mnenju lahko 
krojila tehnološko prizorišče Evrope in širše, imate izdelan 
poslovni načrt, a potrebujete še finančno in strokovno 

podporo, je EIC pravi naslov. V letu 2020 sta na voljo še 
dve priložnosti za prijavo in sicer na majskem in okto-
brskem prijavnem roku. Podrobnosti o EIC so na voljo na 
spletni strani: https://ec.europa.eu/research/eic

Robert Premk 
Center za prenos tehnologij in inovacij,  
Institut “Jožef Stefan”
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Primer uspešnega mednarodnega 
poslovnega sodelovanja:  
podjetje Stubelj d.o.o. 
V okviru mreže Enterprise Europe Network Center za ra-
zvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem (CRPZ UP) 
nudi podporo MSP-jem v Primorski regiji pri internaciona-
lizaciji njihovih storitev in dejavnosti ter pomoč pri skle-
panju ustreznih poslovnih pogodb s tujimi poslovnimi 
partnerji, ki so vključeni v mrežo oziroma takimi, ki so z 
njo povezani. 

Med nastalimi sodelovanji lahko za zgled izpostavimo 
primer podjetja Stubelj d.o.o. iz Anhovega, ki je proizva-
jalec dizelskih in plinskih agregatov, nudi pa tudi storitve 
izdelave kovinskih izdelkov po naročilu, obdelave ploče-
vine, laserskega razreza in prašnega barvanja.
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V drugi polovici leta 2019 je podjetje sklenilo poslovno 
sodelovanje s podjetjem Helbig, ki ima sedež v severno-
-zahodnem delu Belgije in je po vsej Belgiji aktivno na po-
dročju oblikovanja modularnih sistemov za vgradnjo polic, 
stalaž in ostale opreme za trgovine (lekarne, trgovine za 
optiko, pekarne, trgovine za obutev in usnjene izdelke ipd.). 

Iz podjetja Stubelj so prek CRPZ UP oddali poslovno po-
nudbo v bazo poslovnih priložnosti mreže Enterprise 
Europe Network in v kratkem je prišlo do prvih zanimanj 
tujih podjetij – med temi tudi belgijskega podjetja Hel-
big. Marko Stubelj, vodja projektov Stubelj d.o.o., nam je 
povedal, »podjetje Helbig se je iz Belgije odzvalo na poslov-
no ponudbo, ki smo jo objavili v poslovni borzi Enterprise 
Europe Network. Razvili so se prvi kontakti in že ob samem 
začetku smo pridobili vtis, da bo iz tega obrodilo pravo po-
slovno sodelovanje«. 

Jeseni 2018 se je direktor belgijskega podjetja odzval 
na povabilo in obiskal sedež podjetja Stubelj d.o.o. v 
Anhovem. Preveril je zmogljivosti slovenskega podjetja, 
tehnično znanje, opremo in kapacitete. Po sestanku je 
referent belgijske družbe še uradno oddal slovenskemu 
podjetju prošnjo za izdelavo prvih prototipov kovinskih 
polic na podlagi predloženih tehničnih vzorcev. Na pod-
jetju Stubelj so izdelali in dostavili prve prototipe. Belgijski 
partner je bil nad dostavljenimi izdelki navdušen, iz tega 
je sledilo prvo naročilo polizdelkov, kateremu so sledila 
še nova naročila.

Tako se je na podlagi skupnih poslovnih interesov ter us-
pešno izvedenih sestankov razvilo sodelovanje v obliki 
pogodbe za proizvodnjo kovinskih polic za različne vrste 
trgovin in prodajaln, pri čemer je podjetje Stubelj vklju-
čeno s storitvami laserskega rezanja, varjenja in brušenja 
kovinskih polic. Poleg tega podjetje Stubelj pri končni ob-
delavi izdelkov uporablja prašne prevleke in druge stori-
tve, kar zagotavlja izdelkom še dodano vrednost, ki jo zelo 
cenijo tudi na tujih trgih. 

Kot nam je zaupal g. Marko Stubelj, »brez podpore mreže 
Enterprise Europe Network ne bi prišlo do tega sodelovanja! 
Na podlagi dobre izkušnje želimo še naprej širiti mednaro-
dna sodelovanja na skupnem evropskem trgu«. Slovensko 
podjetje iz Anhovega sedaj redno dostavlja belgijskemu 
partnerju končne polizdelke, koristi iz opisanega sodelo-
vanja pa so obojestranske. Na podlagi dobre izkušnje pri 
podjetju Stubelj načrtujejo še nova sodelovanja v okviru 
mreže Enterprise Europe Network, ki bi lahko še dodat-
no pripomogla k njegovi vpetosti in prepoznavnosti na 
evropski ravni. 

Mitja Stefancic 
Center za razvoj in prenos znanja  
Univerze na Primorskem
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Zakaj je digitalna transformacija 
podjetja pomembna?

Kot je opredeljeno v Strategiji razvoja informacijske družbe 
do leta 2020 »napredne digitalne tehnologije omogočajo 
spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih 
modelov, razvoj novih izdelkov in storitev ter povečujejo 
učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva. Digitalizacija 
ima velik potencial rasti, saj se ocenjuje, da lahko digitalno 
proaktivna podjetja poslujejo do  desetkrat  bolje  kot  isto-
vrstna  podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. 
Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izbolj-
ša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost, 
inovativnost in s tem konkurenčnost v novem digitalnem 
poslovnem in družbenem okolju«. 

Kot pravi Kovačič (2019, str. 37) »digitalna preobrazba po-
meni strateški pristop k prilagoditvi  poslovne  doktrine  
novim  možnostim  in priložnostim, ki jih zlasti na podro-
čju poslovne agilnosti v povezavi s potrebami vseh po-
slovnih deležnikov ob uporabi sodobnih možnosti digi-
talizacije ponuja  sodobna  informacijska  tehnologija,  pa  
tudi pristop  do  tveganj  poslovnega  okolja  ter  ustrezne 
prenove poslovanja podjetja. Preobrazba je lahko poslov-
no uspešna le, če podjetje skladno s spremenjeno strategi-
jo primerno nadgradi znanje, motiviranost in inovativnost 
svojih  zaposlenih,  preuredi  poslovne procese ter njihovo 
organiziranost in skladno s sodobnimi usmeritvami poso-
dobi in uporabi informacijsko tehnologijo«.

Digitalna transformacija podjetja je celostna sprememba podjetja ob uporabi ali 
prenovi informacijsko komunikacijskih tehnologij z namenom večje produktivnosti, 
rasti in konkurenčnosti podjetja. Digitalizacija nudi nove poslovne priložnosti 
podjetjem, optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, učinkovitejše poslovanje, 
večjo produktivnost, nove načine oblikovanja in delovanja poslovnih  modelov podjetij, 
spodbuja inovacije in razvoj ter nove načine promocije, komuniciranja in povezovanja 
podjetij.

Podjetja lahko preko sistemov za učinkovito upravljanje 
odnosov s strankami gradijo in vzdržujejo odnose s kupci 
in uporabniki ter pridobijo večjo podporo na področju 
trženja in marketinga. (Slika: Unsplash, Carlos Muza) 

Spletna trgovina omogoča pospeševanje prodaje izdelkov 
in storitev doma in v tujini. S spletno trgovino se lahko lo-
tite internacionalizacije podjetja, in na tak način ponudite 
vaše izdelke in storitve v tujini. (Slika: Unsplash, Igor Miske) 
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Pomen in izzivi za MSP
IKT Horizontalna mreža meni, da »z ustreznim izvajanjem 
projektov digitalne transformacije in digitalnega poslo-
vanja podjetja bolje naslovijo prave potrebe digitalnih 
uporabnikov. To omogoča, da jim s svojimi nadpovpreč-
nimi izdelki, storitvami in rešitvami nudijo boljšo izkušnjo 
(Customer eXperience) in večjo dodano vrednost. S tem 
podjetja dvigujejo svojo prepoznavnost na trgu, povečuje-
jo prodajo in si zagotavljajo trajno konkurenčnost«.

Izziv s katerimi se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (MSP) je zagotovo strah do sprememb, ki jih pri-
naša digitalizacija in digitalna transformacija podjetij. MSP 
imajo pri spopadanju z izzivi premalo informacij, finančnih 
virov in kadrov, ki bi imela primerna znanja za digitalno 
transformacijo podjetja. 

Kot navaja Tricikel »za uspešno vodenje in upravljanje orga-
nizacije in njene digitalne transformacije moramo upošte-
vati  in  obvladovati  štiri  vidike:  inovativnost,  procese,  teh-
nologijo  ter  potrebne spremembe v kulturi organizacije«.

Po podatkih OECD iz leta 2019 »digitalizacija preobliku-
je finance, poslovne modele in vrednostne verige skozi 
tri glavne kanale: investicije, znanja in spretnosti ter tr-
govino. Zaenkrat se zdi, da je le majhen delež podjetij 
uspešno izkoristil močan potencial produktivnosti digi-
talnih tehnologij, kar deloma pojasni, zakaj digitalizaciji 
ni uspelo izravnati drugih negativnih vplivov na skupno 
produktivnost. Izkoriščanje vseh prednosti digitalnih 
tehnologij zahteva dopolnilne investicije v računalniško 
programsko opremo in podatkovne zbirke, raziskave in 
razvoj, spretnosti upravljanja in vodenja ter usposablja-

nje, kar je še vedno izziv za številna podjetja. Digitalizacija 
vpliva tudi na ljudi in delo, ker prinaša velikansko pred-
nost ljudem, katerih glavne naloge zahtevajo kognitivne 
in ustvarjalne spretnosti, ter kaznuje tiste, katerih delo 
večinoma temelji na rutini. Hkrati ustvarja nove oblike 
pogodbenih dogovorov, ki se izognejo tradicionalni so-
cialni zaščiti. Toda okviri politik za uporabo nove tehno-
logije – glede izpopolnjevanja znanj in spretnosti, soci-
alne zaščite, dostopa do komunikacijske infrastrukture, 
razvoja digitalnih platform, konkurenčnosti na digitalnih 
trgih in ureditve na področju čezmejnih podatkovnih to-
kov – zaostajajo, zaradi česar je težko v celoti izkoristiti 
prednosti digitalizacije«. 

Vloga države
Za razvoj digitalne družbe in digitalizacije gospodarstva 
je potrebna primerna zakonodaja in okolje, ki bo spod-
bujalo razvoj digitalizacije in digitalnega podjetništva. 
Potrebno je olajšati dostop do finančnih virov za MSP, da 
bodo lahko lažje dostopali do finančnih virov za finančno 
vlaganje v tehnološki razvoj, digitalizacijo, digitalno trans-
formacijo, znanja in veščine, ki bo pomagalo MSP k boljši 
konkurenčnosti v Sloveniji in tujini.  

Slovenija – digitalna družba  
in gospodarstvo
Po podatkih indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 
(DESI) za leto 2018 se Slovenija s 50,9 točk uvršča na 16. 
mesto med 28 državami Evropske unije. Povprečje EU zna-
ša 52,5 točke. Uspešnost je glede na lani (47,9) izboljšala za-
radi napredka pri nekaterih kazalnikih DESI. Boljša je na po-

Z digitalizacijo se ustvarjajo tudi nova delovna mesta. 
(Slika: Unsplash, Arlington Research)

Elektronsko poslovanje omogoča podjetjem učinkovitejše 
poslovanje, kupcem pa  hitrejše,  udobneje, kakovostno in 
predvsem cenejše nakupovanje. (Slika: Unsplash, Blake Wisz)
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dročju povezljivosti in digitalnih javnih storitev. Napredek 
je storila tudi pri uporabi internetnih storitev in integraciji 
digitalnih tehnologij, vendar pri teh kazalnikih ni izboljšala 
svojega mesta na lestvici. Na isti ravni pa je ostala na po-
dročju človeškega kapitala, kjer je izgubila eno mesto. 

Kot je opredeljeno v Strategiji razvoja informacijske 
družbe do leta 2020 »Slovenija mora v celoti izkoristi-
ti razvojne možnosti digitalizacije, da postane konku-
renčnejša in privlačnejša za naložbe in poslovanje. Digi-
talizacija industrije je tako tudi pogoj za digitalno rast in 
nova digitalna delovna mesta«.

Združenje za informatiko in telekomunikacije meni, 
da »Slovenija mora bistveno podpreti uporabo digital-
nih orodij in storitev v zasebnem in javnem sektorju. 
Podpreti je potrebno razvoj digitalnih in mehkih veščin 
tako v celotnem izobraževalnem sistemu kot v vse ži-
vljenjskem izobraževanju in prekvalifikaciji zaposlenih. 
Večja podpora inovacijam, razvoju podjetništva in do-
datna podpora digitalizaciji poslovanja gospodarstva s 

poudarkom na srednjih in malih podjetjih«. 

Pomoč države za spodbujanje 
digitalizacije in digitalne 
transformacije podjetij
Vlada Republike Slovenije je leta 2016 potrdila Strategijo 
razvoja informacijske družbe do leta 2020 – Digitalna Slo-
venija 2020, Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je 
pripravilo Program digitalizacije in digitalne transformaci-
je, ki vsebuje ukrepe za oblikovanje okolja za digitalizacijo 
in digitalno transformacijo, dvig digitalnih kompetenc 
in Industrijo 4.0 za podjetja. Ukrepi v višini 32 milijonov 
evrov do leta 2032 so vzpostavitev in delovanje Digital-
nega inovacijskega stičišča, in javni razpis za vzpostavitev 
ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP, javni raz-
pis za digitalno transformacijo MSP ter spodbude malih 
vrednosti preko vavčerjev.

Evro (Vir: EuroDirect, 2019) 

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2019, EU28 (Vir: EK, 2019)
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•	 Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elek-
tronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 
»E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen: 
Spodbujanje MSP k vzpostavitve ali nadgradnji elek-
tronskega poslovanja. 

Upravičeni stroški: 
Stroški storitev zunanjih izvajalcev za vzpostavitev ali 
nadgradnjo elektronskega poslovanja (elektronsko 
izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na 
sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, 
produktno-prodajne videe, usposabljanja za krepitev 
kompetenc). Sofinanciranje do 60 % upravičenih stro-
škov.

Upravičenci: MSP, z najmanj 5 zaposlenimi

Roki oddaje vlog: 1. 10. 2020 in 1. 10. 2021

Najmanjša spodbuda: 30.000 EUR

Največja spodbuda: 100.000 EUR

Posebni pogoji: Višina upravičenih stroškov mora 
znašati najmanj 50.000 EUR.

Informacije: Javna agencija, SPIRIT Slovenija, eposlo-
vanje@spiritslovenia.si.

Več informacij: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/
2018-09-07-javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgra-
dnjo-elektronskega-poslovanja-v-msp-v-obdobju-
-2019-2022-e-poslovanje-2019-2022

•	 Javni razpis - P4D 2019-2023: Spodbude za digital-
no transformacijo MSP

Namen: 
Spodbujanje MSP k digitalni transformaciji. 

Upravičeni stroški: 
Stroški  nakupa  opredmetenih  osnovnih  sredstev, 
stroški nakupa neopredmetenih sredstev, stroški sto-
ritev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračilo stro-
škov v zvezi z delom zaposlenih, poredni stroški. 

Upravičenci: MSP, z najmanj 5 zaposlenimi

Roki oddaje vlog: 
-  1.4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev 

sredstev v letu 2021
-  1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev 

sredstev v letu 2022 

-  1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev 
sredstev v letu 2023

Najmanjša spodbuda: 30.000 EUR

Največja spodbuda: 100.000 EUR

Posebni pogoji: Prijavitelj lahko uveljavlja zgolj stroške 
storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega 
izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov, objavlje-
nem na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča 
(https://dihslovenia.si/strokovnjaki/).Višina upravičenih 
stroškov mora znašati najmanj 50.000 EUR. Prijavitelj 
mora biti lociran na območju vzhodne kohezijske regi-
je, in na tem območju izvajati aktivnosti.

Informacije: Slovenski podjetniški sklad, mag. Boštjan 
Vidovič, t. 02 234 12 64, e-pošta. bostjan.vidovic@
podjetniskisklad.si.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?-
view=tender&id=95

•	 Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Vavčerji omogočajo MSP sofinanciranje različnih ak-
tivnosti in storitev za krepitev kompetenc in konku-
renčnosti podjetij v Sloveniji in tujini. Minimalna sto-
pnja sofinanciranja določenega vavčerja je v višini do 
60 %. MSP ima lahko v izvajanju največ tri vavčerje, 
in lahko koristi vavčerje v višini 30.000 evrov na leto. 
Vavčerji so odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev, 
s področja digitalizacije so na voljo so vavčerji za dvig 
digitalnih kompetenc, digitalni marketing, pripravo 
digitalne strategije, kibernetsko varnost.

Informacije: SPOT točke po Sloveniji, Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije z območno obrtno-podje-
tniškimi zbornicami itd.

Več informacij: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-
-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi

Z ukrepi, ki jih izvaja država lahko MSP vzpostavijo nov 
način poslovanja ali nadgradijo obstoječega, in s tem iz-
boljšajo svoje poslovanje ter postanejo del digitalnega 
podjetništva. Zagotovo digitalizacija poganja globaliza-
cijo, in spreminja načine poslovanja in komuniciranja ter 
povezovanja podjetij. Vsaka sprememba stremi k razvoju, 
ker nam prinašajo nove izzive, spoznanja ter izkušnje. 

Edina Zejnić 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije



13Enterprise Europe Network

S 13. ITTC do tesnejšega 
sodelovanja med raziskovalci 
in podjetniki
Na Institutu "Jožef Stefan" (IJS), Center za prenos tehnologij 
in inovacij s partnerji, 8. in 9. oktobra 2020 organizira 13. 
Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij (ITTC, In-
ternational Technology Transfer Conference). Konferenca je 
posvečena promociji izmenjave znanja med akademskimi 
krogi in industrijo. Gre za dogodek za vse raziskovalce, ki že-
lijo svoje znanje ponuditi trgu in za podjetja, ki se zavedajo 
pomena prenosa znanja v svoje poslovanje.

Z uvodnim predavanjem bo udeležence nagovoril svetov-
no znani strokovnjak s področja prenosa tehnologij, dr. Jon 
Wulff  Petersen, kateremu se bodo v nadaljevanju pridružili 
drugi znani predavatelji s svojimi znanstvenimi in strokovni-
mi prispevki. 

Avtorji inventivnih in inovativnih tehnologij, ki so zaposleni 
na javnih raziskovalnih organizacijah, bodo predstavili svoje 
projekte in razvojno-raziskovalna prizadevanja na podlagi 
posredovane prijave na objavljeni Javni razpis za najboljšo 
inovacijo v letu 2020 na javnih raziskovalnih organizacijah z 
nagradnim skladom 2.500 evrov. 

Med zmagovalnimi kandidati preteklih let so bili številni za-
nimivi, tudi ekipa Odseka za fi zikalno in organsko kemijo z 
Instituta "Jožef Stefan" pod vodstvom prof. dr. Ingrid Miloš-
ev, ki med drugim razvija protikorozivne premaze na osnovi 
sol-gel metodologije. Razvoj aplikacij s tega področja je v 
razmahu že dve desetletji. Na konferenci ITTC so raziskoval-
ci predstavili idejo o premazu, ki ščiti ladje pred obrašče-
nostjo in korozijo.

Na tekmovanju so večkrat sodelovali tudi sodelavci IJS z 
Odseka za inteligentne sisteme, pod mentorstvom vodje 
odseka, prof. dr. Matjaža Gamsa, in vodje skupine za ambi-
entalno inteligenco, dr. Matija Luštreka, s predstavitvami raz-
ličnih pametnih aplikacij, ki pomagajo različnim skupinam 

ljudi pri njihovem vsakdanu. Tako na odseku razvijajo pame-
tno zapestno uro za starejše, ki samostojno zaznava padce. 
Drug razviti algoritem je namenjen sprotnemu zaznavanju 
prekomernega stresa. Raziskovalci želijo najti partnersko 
organizacijo, da bi algoritem vgradila v napravo, ki bi si jo 
lahko posameznik nadel.

Kot kažejo izkušnje, se precej kandidatov s konference po 
nadaljnjem razvoju, pridobitvi dodatnih sredstev, končanju 
doktorata ali že prej dejansko odloči za ustanovitev podjetja, 
še več pa za pogodbeno sodelovanje z gospodarstvom ali 
prijavo evropskega projekta. 

Prav tako se na letošnji konferenci načrtuje podelitev WIPO 
IP Enterprise Trophy podjetju in WIPO Medal for inventors
raziskovalcu, ki sta vsak s svojim delom in rezultatom izje-
mno prispevala k uspešni rabi intelektualne lastnine.

Podjetja boste lahko sodelovala tudi na vnaprej načrtova-
nih dvostranskih sestankih z raziskovalci - R2B (ang. resear-
ch-to-business) s konkretnimi pogovori o možnih razvojnih 
rešitvah, izumih in komercialno zanimivih tehnologijah. To-
vrstni sestanki so se v praksi izkazali kot odlično izhodišče za 
morebitno prihodnje raziskovalno sodelovanje in poslovne 
sinergije, v preteklosti pa se je 60 sestankov R2B udeležilo 
približno 100 raziskovalcev in podjetnikov iz Slovenije in tu-
jine. Zato izkoristite izjemno priložnost in se udeležite okto-
brske konference z dvostranskimi srečanji tudi vi!

Podrobnosti o programu, razpisanih nagradah, tekmovanju 
in dvostranskih srečanjih, so dostopne na uradni spletni stra-
ni konference: http://ittc.ijs.si

 Mag. Marjeta Trobec, mag. Robert Blatnik, Robert Premk
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef 
Stefan‘"
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Poslovno sodelovanje
BRNL20190516001 - Nizozemska oblikovalka izdelkov, je specializirana za izdelavo zlo-
žljivih struktur in tekstilnih izdelkov. V zadnjih letih se je posvečala številnim projektom, 
od pohištva do modnega oblikovanja. Njeni končni izdelki so oblikovani minimalistič-
no in vsebujejo izrazit osebni pečat. Pri oblikovanju se naslanja na tehniko, za katero je 
značilna kombinirana uporaba tekstilnih materialov s tehniko zlaganja. Išče se poslovna 
partnerstva na podlagi sporazuma o proizvodnji.
BRPL20190510002 - Podjetje iz vzhodne Poljske je priznan proizvajalec papirne/kar-
tonske embalaže, še zlasti kartonskih škatel/zbiralnikov za shranjevanje dokumentov.
Podjetje išče kvalitetne kartone in papir za proizvodne namene. Poslovno sodelovanje je 
možno v obliki sporazuma o proizvodnji ali v obliki pogodbe o ponudbi, pri čemer ima 
prva opcija prednost pred drugo.
BRDE20190625001 - Nemški oblikovalec nakita in oblikovalec notranjih prostorov želi 
skleniti pogodbo z dobavitelji ali distributerji s ciljem diverzifikacije ponudbe ročno iz-
delanega modnega nakita. Ključni element nakita-izdelkov je uporaba metode pletenja, 
ki je prepoznavna v vseh končnih izdelkih. Podjetnik išče nove dobavitelje, ki ponujajo 
okraske in posamične dele za oblikovanje nakita ter za njegovo proizvodnjo. Možnost 
naročil v nizkih/omejenih nakladah.
BRUK20190424001 - Britansko podjetje, ponuja komercialne zastopniške storitve far-
macevtskim podjetjem, ki so aktivna na področju onkologije oziroma tistim, ki so spe-
cializirana za  zdravljenje redkih bolezni. Iščejo podjetja, ki so zainteresirana za vstop na 
nove trge. Zdravila/farmacevtski produkti morajo biti potrjeni in pripravljeni za komerci-
alizacijo. Podjetje išče poslovne priložnosti na podlagi komercialnega zastopanja.
BRJP20190624001 - Japonsko podjetje, ki se ukvarja s specializirano opremo na podro-
čju polprevodniške industrije, težke industrije in avtomobilske industrije, išče evropske 
dobavitelje za nove visokotehnološke proizvodnjo: avtomatiziranih sistemov za elektro-
litsko poliranje, orodij za lasersko obdelavo in slikovnih elipsometrov.
Japonska družba ima interes neposredno odkupiti patentirano tehnologijo z ekskluziv-
no distribucijsko licenco za japonski trg. Možna so poslovna partnerstva v obliki spora-
zumov o distribucijskih storitvah.
BOJP20190625001 - Japonsko podjetje z dolgo tradicijo je aktivno v izdelavi kompo-
nent/delov za medicinsko opremo in za analitične instrumente. Podjetje se posveča zelo 
natančni izdelavi le-teh z uporabo lastnega laserja (on-site femtosecond laser). 
Podjetje išče poslovne priložnosti z evropskimi partnerji za nadaljnji razvoj obstoječih 
dejavnosti v EU na podlagi pogodbe o distribucijskih storitvah ali poslovnega sporazuma.
BOUK20190619001 - Britansko podjetje z več kot 50. letnimi izkušnjami v izdelavi klasič-
nih, cenovno dostopnih jadrnic iz GRP plastike cilja na širitev poslovne mreže na novih 
trgih, na svetovni ravni, zato išče zastopnike ali distributerje jadrnic, večjih klasičnih jaht 
in prikolic za jadrnice.
BOIT20190522002 - Italijansko podjetje se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo visoko 
kakovostnih in inovativnih jadrnic. Podjetje išče evropske zastopnike na podlagi spora-
zuma o distribucijskih storitvah.
BORU20190610001 - Rusko podjetje, ki razvija in proizvaja LED svetilke za ulično 
razsvetljavo, razsvetljavo industrijskih prostorov in notranje prostore, išče poslovne par-
tnerje na podlagi distribucijskih storitev ali pogodbe o proizvodnji.
BOAM20190620001 - Armensko podjetje proizvaja suho bio sadje. Proizvodnja pod-
jetja je že dobro utečena na lokalni ravni in je dobro zastopana tudi na ruskem trgu. 
Podjetje želi razširiti prodajo na novih trgih. Ponuja možnost sklenitve pogodb o distri-
bucijskih storitvah ali sporazuma o proizvodnji.
BRDE20190621001 - Podjetje srednje velikosti s sedežem v vzhodni Nemčiji, išče po-
slovne partnerje, ki so aktivni na raznih področjih industrije za notranje pohištvo/opre-
mo. Podjetje išče podizvajalce za podporo pri razvoju projektov širom po Evropi in za 
zagotavljanje visoke kakovosti proizvodov. Podjetje zaposluje 320 oseb.
BRDK20190708001 - Družinsko podjetje na Danskem je zasnovalo kolekcijo ovratnic  in 
drugih dodatkov za pse, proizvedenih iz najlona/bombaža. Podjetje išče proizvajalca, ki 
bi zanje izdeloval omenjene izdelke in bi poskrbel tudi za nabavo ustreznih materialov.
BRRO20190603001 - Podjetje s sedežem v Romuniji se ukvarja s prodajo  hrane, pijač in 
tobačnih izdelkov na drobno na stojnicah in na trgih. Še posebej je specializirano za trgo-
vino s čokoladnimi izdelki. Cilja na širšo diverzifikacijo poslovanja in obstoječe ponudbe, 
s čimer želi postati franšiza na področju sladkih izdelkov, sladoleda, peciva in kave, ki 
jih lahko zastopa ali trži na domačem trgu, da bi na ta način razširilo svojo obstoječo 
ponudbo izdelkov.
BOHU20190530001 - Madžarsko MSP izdeluje prenosno, modularno opremo za zdra-
vstveno industrijo (ležalnike, sedeže, zdravstveno opremo in dele pohištva). Podjetje, ki 
je specializirano tudi v maloprodaji omenjene opreme, išče trgovske posrednike (distri-
buterje, poslovne agente) v državah Evropske unije.
BOHU20190520001 - Madžarsko MSP izdeluje prenosno, modularno opremo za fitnes,  
wellness, lepotno industrijo in za trg športne opreme (naprave za fitnes, oprema za vad-
bo). Podjetje je specializirano tudi v maloprodaji navedene opreme. Išče komercialne 
posrednike z možnostjo pogodbe za distribucijske storitve oz. pogodbe za komercialno 
zastopanje v evropskih državah.
BOUA20190622001 - Ukrajinsko podjetje, ki je aktivno na področju strojegradnje, išče 
tuje partnerje z namenom razvoja lastne prodajne mreže. Podjetje je specializirano v 
proizvodnji kmetijskih strojev. Glavni proizvod podjetja je trda glava za kosilnice.
Družbo zanima sodelovanje z distributerji/prodajalci kmetijskih strojev z možnostjo do-
govora o distribucijskih storitvah.

BOMD20190305001 - Moldavsko podjetje, ustanovljeno leta 2002, ponuja široko po-
nudbo piškotov: vaflje, posebne puhaste piškotke, glazirane čokoladne izdelke in razne 
vrste ostalih piškotov. Na podlagi sporazuma o distribucijskih storitvah podjetje cilja na 
prodajo svojih izdelkov kjerkoli širom po svetu.
BOTR20190612001 - Turško podjetje, ki je specializirano za kakovostno izdelavo suhega 
sadja in zelenjave, uporablja lastno patentirano tehniko za sušenje sadja in zelenjave, ki 
omogoča ohranitev naravnega okusa, hranil in vitaminov. Izdelki podjetja ne vsebuje-
jo glutena, oreščkov, alergenov. So brez dodatkov, dodatnega sladkorja, barvil ter brez 
konzervansov. Podjetje ponuja pogodbo za distribucijske storitve oziroma pogodbo za 
trgovsko zastopanje.
BOPL20190618001 - Poljsko podjetje, ki ima vzpostavljeno sodelovanje z eno izmed 
največjih poljskih tovarn motorjev, in ki ponuja tovarniško obnovljene avtomobilske 
motorje za znamke Lublin, Gaz, Honker, Uaz in Aro, išče distributerje na področju avto-
mobilske industrije.
BOPL20190612001 - Poljsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo kovin in z izdelavo ko-
vinskih delov, ponuja pogodbo o proizvodnji ali podizvajanju podjetjem, ki delujejo na 
različnih področjih industrije, trgovine in storitev. Podjetje išče nove partnerje iz Evrop-
ske unije zaradi potrebe po nadaljnjem razvoju.
BORO20190621003 - Romunsko podjetje, ki je specializirano za zagotavljanje rešitev za 
razvoj programske opreme (»nearshore«), išče poslovne partnerje s ciljem razvoja trga 
prek pogodb o komercialnem zastopanju ali zunanjem izvajanju. Storitve zajemajo ce-
loten razvojni proces: načrtovanje, oblikovanje, izvajanje, testiranje in dokumentiranje, 
uvajanje (»deployment«) in vzdrževanje.
BRSE20190709001 - Švedsko podjetje nudi tržne storitve in možnost posrednega trže-
nja  poslovnih daril in promocijskega materiala (Corporate Gifts & Promotion Giveaways) 
vsem proizvajalcem trajnostnih, ekoloških in okolju prijaznih artiklov, ki želijo biti zasto-
pani na švedskem trgu. Podjetje ponuja priložnost dogovorov v obliki distribucije ter 
komercialnih dogovorov z namenom razvoja portfelja okolju prijaznih izdelkov.
BRPL20190614001 - Poljsko podjetje ponuja MSP-jem Magento storitve za e-poslova-
nje in pri tem stalno širi svoj nabor strank. Podjetje cilja na razvoj lastnih oblikovalskih 
veščin in s takim ciljem išče partnerje, ki bi želeli sodelovati pri podpiranju Magento 
»e-commerce« trgovin na podlagi dogovora o storitvah na področjih uporabniške izku-
šnje / vmesnika (UX / UI dizajn).
BRDE20190711001 - Nemško podjetje se ukvarja s proizvodnjo, trženjem in prodajo 
šotorov in komponent/dodatkov za šotore iz bombaža in iz mešanic poliestrskih-bom-
bažnih vlaken. Podjetje išče mednarodnega poslovnega partnerja iz EU za serijsko proi-
zvodnjo omenjenih šotorov, s priložnostjo za dogovor o proizvodnji.
BOHR20190307001 - Hrvaška revizijska družba, ki hkrati posluje kot pisarna za strokov-
no poslovno svetovanje, razpolaga z bogatim naborom izkušenj, pridobljenih na podla-
gi sodelovanja s pomembno multinacionalko. Družba nudi strankam visokokakovostne 
storitve s področja finančnega svetovanja in pridobivanja klientov. Možen je poslovni 
dogovor v obliki podizvajalskih storitev (»subcontracting agreement«).
BOIT20180613001 - Italijansko podjetje, ki ima dragocene večletne izkušnje s področja 
enologije, ponuja svoje izdelke in storitve v zvezi s predelavo vina in oblikovanjem vin-
skih kleti, počitniških kmetij ali letovišč. Nudi priložnost za sodelovanje v obliki komer-
cialnega dogovora.
BORO20190620001 - Romunsko podjetje, aktivno na področju razvoja programske 
opreme, ponuja lastne storitve podjetjem, ki prenavljajo oz. preurejajo svoj poslovni 
model. Podjetje ima specifična znanja s področij razvoja programske opreme, interneta 
stvari (»internet of things«), umetne inteligence, inovacij na raziskovalnem in razvojnem 
področju, poslovnih izboljšav in kibernetske varnosti (»cybersecurity«). Storitve ponuja 
v obliki komercialnih pogodb oz. »outsourcinga« ali podizvajalskih pogodb na področju 
software tehnologije.
BOCZ20190529003 - Novonastalo češko podjetje je razvilo spletno platformo za oce-
njevanje konferenčnih zvočnikov, ki je obogatena s funkcijo povezovanja v omrežje. 
Izum je na voljo v češki in angleški različici. Podjetje ponuja izum in povezane storitve z 
možnostjo sklepanja licenčnih pogodb.
BOMK20190617001 - Makedonsko podjetje, specializirano v predelavi kovinskih ma-
terialov, proizvaja širok nabor kovinskih izdelkov, namenjenih stanovanjski uporabi ter 
poslovnim in proizvodnim prostorom. Podjetje danes deluje kot sodobno proizvodno 
podjetje, ki stalno vlaga v nove stroje in v razvoj internih kadrov, lastnih izdelkov in 
proizvodnih procesov. Ponuja fleksibilen pristop k uresničevanju zahtev industrijskih 
partnerjev, ki potrebujejo kovinske izdelke po naročilu. Priložnost za sodelovanje bo po-
tekala v obliki dogovora o izdelavi.

Edina Zejnić - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)1 58 30 586, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si

Jolanda Damiš Polanc- Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)2 33 31 307, e-naslov: jolanda.damis@mra.si 

Petra Arzenšek - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)1 58 98 156, e-naslov: petra.arzensek@gzs.si

Sebastjan Rosa - Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
Tel: +386 (0)5 663 77 87, e-naslov: sebastjan.rosa@upr.si
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Partnerji slovenskega konzorcija 
Enterprise Europe Network

www.een.si
Facebook/EENSlovenija
Twitter/EENSlovenia

Institut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
T. 01 477 32 24
een@ijs.si, www.ijs.si, tehnologije.ijs.si

Služba za prenos znanja in tehnologije 
na Univerzi v Mariboru 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
T. 02 235 53 70
een@um.si, www.um.si

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
T. 01 58 98 156
info@gzs.si, www.gzs.si

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
T. 01 58 30 586
een@ozs.si, www.ozs.si

Mariborska razvojna agencija
Podbreška cesta 20, 2000 Maribor
T. 02 333 13 02
www.mra.si

Univerza na Primorskem 
Center za razvoj in prenos znanja 
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
T. 05 66 37 787
info@crpz.si, www.upr.si

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
T. 01 58 91 870
info@spiritslovenia.si, www.spiritslovenia.si



www.een.si
Facebook/EENSlovenija
Twitter/EENSlovenia

Projekt je sofinanciran iz programa COSME (pogodba o sofinanciranju 
št. 880148). Evropska komisija kot tudi osebe, ki delujejo v imenu 
Evropske komisije, ne odgovarjajo za uporabo teh vsebin. Stališča v 
tej publikaciji so avtorjeva in ni nujno, da izražajo stališča Evropske 
komisije.

Vsebine zbrali in pripravili člani slovenskega konzorcija Enterprise 
Europe Network. 

Fotografije: splet in avtorji. 
Naklada: 150 izvodov.


