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Obstoječi partnerji KC-SURE

Zadeva:

PODPORA PARTNERSKIM ORGANIZACIJAM PRI PRODORU NA TUJE TRGE V SKLOPU AKTIVNOSTI KC-SURE

Spoštovani,
kompetenčni center KC-SURE, Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije, katerega nosilec je TECES, deluje
kot povezovalni člen med podjetji, raziskovalnimi organizacijami, resornimi ministrstvi ter drugimi sorodnimi
mehanizmi povezovanj (razvojni centri, centri odličnosti, kompetenčni centri, tehnološkimi mrežami in platformami, …)
na področju učinkovite rabe električne energije, pretvornikov električne energije in pametnih omrežij.
V prihodnje želimo konkretneje prispevati k pripravi razvojnih usmeritev in racionalnejšemu izvajanju razvojnih
spodbud v Sloveniji, predvsem pa z razvojnim sodelovanjem partnerjev krepiti zmogljivosti podjetij pri razvoju
izdelkov z višjo dodano vrednostjo in povečanju možnosti za prodajo le-teh na tujih trgih.
Iz teh razlogov povezujemo aktivnosti raznih resornih ministrstev in med njimi tudi Ministrstva za zunanje zadeve RS
(MZZ). Za povečanje možnosti prodora slovenskih podjetij na ciljna tuja tržišča, bomo skupaj z MZZ izvedli dogodke
katerih namen je povečanje prepoznavnosti področij delovanja kompetenčnih centrov ter naših partnerjev.
Sodelovali bomo pri dveh dogodkih:
1.

Gospodarska diplomacija kot servis slovenskemu gospodarstvu - Posvet z ekonomskimi svetovalci
(Brdo pri Kranju, 26.03.2013): dogodek poteka v organizaciji MZZ in je namenjen slovenskim ekonomskim
svetovalcem, ki delujejo v tujini. Na dogodku se bomo predstavili tudi kompetenčni centri. Za tiste, ki bi želeli
izpostaviti svoja vprašanja glede možnosti dostopa do določenih tujih trgov bo omogočen tudi B2B pogovor.
Seznam ekonomskih svetovalcev je na naslovu
http://www.mzz.gov.si/si/gospodarska_diplomacija/ekonomski_svetovalci.

2.

Predstavitev kompetenčnih centrov tujim diplomatom akreditiranih v Sloveniji: dogodek v organizaciji
KC-jev ter MZZ je načrtovan v sredini meseca aprila 2013. Tujim diplomatom v Sloveniji bodo predstavljeni
programi kompetenčnih centrov in dejavnost partnerjev, ki bi to želeli.

TECES bo predstavljal področja, ki predstavljajo kompetence partnerjev v okviru kompetenčnega centra KC-SURE,
torej področja učinkovite rabe električne energije, pretvornikov električne energije in pametnih omrežij (glej shema
področij kompetenc na naslednji strani), kot tudi dejavnosti partnerjev, ki imajo interes sodelovati v okviru prihodnjih
aktivnosti KC-SURE.
V primeru interesa za sodelovanje se odzovite
Zato vabimo vse, ki bi radi zgornja dogodka izkoristili za predstavitev lastnih želja pri širitvi na tuje trge, da se kot
partnerska organizacija priključijo prihodnjim aktivnostim KC-SURE. V primeru interesa vaše organizacije za
sodelovanje, vas prosimo, da izpolnite obrazec o vašem podjetju/organizaciji s kratkim opisom področij vašega
delovanja, kompetenc, izdelkov ter interesov in ga najkasneje do vključno s četrtkom, 14.03.2013 vrnete na
naslov info@sure.si. Vabilo velja tudi za tiste pravne osebe, ki trenutno niso člani konzorcija KC-SURE.
Po prejemu obrazca ter izraženega interesa vas bomo obvestili o nadaljnjih aktivnostih.
V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@sure.si ali


Klaudija Kozel, T: +386 2 333 13 55 .:. M: +386 31 793 543



Matej Gajzer, T: +386 2 333 12 50 .:. M: +386 41 904 653

Lep pozdrav,
mag. Matej GAJZER
direktor TECES / vodja KC-SURE

* Shema področij kompetenc / področij delovanja KC-SURE na drugi strani
TECES_KC-SURE_DOP_2013_004_MG_Partnerji_Tuji_trgi_preko_MZZ_20130308.docx

1/2

Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor
T: +386 2 333 13 50 .:. E: info@teces.si .:. W: http://www.teces.si

TECES_KC-SURE_DOP_2013_004_MG_Partnerji_Tuji_trgi_preko_MZZ_20130308.docx

E: info@sure.si .:. W: http://www.sure.si

2/2

