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MARIBORU

ZA PODJETJA



Raziskovalcem Univerze v Mariboru 
pomagamo pri doseganju večje 
prepoznavnosti in večjega učinka 
rezultatov raziskovalnega dela, ki sta 
čedalje bolj pomembna dejavnika pri 
pridobivanju sredstev za financiranje 
raziskovalnega dela. 

Skupaj poskrbimo, da vaše raziskave 
pred javno objavo ustrezno zaščitimo s 
pravicami industrijske lastnine. Ustrezno 
zaščiteno znanje in tehnologije pa nato 
tržimo domačim ali tujim podjetjem z 
licenciranjem, novimi pogodbami za 
razvojno-raziskovalne aktivnosti ali 
ustanavljanjem odcepljenih podjetij.

Služba za prenos znanja in 
tehnologij Univerze v Mariboru 
skuša raziskovalcem olajšati 
prenos temeljnih znanstvenih 
in tehniških spoznanj preko 
licenčnih in ostalih pogodb v 
različne gospodarske dejavnosti. 

Jedro naših aktivnosti je identifikacija 
tistih znanj in tehnologij Univerze 
v Mariboru, ki imajo komercialni 
potencial. Raziskovalcem Univerze 
v Mariboru pomagamo pri zaščiti 
intelektualne lastnine, razvoju 
trženjske strategije in komercializaciji 
rezultatov njihovih raziskav.

Naš cilj je povečati sodelovanje UM 
z gospodarstvom z vzpostavljanjem 
novih stikov s podjetji doma in v 
tujini, kar dosegamo preko različnih 
partnerskih mrež, kot so Enterprise 
Europe Network, Danube Transfer 
Center, DEMOLA in drugih.



ZA PODJETJA
KAKO VAM LAHKO POMAGAMO? 

Smo vstopna točka mreže  
Danube Transfer Centers

Smo partner mreže 
Enterprise Europe Network 

INTERNACIONALIZACIJA

 Svetujemo na področju intelektualne lastnine, tržnih 
mednarodnih priložnosti ipd.

 Pomagamo pri identifikaciji ustreznih evropskih razpisov.

 Pomagamo pri iskanju ustreznih poslovnih partnerjev preko 
borze mednarodnega poslovnega sodelovanja (EEN).

 Organiziramo mednarodna kooperacijska srečanja 
(B2B, R2B) in ciljne poslovne ekskurzije.

 Organiziramo dogodke in delavnice na temo 
internacionalizacije in intelektualne lastnine.

SODELOVANJE Z UNIVERZO V MARIBORU

 Pomagamo pri vzpostavitvi pogodbenega in projektnega 
sodelovanja med gospodarskimi partnerji in ustreznimi 
raziskovalnimi enotami Univerze v Mariboru.

 Sodelujemo pri licenciranju obstoječe intelektualne lastnine 
Univerze v Mariboru.

 Nudimo informacije o ponudbi aplikativnih rešitev raziskovalnih 
enot Univerze v Mariboru.

 Nudimo informacije o razvojno-raziskovalnih kompetencah 
raziskovalcev in kapacitetah Univerze v Mariboru. 

Uspešen  
izum

Človeški vidik
Uporabnost,  
zaželenost

Tehnološki  
vidik
Izvedljivost

Poslovni vidik
Poslovni model 
in ekonomika

3000
LOKALNIH 

STROKOVNJAKOV

600+
LOKACIJ

60+
DRŽAV



USTVARI SI
PRIHODNOST

Daj človeku ribo,  
nahranil ga boš za en dan. 

Nauči človeka loviti ribe in  
jedel bo do konca življenja. 

Pomagaj človeku da razvije, 
izdela in prodaja novo ribiško 
palico in ne le on, temveč vsi 
bomo imeli lepšo prihodnost. 

WIPO, nov pogled na stari pregovor

KOMERCIALIZACIJA

 Pomagamo pri identifikaciji ustreznih gospodarskih partnerjev.

 Pripravljamo tehnološke ponudbe.

 Aktivno in pasivno tržimo znanja in tehnologije UM.

 Pomagamo pri iskanju gospodarskih partnerjev za  
pogodbeno sodelovanje.

 Pomagamo pri iskanju gospodarskih partnerjev za  
skupno raziskovanje.

 Pomagamo pri ustanavljanju odcepljenih podjetij UM.

 Pripravljamo specifične pogodbe in sporazume glede na področje.
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TUKAJ SMO ZA VAS!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija. Operacija se izvaja  
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju  
2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.


