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PREDSTAVITEV SGRZ

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SGRZ) je bilo 
ustanovljeno 12. maja 1999 kot edino nevladno predstavništvo 
slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere v Bruslju. Ustanov-
ni člani SGRZ so bili Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna 
zveza Slovenije, Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani in Uni-
verza v Mariboru.

Primarne naloge in hkrati poslanstvo SGRZ je:

1. Spodbujati sodelovanje na gospodarskem in raziskovalnem 
področju med Slovenijo in EU ter z državami članicami, kakor 
tudi krepiti « evropski image » obeh sfer in svojih članov iz 
Slovenije;

2. Pomagati članom SGRZ pri vključevanju na notranji trg Ev-
ropske unije ter jih podpirati pri sodelovanju v evropskih pro-
gramih in pri koriščenju finančnih spodbud Skupnosti;

3. Promovirati slovensko gospodarstvo in raziskovalno sfero ter 
posamezne člane SGRZ v evropskih institucijah in državah 
članicah.

SGRZ se od drugih informacijsko-lobističnih organizacij razlikuje 
po tem, da (i) predstavlja in povezuje slovensko gospodarstvo, zna-
nost in raziskave ter da (ii) na osnovi javno-zasebnega partnerstva 
povezuje javne interese z interesi podjetij in raziskovalne sfere.

Člani SGRZ so podjetja, raziskovalne institucije, gospodarska 
združenja, izobraževalne organizacije, javne ustanove ter lokalne 
skupnosti.



ZAKAJ POSTATI ČLAN SGRZ?
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Intenzivnost sprememb v evropskem in globalnem okolju postaja vse večja, zato 
se morajo gospodarski subjekti pravočasno in prožno prilagajati. Z vstopom v 
Evropsko unijo je slovensko gospodarstvo postalo del notranjega trga in širše 
celote, ki deluje pod skupnimi pogoji, oblikovanimi v Bruslju. Več kot tri četrtine 
celotne zakonodaje se sprejema v Bruslju in pravočasno poznavanje pobud in 
novosti daje gospodarskim in drugim subjektom pomembno prednost pred 
konkurenti. Z mesečnim Biltenom in občasnimi kratkimi informacijami so člani 
SGRZ vnaprej seznanjeni o novostih s področja evropske zakonodaje.

Letno se preko finančnih spodbud vrača v države članice blizu 80 milijard EUR. 
Informacije in storitve SGRZ dajejo članom veliko večje možnosti za sodelovanje 
v omenjenih programih, vstopanje v zanimive evropske konzorcije in pridobivanje 
EU sredstev. Vzpostavili smo poseben informacijski servis, preko katerega ste kot 
člani obveščeni o vam zanimivih razpisih, praviloma že s predhodnimi najavami, kar 
vam daje dodaten čas za pripravo projekta in oblikovanje uspešnega konzorcija. 
Članske storitve vključujejo tudi individualno servisiranje v vseh fazah priprave 
ter lobiranje za vaš projekt. SGRZ ima tudi dobre kontakte v ključnih evropskih 
finančnih institucijah: EIB, EIF, EBRD.

SGRZ deluje v Bruslju že od leta 1999 in v tem času smo vzpostavili odlične 
kontakte ne le v EU institucijah, ampak tudi v številnih evropskih združenjih, 
mrežah in tukajšnjih predstavništvih. SGRZ je včlanjen v več pomembnih mrež, sam 
koordinira dve močni mreži: NIROC, ki združuje 38 nevladnih predstavništev iz 
novih članic in držav kandidatk ter KEN, ki združuje različne organizacije na temo 
ekonomije znanja. Vse to je dragocena infrastruktura, ki jo koristijo člani SGRZ.  

SGRZ opravlja tudi promocijske storitve (angleški bilten »Most«, individualne 
predstavitve, ciljna distribucija vašega promocijskega gradiva, idr.) in s tem krepi 
evropski »image« svojih članov.
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ČLANI SGRZ

SGRZ finančno podpira:

 ▷ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo www.mvzt.gov.si

 ▷ Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani www.fbt.uni-lj.si

 ▷ DRI d.o.o.     www.ddc.si

 ▷ Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,
Univerza v Ljubljani    www.kgzs.si

 ▷ Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo www.fkkt.uni-lj.si

 ▷ Institut za materiale in tehnologijo  www.imt.si

 ▷ Institut Jožef Štefan    www.ijs.si 

 ▷ Korona d.d.     www.korona.si

 ▷ Mestna občina Celje    www.celje.si

 ▷ Mestna občina Ljubljana   www.ljubljana.si

 ▷ Mestna občina Maribor    www.maribor.si

 ▷ Mestna občina Novo mesto    www.novomesto.si

 ▷ Mestna občina Ptuj    www.ptuj.si

 ▷ Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  www.ozs.si

 ▷ Perutnina Ptuj d.d.    www.perutnina.si

 ▷ Riko d.d.     www.rikogroup.com

 ▷ Sava Kranj d.d.    www.sava.si

 ▷ SID – Slovenska izvozna in razvojna banka www.sid.si

 ▷ Slovenske železnice    www.slovenske-zeleznice.si

 ▷ Termoelektrarna toplarna Ljubljana  www.te-tol.si 

 ▷ Univerza na Primorskem   www.upr.si

 ▷ Visoka šola za dizajn    www.vsd.si

 ▷ Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS www.arrs.gov.si



OSNOVNA DEJAVNOST SGRZ - STORITVE ZA ČLANE
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Storitve SGRZ za člane obsegajo pet glavnih področij:

Informacijske storitve

Evropske institucije vsakodnevno pripravijo veliko informacij, dokumentov, 
programov in politik, ki so predstavljene v različnih informacijskih virih, ki jim 
uporabniki vedno težje sledijo. Na SGRZ skušamo zato izluščiti za naše člane 
relevantne informacije, jih povzeti in na primeren način predstaviti v biltenu in na 
informacijskem portalu.

Svetovalne storitve in podpora pi pridobivanju sredstev EU

Svojim članom svetujemo na različnih področjih uporabe evropske zakonodaje, 
analiziramo stališča evropskih institucij ter podpiramo člane pri vključevanju v 
evropske programe financiranja. Uspešno pridobivanje sredstev EU je odvisno od 
pridobivanja pravočasnih in pravih informacij ter predvsem vključenosti v prave 
mreže potencialnih partnerjev. Svojim članom zato pomagamo najti zanje prave 
razpise in potencialne partnerje ter jim pomagamo pri sestavi in prijavi projekta.

Lobiranje in zastopanje interesov

Več kot 80 odstotkov nacionalne zakonodaje na področju gospodarstva in R&D 
dejavnosti temelji na evropskih predpisih. SGRZ posredno in neposredno sodeluje 
v postopkih odločanja EU ter na argumentiran način zastopa interese članov pri 
izbranih osebah ali institucijah v Bruslju.
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Izobraževanje in publicistika

Svoje člane obveščamo o možnostih za izobraževanje, jih vključujemo v 
izobraževalne procese ter skupaj z njimi organiziramo izobraževalne dogodke, 
predvsem specializirane seminarje in študijske obiske. Za potrebe članov objavljamo 
različne dokumente kot so bibliografije, imeniki, priročniki, itd.

Člani SGRZ so avtomatično tudi člani Mreže KEN (Knowledge Economy Network), ki jo 
koordinira SGRZ in brezplačno koristijo storitve KEN Mreže.

Promocijska dejavnost in logistična podpora

Preko aktivnosti SGRZ posredno in neposredno izvajamo promocijo članov 
pri različnih organizacijah v Bruslju. Strokovno-logistična podpora članom ob 
strokovnih obiskih Bruslja se za članice izvaja izključno na individualno zahtevo in 
obsega strokovno pomoč v kontaktih z EU institucijami, evropskimi združenji in 
drugimi organizacijami v Bruslju.
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STORITVE ZA PRIDRUŽENE ČLANE SGRZ

Kategorija storitev Članstvo kategorije C Članstvo kategorije B Članstvo kategorije A

Informacijske storitve • Mesečni bilten SGRZ in KEN
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti

• Mesečni bilten SGRZ in KEN 
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti
• Informacije o EU združenjih in institucijah
• Posredovanje relevantnih EU dokumentov
• Info o EU zakonodaji
• Dostop do baz podatkov SGRZ
• Posredovanje naročenih informacij in dokumentov

• Mesečni bilten SGRZ in KEN
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti
• Informacije o EU združenjih in institucijah
• Posredovanje relevantnih EU dokumentov
• Informacije o EU zakonodaji
• Dostop do baz podatkov SGRZ
• Posredovanje naročenih informacij in dokumentov

Svetovalne storitve in podpora pri 
pridobivanju sredstev EU  

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju 

partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami
• Informacije o razpisnih pogojih in ocenjevalnih kriterijih
• Individualni opis programov in razpisov
• Informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije
• Informacije o konkurenčnih prijavah
• Svetovanje pri oblikovanu projektne ideje
• Pregled dokumentacije pred predajo

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami
• Informacije o razpisnih pogojih in ocenjevalnih kriterijih
• Individualni opis programov in razpisov
• Informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije
• Informacije o konkurenčnih prijavah
• Svetovanje pri oblikovanu projektne ideje
• Pregled dokumentacije pred predajo
• Posredovanje v stikih z EK v fazi priprave projekta
• Pomoč pri pisanju projekta
• Pogajanja pred podpisom pogodbe

Lobiranje in zastopanje interesov • Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah

• Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah
• Analiza stališč EU združenj
• Povezovanje v evropske mreže odličnosti
• Lobiranje pri oblikovanju razpisnih pogojev

• Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah
• Analiza stališč EU združenj
• Povezovanje v evropske mreže odličnosti
• Lobiranje pri oblikovanju razpisnih pogojev
• Lobiranje pri sprejemanju predpisov
• Aktivno zastopanje interesov

Izobraževanje in publicistika • Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh 

dogodkih SGRZ

• Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh dogodkih SGRZ

• Organizacija obiskov članov pri EU institucijah
• Enkratno izobraževanje na sedežu člana

• Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh dogodkih 

SGRZ 
• Organizacija obiskov članov pri EU institucijah
• Večkratno izobraževanje na sedežu člana

Promocijska dejavnost in logistična 
podpora

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva
• Posredovanje pri komunikaciji z EU institucijami

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva
• Posredovanje pri komunikaciji z EU institucijami
• Zastopanje na zasedanjih evropskih združenj
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Kategorija storitev Članstvo kategorije C Članstvo kategorije B Članstvo kategorije A

Informacijske storitve • Mesečni bilten SGRZ in KEN
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti

• Mesečni bilten SGRZ in KEN 
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti
• Informacije o EU združenjih in institucijah
• Posredovanje relevantnih EU dokumentov
• Info o EU zakonodaji
• Dostop do baz podatkov SGRZ
• Posredovanje naročenih informacij in dokumentov

• Mesečni bilten SGRZ in KEN
• Občasne informacije
• Informacije o konferencah in publikacijah
• EU politika in dokumenti
• Informacije o EU združenjih in institucijah
• Posredovanje relevantnih EU dokumentov
• Informacije o EU zakonodaji
• Dostop do baz podatkov SGRZ
• Posredovanje naročenih informacij in dokumentov

Svetovalne storitve in podpora pri 
pridobivanju sredstev EU  

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju 

partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami
• Informacije o razpisnih pogojih in ocenjevalnih kriterijih
• Individualni opis programov in razpisov
• Informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije
• Informacije o konkurenčnih prijavah
• Svetovanje pri oblikovanu projektne ideje
• Pregled dokumentacije pred predajo

• Informacije o sistemu EU financiranja
• Posredovanje ponudb in pomoč pri iskanju partnerjev
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami
• Informacije o razpisnih pogojih in ocenjevalnih kriterijih
• Individualni opis programov in razpisov
• Informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije
• Informacije o konkurenčnih prijavah
• Svetovanje pri oblikovanu projektne ideje
• Pregled dokumentacije pred predajo
• Posredovanje v stikih z EK v fazi priprave projekta
• Pomoč pri pisanju projekta
• Pogajanja pred podpisom pogodbe

Lobiranje in zastopanje interesov • Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah

• Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah
• Analiza stališč EU združenj
• Povezovanje v evropske mreže odličnosti
• Lobiranje pri oblikovanju razpisnih pogojev

• Vključevanje v interesne mreže
• Navezovanje stikov
• Zastopanje interesov pri EU institucijah
• Analiza stališč EU združenj
• Povezovanje v evropske mreže odličnosti
• Lobiranje pri oblikovanju razpisnih pogojev
• Lobiranje pri sprejemanju predpisov
• Aktivno zastopanje interesov

Izobraževanje in publicistika • Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh 

dogodkih SGRZ

• Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh dogodkih SGRZ

• Organizacija obiskov članov pri EU institucijah
• Enkratno izobraževanje na sedežu člana

• Organizacija seminarjev
• Študijski obiski na SGRZ
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh dogodkih 

SGRZ 
• Organizacija obiskov članov pri EU institucijah
• Večkratno izobraževanje na sedežu člana

Promocijska dejavnost in logistična 
podpora

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva
• Posredovanje pri komunikaciji z EU institucijami

• Promocija člana preko aktivnosti SBRA
• Diseminacija promocijskega gradiva
• Posredovanje pri komunikaciji z EU institucijami
• Zastopanje na zasedanjih evropskih združenj



PRIDRUŽENI ČLANI KATEGORIJE C
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Informacijske storitve

• Prejemanje mesečnih novic SGRZ:
• Bilten SGRZ,
• Bilten razpisov za črpanje sredstev iz različnih programov EU.

• Prejemanje občasnih informacij, ki na nekaj straneh analizirajo določene 
aktualne teme in dogodke.

• Informacije o aktualnih konferencah in publikacijah o evropski tematiki.
• Spremljanje in poročanje o aktualnih usmeritvah evropskih politik, 

zakonodaje, dobrih praks ter o aktualnih dokumentih in dogodkih.

Svetovalne storitve in podpora pri pridobivanju sredstev EU

• Informiranje o strukturi evropskega proračuna in o sistemu č.rpanja 
evropskih sredstev.

• Pošiljanje opzoril o objavljenih in napovedanih razpisih.
• Dostop do informacijskih portalov z razpisi EU in posredovanje relevantnih 

informacij o objavljenih in napovedanih razpisih.
• Posredovanje ponudb od različnih organizacij, ki iščejo partnerje.
• Povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami in združenji, ki povezujejo 

partnerje v projektne konzorcije.

Letna kvota svetovalnih ur: 20
Študijski obiski na sedežu SGRZ: 3 dni/leto Letna članarina: 10.000 EUR
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Lobiranje in zastopanje interesov

• Vključevanje članov v različne interesne mreže – neposredno in posredno 
preko SGRZ.

• Navezovanje in ohranjanje stikov z organizacijami, ki so v interesu člana.
• Pasivno zastopanje interesov članov v EU institucijah, uradnih forumih in 

delovnih telesih evropskih združenj.

Izobraževanje in publicistika

• Organizacija krajših študijsko-izobraževalnih obiskov v Bruslju in opravljanje 
prakse na sedežu SGRZ.

• Organizacija seminarjev za strokovne kadre članov na sedežu SGRZ.
• Prejemanje elektronskih in tiskanih publikacij.
• Sodelovanje na letnem forumu KEN in vseh dogodkih SGRZ.

Promocijska dejavnost in logistična podpora

• Promocija člana preko vseh aktivnosti SGRZ.
• Diseminacija promocijskega gradiva.



PRIDRUŽENI ČLANI KATEGORIJE B
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Informacijske storitve

• Koriščenje informacijskih virov iz mrež in baz podatkov SGRZ.
• Pomoč pri iskanju določene specifične informacije za člana.
• Spremljanje informacij zanimivih za člana ter relevantna gradiva.
• Informacije o nastajajoči in veljavni evropski zakonodaji.
• Informacije o dejavnostih evropskih institucij in evropskih združenj.

Svetovalne storitve in podpora pri pridobivanju sredstev EU

• Informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije.
• Pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v projektih.
• Pregled in opis prioritetnih področij v evropskih programih in razpisih, ki 

ustrezajo aktivnostim posameznega člana.
• Informacije o razpisnih pogojih in ocenjevalnih kriterijih, pomembnih za 

uspešno prijavo na projekt.
• Informacije o konkurenčnih prijavah in že financiranih projektih iz področja 

relevantnega za člana
• Pridobivanje dodatnih specifičnih informacij o razpisu
• Pregled dokumentacije pred oddajo projektnih predlogov
• Posredovanje v stikih z EK v fazi priprave in oddaje projekta
• Svetovanje pri oblikovanju projektne ideje.

Letna kvota svetovalnih ur: 60
Študijski obiski na sedežu SGRZ: 12 dni/leto

Vse storitve kot pri pridruženih članih kategorije C, plus:

Letna članarina: 25.000 EUR
Delegatsko zastopstvo v Svetu SGRZ
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Lobiranje in zastopanje interesov

• Analiza stališč evropskih združenj.
• Pomoč članom pri vključevanju v evropske mreže odličnosti in projektne 

konzorcije.
• Delovanje v zvezi z oblikovanjem razpisnih pogojev za evropske programe.

Izobraževanje in publicistika

• Priprava, organizacija in pomoč pri obiskih predstavnikov članov SGRZ pri 
evropskih ustanovah v Bruslju

• Organizacija enega izobraževalnega dogodka na sedežu članske organizacije 
na temo evropski programi financiranja in načini lobiranja.

Promocijska dejavnost in logistična podpora

• Svetovanje in posredovanje pri komunikaciji člana z EU institucijami in 
evropskimi združenji.



PRIDRUŽENI ČLANI KATEGORIJE A
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Svetovalne storitve in podpora pri pridobivanju sredstev EU

• Aktivno zastopanje interesov članov v EU institucijah, uradnih forumih in 
delovnih telesih evropskih združenj.

• Delovanje v postopku priprav za sprejem določenega predpisa.

Lobiranje in zastopanje interesov

• Organizacija treh izobraževalnih dogodkov na sedežu članske organizacije na 
temo, ki jo izbere član.

Izobraževanje in publicistika

• Organizacija treh izobraževalnih dogodkov na sedežu članske organizacije na 
temo, ki jo izbere član.

Promocijska dejavnost in logistična podpora

• Zastopanje na zasedanjih evropskih združenj.

Letna kvota svetovalnih ur: 120
Študijski obiski na sedežu SGRZ: 24 dni/leto

Letna članarina: 50.000 EUR
Delegatsko zastopstvo v Svetu SGRZ

Vse storitve kot pri pridruženih članih kategorije C in B, plus:
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Projekti dopolnilne dejavnosti vsebinsko dopolnjujejo osnovno dejavnost SGRZ, 
financirajo jih zainteresirane organizacije, vključno s člani, ki imajo prednost in ki 
lahko stroške dela osebja SGRZ pokrivajo iz svoje kvote svetovalnih ur.

PROJEKTI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

BioEnerGIS

Naročniki /sponzorji : Evropska komisija – 
Inteligentna energija Evropa 
Pogodbena sredstva: 200.000 EUR 
Čas realizacije: oktober 2008 - november 
2011

WBC-INC.NET  - Western Balkan 
Countries INCO.NET

Naročnik: Evropska komisija 
Pogodbena sredstva: 110.000 EUR 
Čas realizacije: december 2007 – december 
2011.

TASBOR – Podjetniško usposabljanje 
v obmejnih regijah

Naročnik: Evropska komisija 
Pogodbena sredstva: 130.000 EUR 
Čas realizacije:  januar 2007 – april 2008.

BIS-RTD  - Promotion of Public RTD 
Policy and Funding

Naročnik: Evropska komisija 
Pogodbena sredstva: 158.000 EUR. 
Čas realizacije: december 2006 – junij 2008

R4R – Regions for Research

Naročnik: Evropska komisija 
Pogodbena sredstva: 142.000 EUR 
Čas realizacije: november 2006 – november 
2008.

CD Rom “Slovenia Your Cooperation 
Partner” – 3. izdaja

Naročniki /sponzorji : MŠZŠ, MG, MID,GZS 
Pogodbena sredstva: 62.000 EUR 
Čas realizacije: januar 2004 – november 2005

SPREAD - “Stimulate and Promote 
Good Practices in the Field of Digital 
Content (DC) in Eastern and Western 
Europe”

Naročniki /sponzorji : Evropska komisija 
Pogodbena sredstva:  48.200 EUR 
Čas realizacije: januar 2004 - december 2004

Great IST – Podpora državam 
Vzhodne Evrope in Zahodnega 
Balkana v vključevanje v evropske 
raziskave na IST področju

Naročniki /sponzorji : Evropska komisija 
Pogodbena sredstva:  75.000 EUR 
Čas realizacije: junij 2005 – december 2007

CAPE II. - pod koordinacijo 
Eurochambres

Naročniki /sponzorji : Evropska komisija 
Pogodbena sredstva: 34.500 EUR 
Čas realizacije: januar 2004 – maj 2004

Poslovna konferenca “Slovenske 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije”

Naročniki /sponzorji : MID, MG, TIPO, GZS 
Pogodbena sredstva: 46.000 EUR 
Čas realizacije: januar 2004 – junij 2004
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• Mreža KEN (Knowledge Economy Network) je naslednica mreže EREF 
(European regional Economic Forum) in je bila formalno ustanovljena januarja 
2011. Glavni cilj mreže KEN in prej mreže EREF je povečanje konkurenčnosti 
regij z razvojem ekonomije znanja in vlaganjem v človeški kapital. Čeprav s 
sedežem in sekretariatom v Bruslju, ima  mreža KEN globalno vizijo in bo 
služila interesom in koristim gospodarstva, znanstveno-raziskovalne sfere, 
nevladnih združenj , nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ter mednarodnih 
organizacij. V okviru KEN mreže poteka letni forum v Sloveniji. KEN forum 
2011 obravnava ključne vidike razvoja družbe znanja in bo, upoštevajoč 
opredelitve iz Strategije Evropa 2020, obravnaval in skušal poiskati načine 
za rešitev problemov ustvarjanja družbe znanja in na znanju temelječega 
gospodarstva ter v ta namen uporabe primerov najboljših praks v svetovnem 
merilu.

• Mreža ERRIN (The European Regions Research and Innovation 
Network)  vključuje 90 evropskih regij, aktivnih na področju raziskav in 
inovacij. Preko ERRIN mreže Združenje dobiva informacije o možnostih za 
sodelovanje v projektnih konzorcijih pri prijavah na evropske projekte.

• Mreža IGLO je neformalno združenje 19 R&R predstavništev v Bruslju, 
ustanovljeno l. 1994,  SGRZ je član od oktobra 1999. Osnovni namen mreže je 
vzpostaviti in okrepiti medsebojno sodelovanje med državnimi raziskovalnimi 
sistemi članov mreže in Evropskimi institucijami s poudarkom na programu 
»Framework«.

• NIROC mreža združuje 38 nevladnih predstavništev v Bruslju iz novih držav 
članic in držav kandidatk. Mreža je bila ustanovljena na pobudo SGRZ leta 
2000. Člani mreže se enkrat na mesec sestanejo na neformalnem kosilu, vsakič 
pa je predstavljena tudi določena tema.
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Mesečni bilten SGRZ na pregleden način predstavlja aktualne novice in relevantne 
sektorske informacije s področja nove evropske zakonodaje, gospodarstva, 
storitev, regionalne politike, transporta in energetike, farmacije, raziskav in inovacij, 
kmetijstva, malega gospodarstva in obrti ter s področja aktivnosti EU v jugovzhodni 
Evropi. Vsebuje seznam novo izdanih zanimivih publikacij, najave dogodkov ter 
zanimive priloge.

Četrtletni bilten MOST predstavlja najnovejše informacije o pomembnih dosežkih 
v slovenskem gospodarstvu, kmetijstvu in raziskovalno-razvojnih aktivnostih. Izhaja 
v angleškem jeziku v 4000 izvodih, poslanih na evropske institucije ter sektorska, 
regijska in nacionalna predstavništva v Bruslju.

Občasne informacije za člane izhajajo večkrat mesečno in na kratko analizirajo 
ključne dogodke, dokumente ali odločitve v Evropski uniji. 

Slovenia – Your cooperation partner (SYCP) je integriran spletni portal (izide 
decembra 2005) in DVD-ja, namenjenega predstavitvi slovenskega gospodarstva 
in raziskovalno-razvojnega potenciala ter Slovenije v splošnem evropskim in 
mednarodnim partnerjem. Prva izdaja je bila novembra 2001, druga pa oktobra 
2002. Uradna predstavitev tretje izdaje sistema je bila 11.januarja 2006 v Evropskem 
parlamentu. V sistemu se predstavlja tudi večina članov SGRZ.

Poslovni vodnik po informacijskih virih EU na pregleden in enostaven način 
predstavlja temeljne tiskane in elektronske ter uradne in neuradne informacijske 
vire o Evropski uniji.

European Funding Facilities for Enterprises in Candidate Countreis 
(junij 2003) predstavlja pregled evropskih programov, v katerih lahko sodelujejo 
slovenska podjetja.

Corporate Readiness for Enlargement in Central Europe – v sodelovanju 
z Eurochambres smo štiri leta zapovrstjo (2001 – 2004) izvedli anketo in pripravili 
poročilo o pripravljenosti podjetij v novih državah članicah na vstop v EU.

Handbook on Regional RTD and innovation Support Schemes,  zbrala in 
uredila B.Cizelj, M.Rogelj, SGRZ, Bruselj, 2007, 89 str. 

Vodnik za oblikovanje programov podjetniškega usposabljanja, Projekt 
TASBOR, 2007-2008, projekt je koordiniral SGRZ; februar 2008, 87 str.
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