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1. Kontekst
Cilja S4 do leta 2023 sta:
1. Izboljšati konkurenčnost Slovenije na globalnih trgih z/s:
a. Dvigom dodane vrednosti na zaposlenega po posameznih področjih uporabe – na
tej ravni so cilji tudi kvantificirani.
b. Povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije in sicer:


Povečati delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu od 22,3 %
na povprečno raven EU-15, ki znaša 26,5 % (podatki UMAR);



Povečati delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu od
21,4 % na 33 %, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU
(podatki iz Innovation Union Scoreboard);

2. Dvigniti podjetniško aktivnost s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8 %
(podatki UMAR).
To bo doseženo z/s:
 Jasno opredeljenimi prioriritetami  S4

/PRIORITIZACIJA/



Skupnim in strateškim pristopom, ki bo povezal akterje na posameznem področju 
SRIP
/SODELOVANJE/



Celovito, konsistentno, trajno in prioritetam prilagojeno /RAZVOJNO POLITIKO/
države, usmerjeno v inovativnost, podjetništvo in ustvarjalnost.

2. Kaj je SRIP in zakaj ga potrebujemo?
Namen SRIP je vzpostaviti dolgoročno javno-zasebno partnerstvo z vodilno vlogo deležnikov
(ne države) pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju celovite podpore raziskovalni in
inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih S4. Pri tem gre za
osredotočenje razvojnih vlaganj, tako zasebnih kot javnih, usklajevanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti in spodbujanje razvojnega sodelovanja, souporabo zmogljivosti, internacionalizacijo,
izmenjavo znanja in izkušenj, prenos znanja, mreženje, razširjanje informacij.
SRIP združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij in države,
kjer je to relevantno oz. smiselno pa tudi druge deležnike (npr. NVO).
SRIP na ciljnih področjih S4 povezuje deležnike med sabo, zastopa njihove skupne interese v
tujini ter zastopa njihove skupne interese do države, ki jih pri vodenju razvojne politike
obravnava kot prednostne. Razvojna politika se nanaša tako na finančne in nefinančne oblike
podpore (glej sveženj ukrepov S4).

2

Načela in ključne značilnosti SRIP:
a) Zagotavljanje celovite podpore storitev in povezovanja na danem področju od faze
razvoja do trženja (TRL 3 do trga).
b) Kritična masa: SRIP povezuje razvojno aktivne deležnike na danem področju s ciljem
vzpostavitve verig vrednosti ter sistematičnega vključevanja v mednarodne verige
vrednosti.
c) Aktivno članstvo: za delovanje partnerstva vsi člani prispevajo sredstva za delovanje, kar
zagotavlja njihov interes za učinkovito delovanje partnerstva in tudi nadzor nad
kvaliteto delovanja predstavniških teles.
d) Načelo odprtosti: SRIP mora imeti jasno opredeljene pogoje vključevanja novih članov z
namenom njihove krepitve skozi čas, kar lahko vključuje tudi deležnike iz tujine, ki bodo
investirali v Sloveniji.
e) Nepogojevanje: članstvo v partnerstvu ne zagotavlja prednosti ali celo avtomatizma pri
financiranju RRI projektov. Financiranje projektov bo potekalo v konkurenčnem
tekmovanju vseh projektov, ki bodo kandidirali na razpise za RRI.
f) Nadgrajevanje obstoječe institucionalne kapacitete: način vzpostavljanja SRIP izhaja iz
podmene, da imamo v Sloveniji že vzpostavljeno večje število potencialno usposobljenih
povezav, ki pa nobena ne zagotovlja funkcij, ki so potrebne za razvojni preboj na
posameznem področju. Kjer takšnih institucij ni (oz. obstoječe ne delujejo učinkovito), se
seveda lahko vzpostavijo nove, vendar pa je treba težiti k nadgrajevanju obstoječega in
njihovemu nadomeščanju – zato nevtralen naziv »SRIP«. O tem katera oblika ali
institucija je najprimernejša ne razsoja država, pač pa deležniki, ki so tudi večinski
financerji.
g) Relativna uravnoteženost in zastopanost pri upravljanju SRIP1: ne glede na strukturo
članstva in financiranja, je treba v okviru organov odločanja zagotoviti relativno
uravnoteženost med:
 Časovnim horizontom raziskovalnih organizacij (ki je v povprečju bolj
osredotočena na prebojne tehnologije z dolgoročnejšim učinkom) ter časovnim
horizontom podjetij (ki je v povprečju bolj osredotočena na postopne inovacije z
večjim kratko do srednje ročnim učinkom) ter
 različnimi skupinami podjetij: velikimi glede na mala in srednje velika, tudi
novonastala, podjetja.
Nobena od obstoječih oblik povezovanja v dosedanji razvojni politiki RS ni zagotavljala vseh
vidikov SRIP, ki pa so skupaj potrebni za razvojni preboj na posameznem področju.

Model relativne uravnoteženosti pri odločanju bi npr. pomenil tretjinske deleže pri odločanju s strani
velikih podjetij, MSPjev ter raziskovalnih organizacij, pri čemer se deleži prilagodijo glede na udeležbo
drugih deležnikov, katerih relevantnost in teža je različna po področjih uporabe.
1
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3. Funkcije SRIP
A. Strategija razvoja posameznega področja:





Spremljanje globalnih trendov, novih tehnologij in področij RR
Artikulacija realnih razvojnih in tržnih priložnosti, vključno z nadaljnjim
osredotočenjem fokusnih področij iz S4, na osnovi česar se bo strategija tudi
nadgrajevala.
Vzpostavljanje verig vrednosti oz. sistematično vključevanje deležnikov v Sloveniji v
mednarodne verige vrednosti.

B. Spodbujanje skupnega razvoja:






Pretok znanja med sodelujocimi partnerji, tako med institucijami znanja in podjetji
kakor tudi med podjetji samimi (npr. povezovanje med velikimi in malimi ter srednje
velikimi podjetji); npr. s povezovanjem raziskovalcev iz različnih raziskovalnih
skupin, s spodbujanjem interdisciplinarnega dela na aplikativnih, tržno usmerjenih
raziskavah in podobno.
Prenos znanja med institucijami znanja in podjetji ter tudi med podjetji samimi (npr.
povezovanje med velikimi in malimi ter srednje velikimi podjetji).
Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ za razvoj in trženje zahtevnejših,
celovitih in integriranih izdelkov in storitev.
Osredotočenje raziskovalnih kapacitet, tako javnih kot zasebnih.

C. Internacionalizacija:





Krepitev mednarodnega sodelovanja, skupnih naložb in spodbujanja neposrednih
tujih naložb;
Razvoj mednarodnih konzorcijev, partnerstev in poslovnih modelov z namenom
vključevanja v globalne verige vrednosti in krepitev sodelovanja v mednarodnih
programih (npr. Obzorje 2020, Eureka, EraNeti, COSME);
Aktivnosti čezmejnega povezovanja z relevantnimi deležniki, npr. preko programov
čezmejnega sodelovanja, Podonavske strategije in podobno.

D. Razvoj skupnih storitev:


Razvoj človeških virov:


Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 (glej S4), ki bodo podprti dodatno iz
naslova Evropskega socialnega sklada in ki bodo neposredno vezani na SRIP,
zagotavljajo pa naslednje storitve:





Prepoznavanje potrebnih kompetenc;
Pripravo in izvajanje programov usposabljanj, vključno s krepitvijo
inženirskega kadra, za pridobivanje potrebnih novih kompetenc;
Mreženje podjetij na področju upravljanja s človeškimi viri;
Izvajanje mentorskih shem ter izvajanje storitev vseživljenjske
karierne orientacije.
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Upoštevanje sprememb in potreb trga dela pri spremembah izobraževalnega
sistema ter hitra odzivnost programov usposabljanj potrebam trga dela
(mladi raziskovalci, štipendijska politika).

Uvajanje in promocija naprednega oblikovanja;
Na področju intelektualne lastnine.

E. Spodbujanje podjetništva:



Spodbujanje nastajanja novih podjetij v povezavi s podpornim okoljem
(pospeševalniki, inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij in podobno)
Razvoj novih poslovnih modelov.

F. Zastopanje interesov do države vsaj na področjih:






Inovativnih in zelenih javnih naročil;
Gospodarske diplomacije in promocije;
Izdaje dovoljenj in odprave regulacijskih ovir, vključno s prednostno obravnavo pri
izdaji soglasij za izvedbo naložb;
Potrebnih sprememb sektorske zakonodaje in regulacijskega okolja;
Razvoja novih poslovnih modelov sodelovanja v smislu javno-zasebnega partnerstva
v raziskavah, razvoju, inoviranju in internacionalizaciji.

4. Struktura partnerstev glede na prioritete S4
Strukturo upravljanja S4 prikazuje naslednja slika:

Nacionalna inovacijska platforma (NIP) je posvetovalno telo, ki strokovno in interesno
obravnava nacionalne, horizontalne teme vezane na inovacije in torej ne naslavlja posameznih
področij uporabe. To je funkcija SRIP, ki pri svojem delovanju neposredno sodeluje z državno
ravnjo.
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Notranja organizacijska struktura SRIP se prilagodi tehnološkim in tržnim specifikam vsakega
področja uporabe. Tako je pri vzpostavljanju SRIP treba upoštevati in zasledovati naslednje
vidike:
(1) Število partnerstev, ki bodo izšla iz procesa podjetniškega odkrivanja, bo omejeno,
izhodišče za njihovo vzpostavitev pa so v S4 opredeljena področja uporabe ter v
njihovem okviru fokusna področja.
(2) Upoštevati je treba komplementarnosti med posameznimi domenami oz. fokusnimi
področji, saj so nekatere aktivnosti povezane z več domenami oz. so celo horizontalne
narave.
(3) V okviru posameznih SRIP se bo oblikovalo več verig vrednosti, ki bodo predstavljale
vertikalne stebre SRIP.
(4) V okviru Tovarn prihodnosti in pametnih mest so opredeljene horizontalne
omogočitvene tehnologije, ki zahtevajo mrežno povezanost preko različnih domen.
Preplet med razvojem in nadgradnjo različnih tehnologij, ki se ciljno uporabijo pri razvoju
produktov v okviru verig verig, predstavlja bistvo S4. To hkrati tudi pomeni, da je sodelovanje
med vertikalnimi verigami in horizontalnimi mrežami ključno za razvojni preboj na
posameznem področju, kar mora odražati tudi struktura in način delovanja SRIP.
Tabela v nadaljevanju prikazuje možno strukturo SRIP, pri čemer poudarjamo, da gre za
izhodišče za razpravo (glej poglavje 6.1.)), saj SRIP, kot rečeno, ob upoštevanju robnih pogojev,
temelji na iniciativi deležnikov:
STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA
PARTNERSTVA
1 Pametna mesta
2 Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3 Krožno gospodarsvo
4 Funkcionalna živila
5 Turizem

6 Tovarne prihodnosti

Vertikalne verige vrednosti (VV)
Mobilnost in Energija, Zdravje, Varnost
…
Cilj: 5 VV
Cilj: 3 VV
…

7 Zdravje medicina
8 Mobilnost

…
Biofarmacevtika, Translacijska medicia,
Naravna zdravila
…

9 Materiali kot končni produkti

Metalurgija, Multikomponentni materiali
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Horizontalne mreže
IKT

Robotika
Nantehnologije
Sodobne proizvodne
tehnologije za materiale s
plazmo
Fotonika z mikro in
nanoelektroniko
Tehnologije vodenja

5. Organizacija in upravljanje SRIP
Partnerstvo z aktom določi način delovanja, tako da so ustrezno upoštevana načela SRIP iz
prvega poglavja, še posebej pa načelo odprtosti. Z aktom se podrobneje opredeli tudi način
sprejemanja odločitev, ki mora še posebej zagotavljati skladnost z načelom relativne
uravnoteženosti in zastopanosti.
SRIP člani vzpostavijo s konzorcijsko pogodbo oziroma pogodbo o sodelovanju. V njej se
opredeli nosilca partnerstva, ki je lahko eden od članov oz. posebna pravna oseba. Skladno z
načelom nadgrajevanja obstoječih kapacitet se lahko kot SRIP obravnavajo ali v njega
problikujejo tudi obstoječe institucije.
Pri opredeljevanju notranje organizacijske strukture se, kot rečeno, upošteva tehnološke in
tržne specifike vsakega področja, kar pomeni, presojo o smiselnosti tesnejšega povezovanja in
sodelovanja v okviru verig vrednosti po eni strani ter delovanja horizontalnih mrež na drugi. Za
tovrstno delovanje vertikalnih verig oz. horizontalnih mrež se lahko v okviru SRIP: (a) določijo
posebni koordinatorji, (b) lahko se ustanovijo posebna telesa (v okviru organizacije SRIP), lahko
pa se za koordinacijo posamezne verige ali mreže tudi (c) vzpostavijo oz. pooblastijo ločene
pravne osebe. V zadnjem primeru morajo biti razmerja med nosilcem SRIP kot celote ter
posamezno enoto jasno opredeljena.
Država bo pri tem striktno izhajala iz prioritet in fokusnih področij S4 ob upoštevanju načela
kritične mase – nikakor namreč skozi ta proces ne sme priti do razdrobitve institucionalne
strukture upravljanja po posameznih področjih, kjer bo pomemben filter morebitne pretirane
razdrobitve tudi pretežno financiranje delovanja SRIP s strani deležnikov. Možen scenarij je
predstavljen v prejšnjem poglavju.
Pri opredeljevanju modela upravljanja je treba razlikovati med prvimi ustanovitelji SRIP, ki bodo
opredelili osnovni akt o vzpostavitvi SRIP ter novimi člani, katerih pogoji za vključitev morajo
biti jasno opredeljeni vnaprej. V okviru odločevalske strukture (npr. sveta) se zagotovi ustrezna
zastopanost in uravnoteženost različnih vrst deležnikov. Pri tem število glasovalnih pravic ni
neposredno povezano z vložkom v SRIP.

6. Proces vzpostavitve, delovanja in financiranja SRIP
Partnerstva bodo izbrana na podlagi transparentnega postopka, javnega razpisa, ki bo, glede na
specifike S4, vključeval elemente pogajanj. Financiranje bo razdeljeno v dve fazi: pilotno, katere
cilj je priprava akcijskega načrta ter fazo redne dejavnosti SRIP. Pri tem ne bo šlo za klasičen
razpis saj država zasleduje cilj vzpostavitve reprezentativnih partnerstev na vnaprej znanih
prioritetnih področjih. Prav tako je specifično, da je država manjšinski financer SRIP, kar
pomeni, da je pred objavo razpisa ključno, da so deležniki natančno seznanjeni s cilji, namenom
in predvidenim delovanjem SRIP. Na osnovi navedenih razlogov je pred objavo razpisa ključno,
da se izvede aktiven dialog z deležniki.
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6.1.

Aktiven dialog

Obdobje: november – december 2015
Cilji:
1. Seznanitev deležnikov s cilji in predvidenim načinom delovanja SRIP z izmenjavo mnenj
in morebitno nadgradnjo koncepta.
2. Facilitirana razprava za okvirno identifikacijo potrebnih skupnih razvojnih in tržnih
aktivnosti in storitev, ki jih je smiselno zagotavljati in izvajati v koaliciji z drugimi
deležniki na danem področju.
3. Facilitiran proces povezovanja z okvirno identifikacijo koordinatorjev.
Način: izvedba kroga javnih konzultacij po prednostnih področjih v organizaciji SVRK-MGRT in
MIZŠ in sicer dne 16., 17. (oboje v Ljubljani) ter 23.11. v Mariboru. Temu bodo sledila
usklajevanja med deležniki, po potrebi pa se bo vključevala tudi državna raven, če bi se izkazalo,
da je na kakšnem področju potrebna dodatna mediacija oz. bodo potrebne dodatne informacije.

6.2.

Javni razpis

Kdaj: javni razpis se objavi ko so doseženi zgornji cilji, predvidoma v začetku leta 2016.
Javni razpis je sestavljen iz dveh faz, pri čemer je za vsako fazo predvidenih več odpiranj vlog.
Prijava na 2. fazo je mogoča šele po potrditvi akcijskega načrta, ki se ga pripravi v sklopu faze 1.
V tej fazi je mogoča tudi neposredna navezava na potrditev sredstev za kompetenčne centre za
razvoj kadrov ter za internacionalizacijo (glej poglavje 3), o izvedljivosti česar pa še tečejo
usklajevanja.
Za prvo fazo predvidevamo dve odpiranji in sicer:
- Prvo odpiranje mesec po objavi razpisa, okvirno v mesecu februarju 2016 s podpisom
pogodb najkasneje v začetku aprila 2016;
- Drugo odpiranje sredi aprila 2016 s podpisom pogodb začetek junija 2016.
Kriteriji za presojo prijav, ki bodo kandidirala za izbor SRIP za prvo fazo:
1. Relevantnost z vidika prioritet S4:
 kritična masa kompetenc in kapacitet akterjev, ki zagotavlja reprezentativnost in
pokrivanje celotnega področja (oz. povezanih delov večih področij) uporabe S42;
 usmerjenost v nove prebojne tehnologije in produktne smeri na osnovi skupnega
nastopa večih deležnikov.
2. Struktura članstva: veriga članov SRIP vključuje kompetence in kapacitete od raziskav in
razvoja do uvajanja na trg, zaželjeni pa so tudi drugi relevantni (!) razvojni partnerji.

V primeru, da ne bi prišlo do ene, usklajene prijave in bi torej na posameznem področju kandidirala več
kot ena kvalitetna prijava se lahko sprejme odločitev, da je potrebna predhodna uskladitev in se torej ne
predlaga v financiranje nobene prijave.
2
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3. Načrt upoštevanja načela odprtosti SRIP za nove člane vključno z načrtom širitve
partnerstva, in sistema upravljanja z jasno opredelitvijo vloge ustanovnih partnerjev in
pridruženih partnerjev / članov.
4. Izražen jasen interes vseh partnerjev: obstoj akta, ki določa način delovanja in dolgoročno
zavezanost, vključno z uravnoteženostjo partnerjev, ki temelji na skupni viziji in jasno
opredeljenih ciljih.
5. Izdelan akcijski načrt z opredeljenimi vlogami vsakega partnerja in ključnimi indikatorji za
celotno obdobje.
6. Mednarodna/globalna vpetost partnerstva.
S predlagatelji SRIP, katerih prijave bodo skladne z zgornjimi kriteriji, bodo najkasneje v začetku
aprila 2016 podpisane pogodbe za prvo fazo.

6.2.1. Faza I: pilotna faza z akcijskim načrtom
Obdobje: 6 mesecev po podpisu pogodbe, ciljno torej med aprilom in septembrom 2016 za prvo
odpiranje.
Po ustanovitvi partnerstva pripravijo akcijske načrte (roadmape), katerih okvirna struktura
naj bi se opredeljevala relevantnost in pristop SRIP pri zagotavljanju funkcij kot so
opredeljene v poglavju 3:
A. Strategija razvoja SRIP na posameznem področju (med drugim):
 Umestitev v globalne trende, verige in trge z opredelitvijo prihajajočih tehnologij in
področij RR.
 Opredelitev primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na konkurenco s
popisom subjektov, ki delujejo na posameznem področju, opredelitvijo naložbenih
sposobnosti in podobno.
 Opredelitev ciljev SRIP, upoštevajoč tudi globalne in specifične cilje S4, z merljivim
sistemom spremljanja in vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti SRIP (npr. št. novo
vključenih članov, število vzpostavljenih novih verig vrednosti, vključevanje v
mednarodne verige vrednosti in podobno).
B. Načrt skupnega razvoja (med drugim):
 Koncept osredotočanja fokusnih področij in tehnologij, kamor se bodo osredotočala
razvojna vlaganja.
 Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ za trženje zahtevnejših, celovitih in
integriranih izdelkov in storitev.
 Osredotočenje raziskovalnih kapacitet in vzpostavitev skupnih zmogljivosti.
C. Načrt internacionalizacije
D. Načrt razvoja skupnih storitev
E. Aktivnosti pri spodbujanju podjetništva

9

F. Zastopanje interesov do države
G. Dodatno pa še opredelitev delovanja SRIP v fazi redne dejavnosti:





Organizacija
Načrt širitve partnerstva vključno z vsemi postopki.
Upravljanje z intelektualno lastnino.
Upravljanje s tveganji (vključno s tveganji na področju sistema, standardizacij,
zakonodaje, konfliktov interesov ipd.)

6.2.2. Faza II: redne dejavnosti SRIP
Po pripravi in potrditvi akcijskega načrta s strani SRIP se ta posreduje, skupaj s prijavo za drugo
fazo, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Akcijski načrt s prijavo, poleg razpisne
komisije, obravnava tudi Delovna skupina na ravni državnih sekretarjev in v tem postopku lahko
pride do procesa usklajevanja med državo in SRIP.
Pri pregledovanju prijav in akcijskih načrtov se bo preverjalo predvsem (kriteriji za
vrednotenje akcijskih načrtov):
1. Relevantnost z vidika prioritet S4
2. Kvaliteto in sicer predvsem z vidika:
a. Razvojne ambicioznosti in kvalitete ter globine strateškega povezovanja med
raziskovalnimi organizacijami ter podjetji.
b. Celovitosti pokrivanja celotnega cikla od razvoja do trženja, pa tudi spodbujanja
podjetništva ter zagotavljanja drugih skupnih storitev;
c. Vključenosti zasebnega sektorja, ki bo podprta z pripravljenostjo na skupna
vlaganja
3. Izvedljivost (institucionalna organiziranost, jasnost in merljivost opredeljenih ciljev in
podobno)
Kdaj: jesen 2016 
po uskladitvi in potrditvi akcijskih načrtov in vlog se s SRIP vpiše evidenco in z njim podpiše
pogodba. Pogodba se sklene za obdobje petih let, pri čemer se sofinanciranje države na osnovi
pogodbe najprej zagotovi za prvi dve leti. Po tem, v letu 2018, se naredi neodvisno vrednotenje
doseganja skupaj zastavljenih ciljev in v primeru doseganja le-teh, se preide v drugi del izvajanja
pogodbe.
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6.2.3. Financiranje glede na rezultate (performance framework)
Pri pregledu doseganja rezultatov v letu 2018 bo lahko prišlo tudi do prerazporeditve
pogodbeno vezanih sredstev med SRIP-i, saj bo del sredstev, predvidoma 25%, opredeljenih kot
»rezerva za uspešnost«. Ta mehanizem bo predstavljal dodatno spodbudo deležnikom za
aktivnejšo in ambicioznejšo skupno nastopanje in delovanje SRIP. Poleg doseganja opredeljenih
ciljev bo pri presoji poseben poudarek dan:
 Napredku pri spodbujanju skupnega razvoja še posebej z vidika:
o povezovanja in razvoja skupnih RRI iniciativ za razvoj in trženje zahtevnejših,
celovitih in integriranih izdelkov in storitev ter
o osredotočenja raziskovalnih kapacitet, tako javnih kot zasebnih.
 Dejansko realiziranim tržnim manifestacijam, ki izhajajo iz skupnih aktivnosti;
 Uspešnosti internacionalizacije in vključevanja v mednarodne verige vrednosti, ki
pozicionira Slovenijo na izbranih področjih in tržnih nišah kot soustvarjalca globalnih
trendov.

6.3.

Finančni prispevek države za delovanje SRIP

Skupen obseg sofinanciranja za SRIP je najmanj 10,5 milijona evrov z možnostjo povečanja tega
zneska v primeru skupnega razpisa za podporo kompetenčnim centrom za razvoj kadrov
(okvirno 10 milijonov evrov) ter za internacionalizacijo (okvirno 7 milijonov evrov).
Pod predpostavko 10,5 milijona razpisanih sredstev se ta okvirno delijo:
1. Prva, pilotna, faza: 700.000 evrov
2. Druga faza, faza delovanja SRIP:
o Prvi cikel za obdobje 2016-2018: 3 milijoni evrov
o Drugi cikel za obdobje 2018-2021: 6,8 milijona evrov
Intenzivnost pomoči:
1. Prva faza 50%;
2. Druga faza: 35%
Pravna podlaga z vidika državnih pomoči: Pomoč za inovacijske grozde:
Pomoč se dodeli izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd.
Upravičeni stroški: pomoč za tekoče poslovanje.
Upravičeni so stroški osebja in upravni stroški (vključno z režijskimi stroški), ki so
povezani z naslednjimi dejavnostmi:


spodbujanje grozdov, da olajšajo sodelovanje, izmenjavo informacij ter zagotavljanje
ali usmerjanje specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za
podjetja;
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trženje grozda, da se razširi sodelovanje novih podjetij ali organizacij ter poveča
prepoznavnost grozda;
upravljanje zmogljivosti grozda; organizacija programov usposabljanja, delavnic in
konferenc v podporo izmenjavi znanja, mreženju in mednarodnemu sodelovanju.

Za del sredstev, ki jih bodo uspešni SRIP-i prejeli iz naslova dodatnega financiranja glede na
dosežene rezultate v drugem ciklu faze delovanja, se dodatno omogoči financiranje »materialnih
in nematerialnih investicij« in sicer z namenom vzpostavitve skupnih razvojnih zmogljivosti. V
takšnem primeru mora biti dostop do prostorov, zmogljivosti in dejavnosti strateškega
partnerstva odprt za vse uporabnike, dodeli pa se na pregleden in nediskriminatoren način.
Cena za uporabo zmogljivosti partnerstva se določi na podlagi tržnih cen ali stroškov. Podjetjem,
ki so financirala najmanj 10 % stroškov naložbe, se lahko dodeli prednostni dostop pod
ugodnejšimi pogoji po načelu sorazmernosti vložka, ki je javno objavljen. Omenjena določila
izhajajo iz pravil državnih pomoči.

7. Spremljanje in nadaljnje osredotočenje S4 in SRIP
Spremljanje napredka pri izvajanju akcijskih načrtov bo potekalo redno in sicer na osnovi letnih
poročil s poudarkom na doseganju ciljev in kazalnikov. Letna poročila pripravijo strateška
partnerstva do konca prvega kvartala naslednjega leta. Poročila nato v drugem kvartalu
obravnava Delovna skupina na ravni državnih sekretarjev, ki k njemu tudi poda mnenje.
Omenjeno mnenje je skupaj z akcijskim načrtom tudi podlaga za uskladitev aktivnosti na
strateški ravni med strateškimi partnerstvi in državno ravnijo.
Povratna zanka na opredeljevanje prioritet S4
Na osnovi izvajanja, spremljanja in vrednotenja akcijskih načrtov, v okviru katerih se bo
ugotavljal tako absolutni kot relativni vpliv delovanja SRIP (npr. ustvarjena DV, DV na
zaposlenega in podobno članov) bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih
področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo, o čemer bo na predlog Delovne
skupine na ravni državnih sekretarjev presojala Vlada RS. Pri nadaljnji konkretizaciji fokusnih
področij in tehnologij, kamor se bodo osredotočala razvojna vlaganja, bo poleg obstoja kritične
mase kapacitet in kompetenc, poseben poudarek dan:
1. Analizi tržnih priložnosti in vplivu na konkurenčnost, ki izhaja iz skupnega in
usklajenega nastopa deležnikov in ki se bo moral (tako velikih kot srednjih in majhnih
podjetij v sodelovanju z raziskovalnimi in drugimi organizacijami).
2. Opredelitvi primerjalnih prednosti deležnikov v Sloveniji glede na konkurenco.
3. Pripravljenosti zasebnega sektorja vlagati na ta področja.

12

