
Prednosti sodelovanja v Vanguard iniciativi za podjetja po letu 2020 
 
Spoštovani 
 
V tehnološkem parku se bo 12.12.2017 zgodila konferenca na kateri bomo skupaj z uglednimi 
mednarodnimi strokovnjaki in predstavnikom JRC osvetlili prihodnost sodelovanja v procesu pametne 
specializacije S3 in Vanguard iniciative. 
 
Vanguard iniciativa prinaša številne prednosti: 

- saj bo ena od najpomembnejših strateških iniciativ po letu 2020; 
- Sodelovanje v njej bo podjetjem prineslo uspešnejše participiranje v novi finančni perspektivi; 
- Omogoča mreženje in povezovanje podjetij in institucij na gospodarskem, kot tudi na 

raziskovalno-inovacijskih in tehnoloških področjih; 
- Omogoča hitrejši razvoj produktov in ustvarjanje novih razvojno pilotnih partnerstev; 
- Ter večjo prodajo skozi vstop v mednarodne verige vrednosti; 

 
Sodelovanje partnerjev v Vanguard iniciativi pa ima za cilj tudi sousmerjanje lokalne in EU politike ter 
zakonodaje, do katerega prihaja prvič v zgodovini EU.  
 
Na konferenci bomo posebno pozornost namenili tudi digitalizaciji in implementaciji procesov v SME, ter 
predstavitvi najboljših praks industrije I4.0.   
 
Skozi pametno specializacijo podprta EU dejavnost grozdov, industrije ter SME-jev poteka skrajno 
usklajeno. V procesu sodelovanja pa se bodo generirala tudi jedra strateških aktivnosti za katere velja, 
da bodo postala osrednja točka vseh RR ter tehnološko inovacijskih aktivnosti v prihodnjih letih v 
Evropi. 
 
Zato verjamemo, da so informacije in poznavanje pametne specializacije ter procesov vključevanja v 
Vanguard iniciativo izjemno pomembne za vsa podjetja in institucije, ki sodelujejo v SRIPih.  
 
Podjetjem pa ob konferenci omogočeno tudi individualno svetovanje 1:1 z uglednimi tujimi in domačini 
strokovnjaki s področij. 
 
Strokovnjaki vam bodo svetovali v sledečih tematskih sklopih: 
 

- Internacionalizacija ter vključevanje v Vanguard iniciativo 
- Vpetost v mednarodne verige vrednosti  
- Digitalizacija in industrija 4.0. 
- Sodelovanje in nastop na trgih Indije in Kitajske  
- Sodelovanje in nastop na trgih zahodnega Balkana  

 
 
Vabimo vas, da izpolnite prijavo in si pravočasno zagotovite svoje mesto na dogodku in individualnih 
svetovanjih. Število mest je omejeno. Prijavnico lahko najdete na sledeči povezavi >> 
 
Udeležba na konferenci je brezplačna, vključno z organiziranimi kosili. Ostale informacije in program 
konference se nahaja v spodnjem dokumentu.  



 
 
Za potrditev udeležbe se vam najlepše zahvaljujemo in se veselimo srečanja.  
 
Lep pozdrav 
 
Simona Kneževič Vernon and Aleš Pevc 
Simona.vernon@tp-lj.si,  Ales.pevc@tp-lj.si  
Technology park Ljubljana Ltd 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Program konference 
Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskem 

tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi 
Vpeljava digitalizacije, pametnih procesov ter tehnologij v podjetja skozi pametno 

specializacijo in vpetost v SRIPe 

 
12. december 2017  I  Tehnološki park Ljubljana d.o.o.,  

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
 

Torek, 12. december: 
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
 

7:30 – 8:00 Jutranja kava - Registracija in prihod udeležencev  

8:00 – 8:15 Pozdravni govor in predstavitev konference 
 

8:15 – 9:00 Predstavitev Vanguard iniciative - namen in vizija  
 
Valentina Pinna, Lombardy Region  
 

9:00 – 9.45 Priložnost za sodelovanje R&I deležnikov v tematskem partnerstvu S3 in v trans regijskem 
sodelovanju - Vanguard iniciativi 
 
Dr. Aleš Gnamuš, DG JRC - Smart Specialisation Platform 
 

9:45 – 10:00 Odmor za kavo 

10:00 – 12:30 Prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative 
 DR. Giacomo Copani - ITIA CNR-Lombardy 

Okrogla miza: Vpliv in prednosti Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in  
odločevalce 

 Dr. Peter Wostner - SVRK 
 Dr. Ales Hančič – TECOS 
 Iztok Lesjak – TPLJ 
 Dr. Giacomo Copani - ITIA CNR-Lombardy 
 Maja Ferlinc, MSc - Slovenian Business & Research Association 
 ADMA 



 Moderator 
Andreja Jester 
 

12:30 – 13:30 Kosilo in mreženje 

13:30 – 14:45 Digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v MSP ter – verificiranje pilotskih 
aktivnosti za posrednike, odločevalce in podjetja 

 Rovatti Fabrizio - AREA SCIENCE 
 Marjana Majerič – TPLJ 
 Martin Pečar - Smart Cities 
 GZS   
 SPIRIT  

& Najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov 
 Franco Scolari - Polo Tecnologico Pordenone, 
 Christian Kittl - Evolaris  
 Christof Droste - HIDRIA  

Moderator 
Andreja Jester 
 

14:45 – 15:30 Predstavitev primerov pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije 
(Digital Innovation Hubs) 

 Nenad Šutanovac - IKT horizontal network 
 Mag. Marko Bohar – Smart factory cluster 
 Dr. Emilija Stojmenova – Fab lab network 
 Dr. Ales Hančič – TECOS 
 PwC  
 Pošta Slovenije 

Moderator 
Andreja Jester 
 

15:30 – 16:00 Vizija in nadaljnje aktivnosti projektov GREENOMED in SMART-SPACE 
 Simona Kneževič Vernon – Tehnološki park Ljubljana 
 Marko Močnik - Pomurski tehnološki park  

16:00 – 16:15 Odmor za kavo 
 

16:15 – 18:00 Delavnica: Mentorstvo in svetovanje za podjetja -  ena na ena s strokovnjaki iz Slovenije in 
tujine 

 Valentina Pinna, Lombardy Region 
 Franco Scolari - Polo Tecnologico Pordenone, 
 Marjana Majerič - TPLJ, 
 Iztok Lesjak - TPLJ, 
 Domen Bole – TPLJ 
 Rovatti Fabrizio - AREA SCIENCE 



 Dr. Ales Hančič – TECOS 
 Nenad Šutanovac - IKT horizontal network 
 Mag. Marko Bohar – Smart factory cluster 
 Dr. Emilija Stojmenova – Fab lab network 

 

 
Konferenca Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem 
partnerstvu in Vanguard iniciativi, bo potekala v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana,  
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na konferenci 
bomo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti iz 
Slovenije in tujine osvetlili področja inovativnih ekosistemov, pilotskih tovarn in digitalizacije. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 22.11.2017 
pristopila k podpisu Milanske deklaracije, s čimer je Slovenija postala polnopravna članica 
Vanguard iniciative. 
 
Tehnološki park Ljubljana je partner transnacionalnih projektov GREENOMED (financiran iz 
programa Interreg Mediteran) in SMART-SPACE (financiran iz programa Interreg območje Alp). 
GREENOMED - Sredozemsko čez regionalno sodelovanje s fokusom na inovacijah in zeleni 
proizvodnji je osredotočeno na prenos izkušenj, pridobljenih skozi Vanguard iniciativo, ter 
nadaljnjo širitev te pobude na nove evropske regije, zlasti na področju zelene proizvodnje. 
 
Projekt SMART-SPACE - pametna proizvodnja za mala in srednje velika podjetja v območju Alp 
se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega pametnega vozlišča za digitalne inovacije in 
ustvarjanje orodij za mala in srednje velika podjetja, oblikovalce politik in posrednike s ciljem 
povečanja pametnih proizvodnih procesov.  
 
Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, mentorstva in svetovanje za podjetja pa deloma v 
slovenskem jeziku.  Udeležba na dogodku je brezplačna, vključno z organiziranimi kosili. 
 
 


