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SKUPAJ DO STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE

»Raziskovanje je spreminjanje denarja v znanje.
Inovacija je spreminjanje znanja v denar.«
Geoffrey Nicholson

»Pametna« specializacija je strategija za gospodarsko preobrazbo, s katero država ali regija opredeli svoje nišne priložnosti in
se tako pozicionira na globalnih trgih.
Pot pametne specializacije zahteva jasno predstavo o prednostih in slabostih države ali regije, hkrati pa dobro vodenje ter
skupno vizijo na področju inovacij.
Za opredelitev svojih nišnih trgov in priložnosti je ključen »proces podjetniškega odkrivanja«, kjer gre predvsem za iskanje
novih priložnosti s povezovanjem za skupni nastop vseh relevantnih akterjev, od podjetij, institucij znanja, do države in
nevladnega sektorja.

Slovenija potrebuje pri oblikovanju politik spodbujanja podjetništva, inovativnosti, raziskav in razvoja ter pri industrijski
politiki svež in odprt pristop.
Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je zato pripravo strategije postavila na nove temelje. Ambicija priprave
tega dokumenta je pripraviti integriran razvojni model Slovenije, s katerim bo na enem mestu opredeljeno poslovno
podporno okolje za gospodarstvo in institucije znanja, v katerem bodo akterji delovali v naslednjih letih.
Pametna specializacija bo torej predstavljala platformo za konsenz o razvojni oživitvi Slovenije, hkrati pa gre za proces,
na osnovi katerega bomo zagotavljali usklajeno delovanje politik v praksi in spremljali njihove učinke tudi po potrditvi
dokumenta.
Proces priprave strategije mora temeljiti na odprtem pristopu za doseganje čim širšega konsenza, saj sicer ni mogoče
računati na uspešno izvedbo dogovorjenega. V tem duhu bo v aprilu in maju izveden še en krog javnih razprav.
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Javni dogodek: Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo
Datum: 16. 4. in 17. 4. 2014
Lokacija: Kreativni center Poligon , Tobačna 5
16. 4. 2014
Podjetništvo s poudarkom na inovativnih podjetjih je eden od
najpomembnejših stebrov nadaljnje rasti in razvoja slovenskega
gospodarstva. Zato bo prvi dan namenjen dogovoru o vzpostavitvi
celovitega podpornega okolja. Pri tem se podporno okolje ne nanaša
samo na instrumente finančne podpore, temveč še posebej na
zagotavljanje podpornih storitev. Zagotavljanje teh bo treba urediti
tako institucionalno kot teritorialno.
Paket storitev in finančnih instrumentov je pri tem smiselno razdelati
skozi celoten cikel rasti podjetij, od faze generiranja idej in semenske
faze do faze rasti. In končno, nastajanje novih podjetij zahteva
diferenciran pristop za različne vrste podjetij, čemur bo prilagojeno
tudi podporno okolje.
Vlada RS bo na dogodku uvodoma predstavila oceno stanja in
nadgrajen pristop in predlog rešitev kot podlago in izziv za odprto ter
konstruktivno razpravo, na osnovi katere bodo v nadaljnjih fazah
sprejete odločitve o vsebini Strategije pametne specializacije.

V okviru odprte diskusije bomo iskali prave
odgovore za oblikovanje celovitih politik, ki
bodo služile kot podlaga za izdelavo uspešnega
in celovitega ekosistema podpornega okolja in
instrumentov.
Osnutek programa:
 10.00 – 12.00 plenarni del
Uvodna predstavitev
podrobnejša
predstavitev podpornega
okolja s strani predstavnikov Vlade in
izvajalskih institucij
 12.00 – 12.45 kosilo in mreženje
 12.45 – 14.45 moderirane delavnice
1. Inovativna podjetja
2. Klasična podjetja
3. Socialne inovacije
 14.45 – 15.00 zaključek
 15.00 – 16.00 mreženje

17. 4. 2014
Drugi dan bo osredotočen na področja inovativnosti, raziskav in
industrijske politike, kjer je eden od ključnih ciljev strategije pametne
specializacije opredelitev prioritetnih področij uporabe. Dosedanja
področja so naslavljala širok nabor prioritet, predvsem pa ni bil v dovolj
veliki meri razdelan instrumentarij razvojnih politik, ki naj bi te
prioritete podprle.
Namen drugega dne je tako narediti korak k dogovoru o ukrepih vlade,
ki bodo prispevali k inovacijskemu preboju ne samo slovenskega
gospodarstva, ampak tudi znanstveno-raziskovalne sfere in družbe v
celoti. Ukrepi bodo predvidoma naslavljali tako spremembe
institucionalno-regulacijskega okvira kot finančne spodbude in
podporne storitve, vse seveda na osnovi jasno opredeljene strategije.
Cilj je torej identificirati niše, kjer se Slovenija lahko profilira, hkrati pa
zagotoviti sistem podpor, ki ne bo izločil izkoriščanja razpoložljivih
potencialov tudi ko gre za druga bolj specifična področja. Razprava o
prioritetah je zato neločljivo povezana z naborom ukrepov, ki morajo
biti prilagojeni različnim ciljnim skupinam.

Podobno kot prvi dan, bo v začetku vlada
podala svoj predlog nabora ukrepov, v drugem,
osrednjem delu, pa bodo imeli ključno besedo
deležniki, še posebej gospodarstvo in
predstavniki institucij znanja.
Osnutek programa:
 10.00 – 11.00 plenarni del s
predstavitvami glavnih instrumentov
 11.00 – 13.00 moderirane delavnice
1. Raziskovalna in tehnološka intenzivna
področja
2. Inovativno podeželje in storitve
3. Tradicionalne industrije v 21. stoletju
 13.00 – 14.00 kosilo in mreženje
 14.00 – 16.00 nadaljevanje razprave
 16.00 – 16.30 zaključek s povzetkom in
dogovorom o nadaljnjih korakih

Več informacij in prijave na http://esiskladi.wix.com/strategijaps . Število mest je omejeno.

LEPO VABLJENI!

LEPO VABLJENI!
Naslednji
koraki:

29. 5. 2014 - Javni dogodek »K dogovoru o prioritetah pametne specializacije

14. in 15. 5. – Konferenca Podim,
Maribor
15. in 16. 5. 2014 - »Peer review« srečanje

Povezanost predloga SPS s prioritetami v okviru srednje Evrope (projekt
Clustrat)

v organizaciji z RIS3 platformo
Lokacija: Bled

Lokacija: Maribor, Hotel Habakuk

Junij – objava nove Strategije pametne specializacije
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Koroška regija v številkah
Koroška regija leži na
severu Slovenije z več kot
72.000 prebivalci, ki so
vključeni v 12 občin.

V programskem obdobju
2007–2013 je bilo v
Koroški
regiji
sofinanciranih več kot
190 različnih projektov v
vrednosti preko 124
milijonov evrov. V to
niso vključeni projekti, ki
so imeli vpliv na celotno
državo ali projekti, ki so
vplivali na več regij.

Vir podatka: seznam upravičencev, 26.3.2014

www.eu-skladi.si
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Predstavitev projektov ESS
Tekstilnica
Projekt Tekstilnica predstavlja inovativno kombinacijo
podjetniške ideje in zaposlovanja ranljivih skupin, ki
proizvajajo produkte/storitve, ki zmanjšujejo onesnaženost
okolja (zmanjšanje količine odpadkov, povrnitev vrednosti
odpadnemu tekstilu, šivanje vrečk iz blaga, ki zmanjšujejo
porabo plastičnih vrečk) in ozaveščajo javnost o vrednosti
odpadnih surovin in problemih prevelikega potrošništva.

Zadruga Dobrote, ki vodi projekt Tekstilnica, je vzpostavila
obrat pralnice, sortirnice, rezalnice ter skladišča rabljenih
oblačil na Koroškem, v katerem usposabljajo in zaposlujejo
težje zaposljive osebe (starejše od 50 let ali maljše do
dopolnjenega 25. leta starostni brez ali z nizko stopnjo
izobrazbe). Sortirajo rabljeni tekstil, ki se zbira s pomočjo
partnerjev po vsej Sloveniji. Skupaj z zaposlenimi iščejo
možnosti reciklaže in ponovne uporabe rabljenih oblačil
(oblačila operejo, popravijo in donirajo ali namenijo
nadaljnji prodaji) in razvijajo nove izdelke iz recikliranega
tekstila za trg: copati, vrečke za molje, torbice, krpe za
čiščenje strojev itd. Tudi sami občasno organizirajo zbiralne
akcije rabljenih oblačil in sodelujejo pri izmenjavi oblačil. V
projektu sodelujejo tudi Ekologi brez meja, in sicer z
akcijami ozaveščanja javnosti, zbiranjem tekstila, prevozi in
ostalimi podpornimi aktivnostmi, hkrati pa usposabljajo in
zaposlujejo osebe iz ranljive ciljne skupine. Predvsem pa so
ekologi dejavni pri dogodkih izmenjave oblačil t.i. ''Zmenek
z 2 obleko''.

V Slovenijo vsako leto uvozimo veliko ton oblačil in hišnega
tekstila. Leta 2006 je bilo uvoženih nekaj več kot 18.000 ton
(domača proizvodnja ni vključena), kar predstavlja 9 kg na
osebo. Istega leta je bilo v Sloveniji le 1.114 ton ločeno
zbranih odpadnih oblačil in tekstilij, kar je nekaj več kot ½ kg
na osebo. To pomeni, da je velika večina odpadnih oblačil in
tekstila najverjetneje končala na odlagališčih med mešanimi
komunalnimi odpadki.

www.eu-skladi.si
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Tekstilnica
Namen projekta je vzpostavitev učinkovitega sistema
zbiranja in predelave rabljenega tekstila, osveščanje
javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih
odpadkov in razvoj zaposlitvenih možnosti in zelenih
delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki so zaradi
svojega statusa pomaknjeni na rob zaposlitvenih
možnosti. V okviru projekta so v usposabljanje vključili
6 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, od katerih se je 5 oseb
v letu 2013 zaposlilo za obdobje 18 mesecev.

Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti je v letu 2012
objavilo Javni razpis za spodbujanje
razvoja socialnega podjetništva II, v
okviru katerega je bilo zagotovljenih
4.500.000,00
EUR iz Evropskega
socialnega sklada. Na javni razpis se je
prijavilo 93 projektov, od katerih je
strokovna komisija izbrala in podprla 17
projektov, med njimi tudi »Tekstilnico«
na Koroškem.

Zadruga Dobrote je koroška in slovenska neprofitna zadruga,
kjer zaposlujejo težje zaposljive osebe v obratu za predelavo
rabljenega tekstila. Delovati so začeli v okviru projekta TD tekstil
leta 2010, izbranega v okviru Javnega razpisa za spodbujanje
enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela, z
namenom razvijanja projektov razvoja podeželja in socialnega
podjetništva v koroški regiji, danes delo nadaljujejo in
nadgrajujejo v projektu TEKSTILNICA v partnerstvu skupaj z
Društvom Ekologi brez meja. Vizija zadruge je v zagonu
dejavnosti, ki bodo v okolju odprle nove priložnosti in razvoj na
področjih, ki jih ne pokrivata ne javni in ne tržni sektor.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov ESRR
Zrcaljenje podob – oživljeni zven preteklosti
Zrcaljenje podob - oživljeni zven preteklosti je projekt iz
sklopa Evropske prestolnice kulture 2012, v sklopu
katerega sta svoja vrata odprli dve prenovljeni stavbi. V
prvi se nahajata Koroška galerija likovnih umetnosti in
Koroški pokrajinski muzej, druga pa je postala Muzej
Huga Wolfa. Vrednost naložbe je bila slaba dva milijona
evrov, ki jih je Mestna občina Slovenj Gradec pridobila
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Zrcaljenje podob - oživljeni zven preteklosti je bil
izbran na 2. javnem razpisu za spodbujanje investicij v
javno kulturno infrastrukturo Ministrstva za kulturo, obe
prenovljeni stavbi pa sta bili obiskovalcem na voljo že v
letu 2011.
Nekdanja rojstna hiša Huga Wolfa, posvečena življenju
in delu skladatelja samospevov, je s prenovo postala
Muzej Huga Wolfa. V stavbi, ki je vrsto let služila
prostorom Glasbene šole in Društvu Huga Wolfa, je
danes postavljena skladateljeva zapuščinska zbirka, v
prihodnje pa bo v njej deloval mednarodni
informacijsko-dokumentacijski center Hugo Wolf. V
stavbi se nahajata tudi manjša koncertna dvorana ter
notranje dvorišče.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov ESRR
MIC Ravne na področju obdelave in predelave kovin
Konec leta 2013 je bil v Ravnah na Koroškem vzpostavljen MIC na
področju obdelave in predelave kovin, ki zagotavlja kakovostno
praktično usposabljanje in izpopolnjevanje v sklopu sodobnega
poklicnega izobraževanja. Za projekt v vrednosti 2,1 milijona evrov, s
katerim je bil na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport
uspešen Šolski center Ravne, je Evropski sklad za regionalni razvoj
prispeval 1,7 milijona evrov.
V okviru MIC-a se izvaja izobraževanje in usposabljanje udeležencev
poklicnega, strokovnega ter višješolskega izobraževanja ter
izobraževanja odraslih. Udeležencem usposabljanja je zagotovljeno
osvajanje praktičnih znanj, spretnosti in sposobnosti za takojšnjo
vključitev v delovne procese pri delodajalcih, delodajalcem pa bo
omogočen prenos znanj in sodobnih tehnologij v delovne procese.
MIC opravlja tudi praktično izpopolnjevanje za zaposlene v obrti in
gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja in strokovnoteoretičnih predmetov v poklicnih šolah ter za nezaposlene. Povezuje
se tudi z osnovnimi šolami ter skuša osnovnošolcem zadnje triade na
različne načine spodbuditi interes za poklice, za katere izobražuje.
V sklopu projekta »MIC Ravne FAZA 1 Vzpostavitev MIC na področju
obdelave in predelave kovin» so zgradili oz spremenili namembnost
prostorov v izmeri 230 m2 in posodobili infrastrukturo ter tehnološko
opremo s področja obdelave in predelave kovin.
Ta je nujna, saj so izdelki na tržišču so vse bolj kompleksni, kupci pa
želijo vedno večjo kakovost (točnost izdelave). Poznavanje in
obvladovanje kompleksnih znanj in postopkov je postalo nepogrešljivo
tako za dijake kot odrasle. S pomočjo pridobljene opreme se privzgaja
kakovost, natančnost in doslednost, uporabniki pa imajo na voljo učni
pripomoček za resnično in ne virtualno okolje.
MIC predstavlja podporno okolje za razvoj konkurenčnosti
gospodarskih subjektov, predvsem na področju funkcionalnega
usposabljanja zaposlenih glede na dejanske strokovne potrebe
regijskega gospodarstva. S to pridobitvijo se vzpostavljajo pogoji za
krepitev gospodarske vitalnosti Koroške regije, saj je vzpostavljen
vezni člen med izobraževalno in gospodarsko sfero.
MIC prispeva k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja, izboljšanju kakovosti sistema
izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, izboljšanju fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti
zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest, zagotavljanju pogojev za rast z zagotavljanjem trajnostne
mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture ter k skladnemu razvoju regij.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov ESRR
Širokopasovno omrežje v Mislinjski in Dravski dolini
S projektom »Gradnja, vzdrževanje in upravljanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Mislinjski in Dravski dolini« je sedem občin (Slovenj
Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Dravograd, Muta,
Vuzenica in Ribnica na Pohorju) zgradilo odprto
širokopasovno telekomunikacijsko omrežje z optičnimi
vlakni na področju t.i. Belih lis. Na ta način so v koroški
regiji prispevali k pospešenemu, kakovostnemu in
konkurenčnemu gospodarskemu razvoju ter ustvarjanju
pogojev za povezovanje regionalnih deležnikov na področju
gospodarstva in družbenega vsakdana v globalno mrežno
ekonomijo. Za projekt v vrednosti 24,4, milijona evrov, s
katerim so omrežili 3.187 ali 21,63% vseh
gospodinjstev, so pridobili 9,6 milijona evrov iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoj za doseganje mednarodne konkurenčnosti, še
posebej pa zagotovitev multiplikativnih učinkov v
gospodarstvu in med prebivalstvom na bolj odmaknjenih
področjih, je vrhunska informacijska povezanost, zato so
investicije s tega področja sestavni del razvojne prioritete
vsake posamezne občine in širše celotne regije. Digitalni
razkorak – razkorak med dostopnostjo in nedostopnostjo
širokopasovne povezave – med lokalnimi skupnostmi ter v
sami lokalni skupnosti namreč postaja vedno bolj pereč
problem.
Oddaljena in podeželska območja brez sodobne
širokopasovne infrastrukture stagnirajo v gospodarskem
razvoju, kar posledično pospešuje preseljevanja mladih iz
podeželja v mesta ter propadanje ruralnega okolja.

S projektom so zagotovili dostop do širokopasovnih povezav s funkcionalno zadovoljivo hitrostjo uporabnikom na
celotnem ozemlju sodelujočih lokalnih skupnosti, kjer sicer ni tržnega interesa za izgradnjo takega omrežja. Z izgradnjo
odprte širkopasovne mreže so spodbudili razvoj različnih storitev, povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva,
omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju. Tako
vzpostavljeno partnerstvo bo pripomoglo k razvoju informacijske družbe s ciljem povečevanja socialne vključenosti
prebivalcev lokalne skupnosti in zmanjševanja digitalne ločnice. Infrastrukturna opremljenost lokalne skupnosti je
namreč osnovni predpogoj za povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev. S tem bodo ustvarjena tudi nova delovna
mesta kot posledica povečane gospodarske konkurenčnosti celotnega gospodarstva in informacijske družbe.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov ESRR
Mrežni podjetniški inkubator Koroška II. faza (1. del) - Dravograd
RRA Koroška se je skupaj z občinami Dravograd,
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj
Gradec leta 2008 odločila za vzpostavitev Mrežnega
podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) in ga
izbrala kot enega od prednostnih razvojnih
projektov, ki bo omogočil pomoč novim podjetjem in
ustvarjanje podporne infrastrukture ter možnosti
novih zaposlitev v regiji. Gre za medregijski projekt v
vrednosti približno 623.000,00 evrov, za katerega je
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
530.000,00 evrov.

V okviru projekta so na lokaciji mrežnega
podjetniškega inkubatorja MPIK1 Dravograd
zagotovili prostore podjetniškega inkubatorja v
velikosti približno 707 m2 neto tlorisnih površin,
uredili 5 enot podjetniško proizvodno-proizvodno
storitvenega inkubatorja in s tem omogočili vstop
petim podjetnikom oziroma ustvarili 5 novih
delovnih mest ter uredili 12 parkirišč.

Poleg pomoči pri vzpostavitvi in zagonu novih
podjetij ali dejavnosti ter podpore pri razvoju novih
dejavnosti in programov v obstoječih podjetjih
predstavlja mrežni podjetniški inkubator tudi
koordinatorja obstoječih virov in zagotavlja
sistematično podporo ustvarjanju novih delovnih
mest v Koroški razvojni regiji. Usmerjeni so predvsem
v krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na
področju kovinske obdelave in predelave, integralne
izrabe lesne biomase, avtomobilske industrije ter
sodobnih tehnologij in designa.

Koroška regija namreč do sedaj ni razpolagala s
podpornim okoljem, v katerih bi pod ugodnimi
pogoji mladi podjetniki začetniki prevetrili svoje
podjetniške ideje. Z vzpostavitvijo mrežnega
inkubatorja pa se ta možnost vzpostavlja v domačem
okolju, kar bo zmanjšalo odliv kadrov in izboljšalo
razvojne možnosti regije.

www.eu-skladi.si

Foto: arhiv upravičenca
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Predstavitev projektov KS
Občina Prevalje energetsko sanirala 6.193,56 m2 površin vzgojno-izobraževalnih zavodov
Občina Prevalje je bila uspešna na javnem razpisu
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb
v lasti lokalnih skupnosti« in s pomočjo skoraj
milijona evrov sanirala 6.193,56 m2 površin vzgojnoizobraževalni zavodov. S tem je zmanjšala stroške
ogrevanja in električne energije ter tako pozitivno
vplivala na varovanje okolja in zmanjšanje
toplogrednih izpustov (predvsem CO2).

Med junijem in septembrom 2013 je energetsko
sanirala Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, malo
telovadnica in upravne prostore OŠ Prevalje,
Podružnično OŠ Šentanel, Podružnično OŠ Leše in
Podružnično OŠ Holmec. Ukrepi so vključevali
energetsko sanacijo ovoja stavbe (izvedba toplotne
izolacije fasade, menjava ali vgradnja oken in vrat,
izvedba
toplotne
izolacije
stropa
proti
neogrevanemu prostoru (podstrešja), energetsko
učinkovite ogrevalne, hladilne in prezračevalne
sisteme (optimizacija ogrevalnih sistemov, vgradnja
prenosnikov za vračanje toplote, vgradnja
frekvenčne regulacije, meritev porabe energije) ter
rabo obnovljivih virov energije (vgradnja kotlov na
lesno biomaso).

Poleg ohranjanja okolja so
omenjenimi posegi spodbudili
tudi ekološko zavest in ustvarili
podporno okolje za čim večjo
ekološko ozaveščenost, predvsem
mlajših generacij, o pomembnosti
varovanja okolja in njihovega
prispevka k učinkovitejši rabi
energije.

www.eu-skladi.si
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Neposredne potrditve projektov
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade
in Kohezijski sklad, je v mesecu marcu izdala naslednjo odločbo:
Za projekt »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajal
Institut informacijskih znanosti, je slabega 9,5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 7,2
milijona evrov.
Trenutno nadaljnji razvoj Instituta informacijskih znanosti v Mariboru (v nadaljevanju IZUM) najbolj zavira prostorska stiska.
Za določeno, visokotehnološko opremo, so namreč zahteve po prostorih zelo specifične, zaradi česar je nujno potrebna
novogradnja. Cilj naložbe je zato zagotoviti nove prostore zaposlenim na IZUM-u z gradnjo prizidka k obstoječemu objektu ter
energetsko sanirati dotrajani obstoječi objekt. Nov prizidek bo (skupaj z obstoječim prenovljenim objektom) na 13.907,37 m2
bruto tlorisnih površin poleg varnejšega delovnega okolja omogočil tudi boljše in učinkovitejše pogoje za opravljanje
raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti.
Z naložbo bo IZUM pridobil dodatne pisarne, sejne sobe, predavalnice in laboratorije, ki bodo namenjeni tako zaposlenim kot
ostalim udeležencem, ki obiskujejo IZUM predvsem zaradi izobraževalnih razlogov (praktikantom, dodiplomskim študentom,
itd.). Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo z naložbo mogoč tudi nakup nove raziskovalne opreme. Prav tako je zelo
pomembna izgradnja novega računalniškega centra, ki bo dvignil njihovo konkurenčnost na področju knjižničnih
informacijskih sistemov. Hkrati bo projekt okrepil institucijo in s tem prispeval k višji kakovosti izdelkov ter storitev v
slovenskem in mednarodnem prostoru.
Naložba bo omogočila dvig ravni raziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti IZUM-a, krepitev povezanosti z gospodarstvom s
poudarkom na prenosu novih znanj, integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost in razvoj
raziskovalne infrastrukture.

Aktualni razpisi ESS
1. Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem mestu,
institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK)

www.eu-skladi.si
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Obvestila
Evropska komisija na obisku
Predstavniki Evropske komisije so sredi marca Slovenijo
obiskali zaradi sestankov glede izvajanja evropske
kohezijske politike v Sloveniji in javne razprave o
programskih dokumentih, ki bodo podlaga za črpanje
evropskih sredstev v obdobju 2014-2020.

V okviru KC Brin so razvili 11 novih proizvodov in na novo
zaposlili 136 ljudi, ki so tudi po končanju projekta
ohranili zaposlitev. Razvili so tudi 3 patente in 8 pilotskih
serij, pripravili 5 kliničnih študij, organizirali strokovne
konference in izdali strokovne publikacije.

Poleg tega so obiskali biotehnološko podjetje Acies Bio
d.o.o., ki je eden izmed devetih partnerjev v
Kompetenčnem centru BRIN. V njem združujejo raziskave
na področju funkcionalne hrane in prehranskih dopolnil,
probiotičnih
mikrobnih
sevov
in
industrijskih
mikroorganizmov, ki se uporabljajo za proizvodnjo različnih
aktivnih učinkovin. Raziskave potekajo na področjih
probiotikov in zdravja, funkcionalnih živil in prehranskih
dopolnil ter aktivnih učinkovin v medicini in veterini. Za
projekt v vrednosti 8.920.000 evrov sta Evropska unija in
Republika Slovenija prispevala 6.387.750 evrov, od tega
85% iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poleg Acies Bio d.o.o so del kompetenčnega centra še
Medis, d.o.o., Lek Veterina d.o.o., Mlekarna Celeia
d.o.o., Vitiva d.d., Nacionalni inštitut za biologijo,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut Jožef
Stefan in Clinres Farmacija d.o.o.

Projekt, ki je bil izbran na Javnem razpisu za razvoj
kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013, koordinira
Zavod za biotehnološke inovacije. Gre za strateško
partnerstvo med vodilnimi industrijskimi partnerji in
vrhunskimi
raziskovalnimi
organizacijami.
Cilji
Kompetenčnega centra BRIN so intenzivno povezovanje
gospodarskih in akademskih partnerjev ter učinkovit
dvosmerni prenos znanja in izkušenj, dvig inovativnosti in
tehnološke konkurenčnosti gospodarskih partnerjev,
krepitev raziskovalne moči in aplikativnih znanj akademskih
partnerjev, razvoj inovativne tehnologije visoke dodane
vrednosti z velikim mednarodnim tržnim potencialom in
povečanje mobilnosti in zaposljivosti kadrov.
Njihova vizija je postati referenčni center na področju
funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil, ki določa
smernice tehnološke odličnosti in kakovosti produktov, ter s
tem izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva z razvojem
prehranskih dopolnil in funkcionalnih živil. Strategija
partnerstva temelji na združevanju podjetij z odličnim
poznavanjem tržnih zahtev na področju funkcionalne hrane
in zdravja ter vodilnih razvojnih podjetij in javnih
raziskovalnih organizacij, ki obvladujejo najzahtevnejše in
najsodobnejše metode za razvoj in analizo novih
biotehnoloških postopkov.

www.eu-skladi.si
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Obvestila
Nova Služba Vlade RS
S 1. 3. 2014 je bila ustanovljena Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je tudi
organ upravljanja za strukturne in Kohezijski sklad.
Več informacij na spletni strani www.svrk.gov.si.
.

Programsko obdobje 2014 - 2020
V decembru so bili sprejeti nekateri dokumenti povezani z izvajanjem Evropske kohezijske politike v novem programskem
obdobju 2014 - 2020. Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov ter smernic v okviru evropske
kohezijske politike 2014-2020 na ravni EU, lahko informacije najdete na naslednji povezavi.

Različne aktivnosti v luči priprav slovenskih dokumentov kot podlage za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014 –
2020 se nadaljujejo, zato spremljajte spletno stran www.eu-skladi.si in www.svrk.gov.si.

Drugo
Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv oddaj, ki
jih sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj.

Obveščamo vas, da si na naslednjih povezavah lahko pogledate razpise Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo

Kontakt
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti o
operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja:



Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere
dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na elektronski naslov

obvescanje-tp.mgrt@gov.si.
Oblikovala in uredila: Nataša Rojšek
Lektorirala: Nataša Kogej
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