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Strategija pametne specializacije

Osnutek SPS 
avgust 2014

Poziv za opredelitev 
prednostnih področij 

april 2015

Sprejetje SPS na vladi 

september 2015



Strategija pametne specializacije

• za OSREDOTOČENJE razvojnih vlaganj na področja, kjer ima 
Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na 
katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na 
globalnih trgih ter

• za krepitev svoje PREPOZNAVNOSTI



Strategija pametne specializacije

POLITIKE:

• Zaposlovanje

• Razvoj in raziskave

• Podjetništvo

• Mladi in izobraževanje

• Podeželje

• Mednarodni odnosi

CILJI:

• Dvig dodane vrednosti

• Povečan izvoz (produkti in 
storitve)

• Dvig podjetniške 
aktivnosti



SRIP

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.

• Pametna mesta in skupnosti, 
• Pametne zgradbe in dom z lesno 

verigo, 
• Mreže za prehod v krožno 

gospodarstvo, 
• Trajnostna pridelava hrane, 

• Trajnostni turizem, 
• Tovarne prihodnosti, 
• Mobilnost, 
• Razvoj materialov kot končnih 

produktov, 
• Zdravje – medicina.



Funkcije SRIP-a

• strategija razvoja področja = akcijski načrt

• spodbujanje skupnega razvoja

• internacionalizacija

• razvoj skupnih storitev

• spodbujanje podjetništva

• zastopanje interesov do države



Osnovni podatki razpisa

• Objava: MGRT; 14.10.2016

• Sofinancirano s strani EU in ESRR

• Vrednost: 10.490.783,75 EUR / 870.000 EUR

• Obdobje sofinanciranja: z dnem oddaje vloge do 30.9.2022

• Upravičeni stroški do 50%: stroški osebja in administracijski 
stroški

• 3 faze izvajanja 

Poslovni model, akcijski načrt, finančni načrt



Poslovni model SRIPa:

1. Odprtost: SRIP mora imeti jasno opredeljene pogoje 
vključevanja novih članov z namenom njihove krepitve skozi 
čas

2. Uravnoteženost pri upravljanju: velika podjetja, srednja in 
mala podjetja, raziskovalne organizacije

v teži odločanja ima gospodarstvo od 50 do 75 %, znotraj 
gospodarstva pa srednja in majhna podjetja vsaj 40% teže pri upravljanju.



Namen in cilji razpisa

• Okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanja

• Povezovanje v mednarodne verige vrednosti 

• Zagotoviti celovito podporno okolje v Sloveniji

• Doseganje kritične mase za razvojni preboj

• Prenos znanja, kompetenc

• Trajnostni poslovni odnosi

• Povečati skupna vlaganja v razvojne projekte, nastope na 
tujih trgih

• Krepitev skladnejšega regionalnega razvoja



Pomembno

Akcijski načrt bo predstavljal temelj za nova razvojna 
fokusna področja, prav tako pa bo omogočal 

usklajevanje razvojnih politik z državo!



Ostale informacije

Prijavitelj in koordinator: Slovensko inovacijsko stičišče

Kontakt: 

Katja Potočnik 

katja.potocnik@sis-egiz.eu

01 479 82 91

Informativni dan: 4.11.2016, hotel MONS Ljubljana

Program: http://www.eu-skladi.si

mailto:katja.potocnik@sis-egiz.eu

