
16.2.2023 Odprtje regijskih razpisov 

23.2.2023 - 21.03.2023 Webinar: Kako pripraviti dobro prijavo inovacijskega
predloga

4.4.2023 Rok za oddajo inovacijskih prijav na regijske razpise

19.09.2023 Dan inovativnosti 2023 s podelitvijo nacionalnih priznanj
GZS za inovativnost

Spoštovani inovatorji, spoštovane inovatorke

Razpis GZS za inovacije v regijah je odprt! Že 21. leto zapored  Gospodarska
zbornica podeljuje priznanja najboljšim inovacijam. Tudi v letošnjem letu smo z  našimi
nacionalnimi partnerji Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter z  javno agencijo
SPIRIT Slovenija.

Prijazno vabimo vsa podjetja, da svojo inovacijo predstavite, in s tem vsekakor prispevate
k boljši prepoznavnosti vaše inovacijske dejavnosti širše v gospodarstvu, ter prispevate k
dvigu inovacijske kulture v Sloveniji.
Pošiljamo kratke informacije in terminski načrt projekta spodaj.
Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ

Za dodatne informacije vabljeni, da se obrnete na predstavnike vaše regijske zbornice.

OD PRIJAVE INOVACIJ NA RAZPIS DO DNEVA
INOVATIVNOSTI 2023

PRIZNANJA GZS ZA INOVACIJE 2023

Zakaj prijaviti inovacijo na razpis?

Ker s svojo inovacijo kandidirate za najvišja nacionalna priznanja za inovativnost z
najdaljšo tradicijo v Sloveniji.

Ker s prejemom priznanja dobite dodatno potrditev in povratno informacijo ali ste na
pravi poti.

Ker izboljšujete delovno okolje

Ker priznanja prinesejo dodatne točke kot referenca na slovenskih razpisih za
razvojna sredstva

Ker s sodelovanjem vstopate in postajate del vedno večje skupnosti slovenskih
inovatork in inovatorjev

Ker se kot država želimo umestiti v vrh najbolj inovativnih držav v Evropi

Brez inovacij ni napredka, brez napredka ni konkurenčnosti

Ker je prejeto priznanje verodostojna in odmevna promocija vašega podjetja

Ker vam priznanje poveča kredibilnost v pogovorih s partnerji in drugimi podjetji

Ker če se ne premakneš naprej, se premakneš nazaj

Vaše inovacije morda niso dovolj močne, da bi rešile svet, lahko pa izboljšate stvari,
na katere lahko vplivate

Inovacijski izziv za leto 2023: INOVACIJE SO ENERGIJA

Obrazložitev: Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo
energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje
prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije.

Več informacij in prijave

Veselimo se sodelovanja z vami.

https://inovacije.gzs.si/priznanja-za-inovacije/regijski-razpis-2023/
https://inovacije.gzs.si/priznanja-za-inovacije/regijski-razpis-2023/

