
 

Na GZS informiranje o spodbudah za 
raziskovalno-razvojne projekte na 
problemskih območjih 

Ljubljana, 16. marca - Okoli 200 udeležencev se je danes na GZS podrobneje 

seznanilo s smernicami, pogoji in merili finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne 

projekte in investicije na problemskih območjih. Kot je poudaril generalni direktor GZS 

Aleš Cantarutti, skušajo gospodarstvu pomagati priti do sredstev, da "bo en evro na 

koncu vreden vsaj dva ali tri". 

Cantarutti je danes poudaril, da se Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
dobro zaveda pomena uspešnega črpanja finančnih spodbud za podjetja. Na 
GZS skušajo po njegovih besedah, ki so jih v sporočilu za javnost povzeli 
v zbornici, "gospodarstvu čim bolj približati vse, kar se na tem področju 
dogaja, da bodo sredstva prišla v prave roke na prijazen način, in da bo en 
evro na koncu vreden vsaj dva ali tri". 

Poudaril je še, da je dobro sodelovanje GZS s člani na eni in z odločevalci 
na drugi strani vse od faze priprave razpisov ključnega pomena, da razpisi 
dosežejo tiste, ki so jim namenjeni. 

GZS je s ciljem čim bolj 
uspešnega črpanja razvojnih 
spodbud zato oblikovala 
posebno delovno skupino, 
namenjeno poglobljenemu 
informiranju, svetovanju in 
izobraževanju na področju 
virov financiranja, ki je 
pripravila današnji dogodek. 



Ključne smernice, pogoje in merila javnega razpisa za raziskovalno-razvojne 
projekte v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je danes 
predstavila Nina Vrabelj iz zbornice. Poudarila je, da je razpis namenjen 
spodbujanju raziskovalno-razvojnih dejavnosti konzorcijiev podjetij na 
področju zelenega prehoda, ki bodo podpirali razvoj novih ali izboljšanih 
izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo. 

Antonija Božič Cerar iz GZS je opozorila na umestitev okoljskih vidikov 
raziskovalno-razvojnih projektov v razpisno dokumentacijo, osrednja 
pozornost pa je bila namenjena skupnima evropskima načeloma "ne škoduj 
bistveno" in "prispevek projekta okolju". 

Glede na prvo načelo noben projekt ne sme bistveno škodovati nobenemu 
od šestih ključnih zelenih ciljev, ki zajemajo blažitev podnebnih sprememb, 
to so prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostna uporaba in varstvo 
vodnih in morskih virov, prehod v krožno gospodarstvo, preprečevanje in 
nadzorovanje onesnaževanja ter varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov. Glede na drugo načelo pa mora projekt občutno prispevati k 
izboljšanju vsaj enega od ciljev. 

 



Monika Mostar iz SID banke je predstavila finančne produkte za posredno in 
neposredno financiranje raziskav, razvoja in inovacij, Maja Tomanič Vidovič 
iz Slovenskega podjetniškega sklada javni razpis za spodbude za 
sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih, usmerjenih v 
digitalizacijo in prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo, namenjen mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem, Robert Drobnič z ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo 
investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in 
dekarbonizacijo gospodarstva, namenjen malim in srednjim podjetjem na 
obmejnih problemskih območjih. 

Dogodek so pripravili GZS, IKT horizontalna mreža in Združenje za 
informatiko in telekomunikacije v partnerstvu s strateškimi razvojno-
inovacijskimi partnerstvi Tovarne prihodnosti, Materiali kot končni produkti in 
Trajnostna pridelava hrane. 

 


