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Razvojni razpisi pred vrati
Kateri razvojni in inovacijski razpisi bodo objavljeni  
že pred novim letom?
Stela Mihajlović

Konec septembra naj bi objavili dlje časa pričakovani 
razpis »Podpora strateškim razvojno-inovacijskim par-
tnerstvom (SRIP) na prednostnih področjih pametne 
specializacije«.  

Namen razpisa bo krepitev povezav in novih 
sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitev sodelo-
vanja med gospodarstvom in institucijami znanja. 
Cilj razpisa je vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih 
področjih veljavne Strategije pametne specializacije.

V okviru razpisa bo na voljo približno 10,5 milijo-
na evrov nepovratnih sredstev. Maksimalna možna 
višina financiranja operacije za celotno obdobje 
upravičenosti znaša do 800 tisoč evrov, razen za 
področji Pametna mesta in skupnosti ter Tovarne 
prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofi-
nanciranja znaša do 1,6 milijona evrov oziroma 2,4 
milijona evrov.  Prejemniki sredstev v okviru javnega 
razpisa so lahko pravne ali fizične osebe, ki se ukvar-
jajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo 
pravno obliko, morajo pa biti skladno s shemo 
državnih pomoči upravljavci razvojnega partnerstva, 
so povedali na MGRT.

Časa za prijavo bo en mesec od objave razpisa. 

Sprotno preverjanje učinkovitosti

»V okviru razpisa bo vzpostavljenih devet partnerstev 
(SRIP) na vseh prednostnih področjih Strategije pame-
tne specializacije (S4),« pojasnjuje dr. Marjan Rihar z 
GZS. Razpis ima tri faze. V prvi fazi je predvidena izde-
lava akcijskega načrta, ki ga bodo pripravili izbrani pri-
javljeni SRIP. V drugi fazi bodo potrjeni akcijski načrti 

podlaga za vzpostavitev partnerstev, verig vrednosti, 
horizontalnih mrež ter inovacijskih grozdov. »Druga 
faza je namenjena realizaciji dela, v tretji fazi pa naj 
bi prišlo do prodora na trg in spremljanja učinkov. Po 
vsaki fazi se bo ocenjevalo, ali je partnerstvo, ki se pri-
javlja, sposobno iti v naslednjo fazo,« poudarja Rihar 
in dodaja: »Razlog za nekajtedenski zamik objave je 
usklajevanje elementov razpisa. Gre namreč za nov tip 
razpisov, ki mu sledi izvajanje projekta v šestih letih, 
kar je vezano na več mandatov odločevalcev.«  Razpis 
je treba napisati tako, da bo zagotovljena tudi izved-
ba, ne le razpis, da ne bo po določenem času vnema 
zvodenela, vidnih rezultatov pa ne bo. V tem primeru 

Razpis SRIP prvič 
združuje podporo 
od faze industrijskih 
raziskav in 
eksperimentalnega 
razvoja vse do trga.

Aktualni razpisi, namenjeni inovacijam, v jeseni 2016

Javni razpis za izvedbo podpornih stori-
tev subjektov inovativnega okolja »SIO 
2016-2017«
Objava: predvidoma oktobra 2016
Višina razpisanih sredstev:  4,7 milijona 
evrov (nepovratni viri), od tega 1,5 milijona 
v 2016.
Namen: vzpostavitev podpore inovativnim 
podjetjem s potencialom hitre rasti 
Ciljna skupina: subjekti inovativnega oko-
lja (MSP v vseh fazah razvoja in potencialni 
podjetniki).

Javni razpis »Krepitev kompetenc in 
inovacijskih potencialov podjetij« (tra-
janje 2016 – 2017)
Objava: predvidoma novembra 2016 
Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov 
evrov, izplačila bodo v 2017 (nepovratni 
viri).
Namen: spodbujanje raziskovalno-razvoj-
nih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih 
z vključevanjem visoko izobraženih 
strokovnjakov,  tudi z vključevanjem multi- 
in interdisciplinarnih znanj (kreativnost, 
dizajn, druge netehnološke rešitve).  

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski 
projekti« 
Objava: predvidoma novembra 2016
Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov 
evrov, izplačila bodo v 2017 (nepovratni 
viri).
Namen: sofinanciranje demonstracijskih 
projektov za testiranje novih rešitev za ne-
posredno uporabo v praksi in demonstra-
cijo uporabe v skladu s Strategijo pametne 
specializacije.
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bo treba denar vračati. »Rezultati programov bodo v 
obliki novih storitev, izdelkov ali novih verig vrednos-
ti,« dodaja Rihar. 

V središču so razvoj in inovacije

Julija so na MGRT objavili rezultate prvega sklopa raz-
pisa »RRI v verigah in mrežah vrednosti«, objavljenega 
januarja letos. Postopek ocenjevanja vlog za drugi 
sklop (razpisanih 12 milijonov evrov) se je zaradi ve-
likega števila vlog nekoliko zavlekel, je pa Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) tik pred 
izdajo sklepov, so sporočili z omenjenega ministrstva.  

Gre za razpis, delno financiran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, katerega cilj je izboljša-
nje infrastrukture za raziskave in inovacije, izbolj-
šanje zmogljivosti razvoja odličnosti pri raziskavah 
in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov. 
Drugi cilj je spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij 
med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter viso-
košolskim izobraževalnim sektorjem, s čimer želijo 
povečati delež inovacijsko aktivnih podjetij. 

Razpis (so)udejanja Slovensko strategijo pametne 
specializacije (S4) in prvič združuje podporo od faze 
industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja 
pa vse do trga. 

Razvoj ne more čakati

Razpis »RRI v verigah in mrežah vrednosti« je na nek 
način že del podpore SRIP. »Izkušnje drugih držav s 
tovrstnimi razpisi so, da priprave zahtevajo veliko 
časa. Po idealnem scenariju bi se najprej naredila par-
tnerstva (SRIP). Ampak glede na to, da prej nekaj let 
ni bilo razpisa, ki bi pokrival to področje, in si mi kot 
država tega razvojno ne moremo privoščiti, smo šli z 
delom teh spodbud namerno ven že prej. Ker pa SRIP 
še niso oblikovani, so bili temu nekoliko prilagojeni 
tudi vsebinski parametri razpisa, kar je zahtevalo tudi 
kar nekaj pogajanj z Evropsko komisijo,” je pojasnil 

Več o aktualnih 

razpisih

dr. Peter Wostner, koordinator področja pametne 
specializacije Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. 

Bistveno pa je, da če na določenem področju po 
objavljenih razpisih v 2017 ne bi prišlo do strateških 
partnerstev oziroma akcijskih načrtov, potem ta 
področja ne bodo upravičena do podpore na podro-
čju raziskav in inovacij. »Poanta teh partnerstev je 
osredotočenje, vstop v to zgodbo pa tek na srednje 
in dolge proge,« je še dodal Wostner.

Na isti dan kot razpis za podporo SRIP bo objav-
ljen tudi razpis za sofinanciranje »Vzpostavitve in 
delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za 
obdobje 2017 – 2018 (KOC)«. Razpisa sta si kom-
plementarna z vidika doseganja ciljev strategije 
pametne specializacije. 

V okvirju so na kratko predstavljeni še trije razpisi, 
ki so namenjeni spodbujanju inovativnega okolja. gg

Prejemniki sredstev »RRI v verigah in 
mrežah vrednosti«

Na razpisu za spodbujanje izvajanja raziskovalno – 
razvojnih programov (Sklop 1) je vsako od devetih 
izbranih podjetij prejelo okoli 5,9 milijona evrov. 
Prejemniki so: 
• Institut Jožef Stefan; program GOSTOP
• SiEVA; program EVA4green 
• Center odličnosti za biosenzoriko, instrumen-

tacijo in procesno kontrolo; program BioP-
harm.Si

• Trimo; program TIGR4smart
• Inštitut za celulozo in papir; program NMP
• Žito; program F4F
• Gorenje; program IQ DOM 
• Marand; progam EkoSMART
• Inštitut za kovinske materiale in tehnologije; 

program MARTINA 

Če na določenem 
področju po 

objavljenih razpisih 
v 2017 ne bi prišlo 

do strateških 
partnerstev oz. 

akcijskih načrtov, 
ta področja ne 

bodo upravičena do 
podpore na področju 

raziskav in inovacij.


