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Razvojna partnerstva

Akcija, sripi!
Strateška razvojno-inovacijska partnerstva so oddala akcijske načrte, ki 
so podlaga za nadaljnje delo do leta 2022. Kaj sledi?
Anja Zupanc

Devetega aprila so vsa strateška razvojna partner-
stva, v katera je vključena Gospodarska zbornica 
Slovenije, oddala akcijske načrte, ki bodo podlaga za 
nadaljnje delo sripov do 30. septembra 2022. V akcij-
skih načrtih so definirana fokusna področja razvoja, 
kjer člani sripov ocenjujejo največji razvojni preboj in 
umeščanje v mednarodne verige vrednosti.

Javni razpis se izvaja v treh fazah. V prvi so se izbi-
rala strateška partnerstva. Odpiranja vlog za drugo 
fazo se odvijajo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 
januarja in sledijo še do novembra 2017. Odpiranje 
vlog za tretjo fazo javnega razpisa sledi predvidoma 
13. januarja 2020. Predložitev prijav na tretjo fazo 
javnega razpisa bo sledila glede na rezultate vredno-
tenja delovanja sripov, ki bo izvedeno v letu 2019.

Predstavniki za zdaj oblikovanih partnerstev so se 10. 
aprila 2017 že sestali na MGRT, kjer je bila podana časov-
nica nadaljnjih aktivnosti do potrditve akcijskih načrtov.

Naslednji koraki
• Do 20. maja bodo akcijske načrte pregledali in 

ocenili na MGRT, Službi Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 
in na drugih relevantnih ministrstvih. V tem času 
bodo vodstva sripov akcijske načrte na teh mestih 
tudi predstavila.

• Do 26. maja bo potekalo usklajevanje državnih 
sekretarjev v okviru predsedstva, do konca maja 
naj bi sripi prejeli rezultate ocenjevanja, pripombe 
in predloge za morebitno dopolnjevanje in 
usklajevanje. 

• Najkasneje do 30. junija 2017 naj bi bila podana 
soglasja k akcijskim načrtom posameznega sripa. 
Postopek je izjemno zgoščen in bo zahteval dobro 
sodelovanje vseh vključenih. 

• Hkrati bodo v tem obdobju sripi vzpostavljali 
svoja notranja pravila in organizacijo delovanja, 
potekali bodo tudi različni dogodki v povezavi z 
vsebinami delovanja sripov. Na področju razvoja 
človeških virov, ki bo temeljilo na Karierni plat-
formi za zaposlene, bodo vsi sripi oblikovali 
potrebne delovne skupine in partnerstva, ki jim 
bodo omogočala čimprejšnje delovanje v nasled-
nji, drugi fazi. Partnerstva za razvoj človeških virov 
se bodo vzpostavila na regijski ravni, na nacionalni 

ravni pa strateški svet za razvoj človeških virov v 
okviru sripov. 

• Zaradi svoje odprtosti za nove člane bodo 
potekale informacijske in promocijske aktivnosti 
za nove člane sripov, hkrati pa bo vsako inova-
cijsko-razvojno partnerstvo izbralo tudi svojega 
»predstavnika«, ki prihaja iz vrst gospodarstva 
ter uživa ugled v slovenskem in mednarodnem 
prostoru.

Na voljo skoraj 10 in pol milijonov evrov
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) je sredi oktobra lani objavilo razpis za podeli-
tev skoraj 10,5 milijona evrov za podporo Strateškim 
razvojno-inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prio-
ritetnih področjih pametne specializacije, in sicer kot 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih 
stroškov v okviru odobrenih SRIP. gg

GZS v vseh sripih
Pod okriljem GZS so organizirana štiri strateška 
razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP):  MATPRO, 
SRIP HRANA, SRIP Prehod v krožno gospodarstvo 
in SRIP  Turizem. Posamezna združenja in zbornice 
so vključena v SRIP pametna mesta in skupnosti, 
SRIP pametne zgradbe in dom z lesno verigo, 
SRIP mobilnost, SRIP Zdravje – medicina in SRIP 
Tovarne prihodnosti – Zbornica elektronske in 
elektroindustrije in ponudba skupnih storitev.  

Do 30. junija 
2017 naj bi bila 
podana soglasja k 
akcijskim načrtom 
posameznega sripa.

Vsak srip bo izbral 
predstavnika iz 
sveta gospodarstva, 
ki uživa ugled v 
slovenskem in 
mednarodnem 
prostoru.
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GZS je že izdala prvo 
sripu posvečeno 
revijo GG Naj 
materiali.
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