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SRIP-i

Preverili smo, kateri so konkretni cilji Strateških razvojno inova-

cijskih partnerstev, s kratico SRIP-ov, ki bodo imeli pozitiven vpliv 

na gospodarstvo in družbo kot celoto.

Pametni dom, ki se bo prilagajal našim potrebam, in naprave, 

ki jih bomo upravljali z glasom, je samo nekaj izboljšav, ki se nam 

obetajo doma. Novi materiali, ki bodo nadomestili redke rudnine, 

zaradi katerih je Evropa odvisna od določenih držav, materiali, 

ki bodo pocenili proizvodnjo, novi roboti, predelava bioloških 

odpadkov v vredne produkte, butični zeleni turizem pa je nekaj 

razvojnih ciljev, ki se nam obetajo v gospodarstvu. Medicinske 

naprave, ki bodo odkrile znake demence, še preden se razvije, 

novi pristopi k zdravljenju raka, personalizirana  zdravila, je nekaj 

stvari, ki se nam obetajo v medicini in zdravstvu.

Glede na Strategijo pametne specializacije je oblikovanih 

devet razvojnih inovacijskih grozdov oziroma tako imenovanih 

Strateških razvojno inovacijskih partnerstev.

SRIP-i, ki povezujejo predstavnike gospodarstva, države ter 

raziskovalnih in izobraževalnih institucij, delujejo na devetih 

področjih:

• Pametna mesta in skupnosti

• Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

• Trajnostna pridelava hrane

• Trajnostni turizem

• Tovarne prihodnosti

•  Zdravje – medicina

• Mobilnost

• Materiali kot končni produkti

Pred člani SRIP-ov je zdaj 2. faza. V prvi so pripravili akcijske 

načrte, ki so že potrjeni, v 2. fazi, ki bo trajala do leta 2019, pa 

bodo morali načrte uresničiti v praksi. SRIP-i, ki bodo dosegali 

začrtane rezultate, bodo lahko razvojne aktivnosti izvajali do 

konca leta 2022, kar bo 3. faza.

V SRIP-e je vključenih že več kot 500 različnih deležnikov. 

Pri tem je treba poudariti, da je partnerstvo odprte narave, kar 

pomeni, da se lahko vanje vključi kdorkoli, ki ima interes na dolo-

čenem področju. To še posebej velja za mala in srednja podjetja.

V tokratni reviji vam predstavljamo štiri SRIP-e. gg

Od pametnega doma do 
zgodnjega odkrivanja demence
Polona Movrin

Pametna mesta  
in skupnosti

Pametne stavbe 
 in dom z lesno verigo

Trajnostni turizem

Zdravje – medicina

Mreže za prehod 
 v krožno gospodarstvo

Trajnostni turizem

Mobilnost

Tovarne prihodnosti

Materiali  
kot končni produkti

Ti
sk

a
no

 n
a

 p
a

pi
rju

 V
ip

rin
t, 

80
 g

, p
a

pi
rn

ic
e 

VI
PA

P
 V

ID
EM

 K
RŠ

KO
, d

. d
.


