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Nove storitve GZS

Ali veste, katere vire financiranja lahko
pridobite za vaše podjetje?

V podjetjih se večkrat srečujete z izzivi, kje lahko pridobite nepovratna ali povratna
sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi za svoje investicije, razvojne
projekte, internacionalizacijo, digitalizacijo ipd. Novoustanovljena skupina Viri
financiranja zna odgovoriti na vsa ta vprašanja, podjetja pa lahko odslej vse informacije
prejmete na enem mestu.
Nina Vrabelj, Strateški razvoj, in Branka Murn, GZS

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS)
je v zadnjih mesecih zaživela delovna skupina Viri financiranja, ki članom nudi
celovito podporo pri pridobivanju nepovratnih in povratnih virov financiranja.
Članom GZS so na voljo vse informacije o
nacionalnih in evropskih javnih razpisih,
brezplačno svetovanje glede ustreznosti
razpisa, pogojev in meril. Delovna skupina nudi podporo pri iskanju primernih
konzorcijskih partnerjev ali zunanjih izvajalcev, organizira informativne dneve,
obenem pa pripravlja zanimive povezovalne ali izobraževalne delavnice. Na GZS
lahko podjetja prejmete vse informacije do točke same prijave na javni razpis.
Pripravili so register preverjenih zunanjih izvajalcev, ki vam lahko pomagajo
pri pripravi prijavnih vlog.
Zaživela je spletna stran Aktualni
razpisi, kjer podjetja najdete zbir vseh
nacionalnih razpisov na enem mestu,
pripravljeni pa so tudi povzetki najpomembnejših javnih razpisov, ki so na tej
podstrani tudi dostopni. Člani tedensko v
novičnikih regijskih zbornic in združenj
dobijo informacije o aktualnih javnih
razpisih. Za bolj poglobljene informacije
skupina organizira splošne predstavitve
javnih razpisov ali informativne dneve za

najaktualnejše razpise za gospodarstvo.
Do zdaj so bili organizirani trije: marca
je potekal informativni dan za javna razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne
projekte (RRI NOO) in Investicije na problemskih območjih, v aprilu informativni
dan za javna razpisa Digitalna preobrazba
gospodarstva (Digit) in Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in
konkurenčnost (Invest 2022), v juniju pa
še zadnji izmed pomembnejših razpisov

iz Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer za javni razpis Demo piloti NOO.

Aktualni razpisi

Vsi informativni dnevi so bili organizirani v hibridni obliki, v živo in prek
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platforme b2match, ki poleg organizacije
dogodkov omogoča virtualno mreženje
udeležencev. V seznamu udeležencev
lahko preverite, kdo ponuja zanimive
in obetavne poslovne priložnosti, omogočena je funkcija virtualnih sestankov
med udeleženci, v t. i. »marketplace-u«
pa lahko opišete svoj produkt in izberete
prednastavljene kategorije glede na karakteristike obravnavanih razpisov. Gre za
hiter in enostaven način za spoznavanje
potencialnih partnerjev za sodelovanje.
Platforma je še vedno odprta in na njej
lahko najdete posnetke in prezentacije
preteklih informativnih dnevov.

Digitalna platforma
b2match

Individualna svetovanja in podpora
Članom GZS je na voljo poglobljeno individualno svetovanje glede na njihove
potrebe. Svetovalci lahko preverijo ustreznost javnega razpisa, ali podjetje zadošča
vsem pogojem za prijavo, svetujejo, na kakšen način lahko prijavitelji pridobijo točke
glede na merila javnega razpisa, da bi bila
prijava čim višje točkovana in bi podjetje
imelo večje možnosti za uspeh, ter seveda
tudi ocenijo primernost projektne ideje.
Obenem opozorijo na morebitne »zanke«
posameznega javnega razpisa. V večjem
deležu razpisov iz Načrta za okrevanje in
odpornost (NOO) je pogoj povezovanje v
konzorcije, zato je ena od storitev skupine
tudi nudenje podpore pri iskanju potencialnih konzorcijskih partnerjev ali zunanjih
izvajalcev za celovito izvedbo projekta.
Članom GZS skupina nudi tudi vse informacije o aktualnih povratnih virih, ki
so na voljo, predvsem o produktih SID
banke, Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega
sklada oziroma Ljubljanske borze. Možnosti in priložnosti je veliko.
Sodelovanje z državo
Med zelo pomembnimi aktivnostmi
skupine Viri financiranja je sodelovanje z državo pri pripravi zakonov, uredb,

strategij, operativnih programov, na nivoju GZS pa si prizadevajo vplivati, da bi
bil čim večji delež sredstev namenjen gospodarstvu, torej podjetjem. GZS podatke
za tovrstno aktivnost pridobiva preko mapiranja načrtovanih projektov slovenskih
podjetij (Investicijska platforma 5.0).

Člani delovne skupine Viri
financiranja so v polni
pripravljenosti na podporo in
svetovanje podjetjem. Vljudno
vabljeni, da izkoristite čim več
storitev, ki jih nudijo.
Informativni dan Javnega razpisa
Demo piloti NOO
Delovna skupina Viri financiranja je organizirala tretji informativni dan, in sicer
za Javni razpis za okrevanje in odpornost
s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR Demo piloti NOO). Gre za zadnji
pomembnejši javni razpis iz NOO, ki je
namenjen izključno podjetjem.
Osrednji del dogodka je bila predstavitev javnega razpisa, ki je namenjen
spodbujanju končnih prejemnikov k izvajanju raziskovalne, razvojne in inovacijske
dejavnosti, katere rezultat bodo novi ali
izboljšani produkti, storitve ali procesi z
visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom na globalnem trgu. Vsi projekti
morajo biti povezani z zelenim prehodom
in krepitvijo odpornosti. Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za
izvedbo projektov, ki se osredotočajo na
področje krožnega gospodarstva.
Pilotno-demonstracijski projekti
so lahko razdeljeni na dva sklopa, pri
čemer je prvi del namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do
sedaj še niso bile uporabljene ne le pri
nas, ampak tudi po svetu, drugi sklop pa
je namenjen prikazu praktične uporabe,
testiranju, evalvaciji. Prijava je mogoča
na oba ali samo na drugi sklop, če je rešitev že razvita. Aktivnosti obeh sklopov se
lahko odvijajo istočasno. Pri prvem sklopu bo upoštevana RRI shema, pri drugem
pa regionalna in MSP shema. Skrajni rok
za prijavo je 18. julij 2022, utegne pa se
zgoditi, da bo ta rok podaljšan.
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Velik poudarek dogodka so bile tudi
okoljske zahteve s podrobnejšo predstavitvijo meril v razpisih. Evropski zeleni
dogovor pospešeno prehaja v vse strategije in nove zakonodaje EU. Še posebej
pomemben postaja okoljski vidik pri
razvoju novih izdelkov in inovacijah.
Okoljski vidiki v razpisni dokumentaciji
tokrat lahko doprinesejo 33 točk. Pomemben je pogled na celoten življenjski cikel
proizvoda, s posebnim poudarkom na
odpadkih, z vidika prispevkov k blažitvi
podnebnih sprememb in prispevkov za
prehod v krožno gospodarstvo. Prispevke projekta okolju je treba upoštevati
celovito. Zaradi pomanjkanja surovin in
vse višjih cen energentov pa velja poleg
tehničnih inovacij vse bolj razmišljati
tudi o novih poslovnih modelih oziroma
sistemih. Med drugim se v razpise vpeljuje skupno evropsko načelo »ne škoduj
bistveno«, ki pomeni, da noben projekt
ne sme bistveno škodovati nobenemu
od šestih ključnih zelenih ciljev, ki zajemajo: blažitev podnebnih sprememb,
prilagajanje podnebnim spremembam,
trajnostno uporabo in varstvo vodnih in
morskih virov, prehod v krožno gospodarstvo, preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja ter varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Na GZS bodo podobne informativne
aktivnosti za člane izvajali tudi
v sklopu prihajajoče Evropske
kohezijske politike, tako da ste
vljudno vabljeni k udeležbi in
povezovanju.
V drugem delu dogodka sta bila predstavljena dva primera dobrih praks. Izkušnje
prijave in izvajanja pilotno-demonstracijskega projekta iPot je predstavil Ernest
Žejn (Skupina Žejn), integralno rešitev za
optimizacijo proizvodnje Industrial Spyder pa Aleš Hočevar (LEAN REŠITVE). n

Podrobnosti o javnem
razpisu

