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Vzvodi rasti in napredka

Proaktivnost, inovativnost in podjetnost – lastnosti, ki jih 
mora družba gojiti sistematično pri vseh članih: od 
najmlajših do starejših (S‐J Evrope, glasbenik‐podjetnik);

Kot se kamena doba ni končala, ker bi zmanjkalo 
kamenja, ampak zaradi inovacij, je tudi v moderni 
ekonomiji človek edini neomejen razvojni dejavnik;

Fond znanja se danes podvoji v 3‐5 letih, možnosti za 
inoviranje so neomejene, kapitala je več kot dobrih 
poslovnih idej;

EU države dajejo za RR letno cca 2.000 mlrd €, EU preko 
struk.&kohezijskih skladov 150 mlrd, H2020 le 10 mlrd €, 
efekt skozi sinergijo.



Kaj ponuja Evropa 2020?

Po neuspehu „lizbonske strategije“ ‐ sicer pravilna 
usmeritev, a premalo politične volje in učinkovitih 
implementacijskih mehanizmov ‐ zdaj strategija
pametne specializacije, Unije inovacij in skupnega 
raziskovalnega prostora (ERA).

Temeljni cilji:
‐ dvig stopnje zaposlenosti iz 69% na 75%
‐ vlaganje v RR (GERD 3%)
‐ energetska učinkovitost (zmanjšanje GHE za 20%)
‐ dvig deleža 30‐34 let univ. izobraženih (iz 31% na 40%)
‐ zmanjšanje revščine (25% manj ispod meje revščine)



H2020: NOVOSTI glede na 7.OP

• Poudarek na inovacijah, povezovanju RR sfere in gospodarstva –
ter rezultatih potrjenih na trgu (vse oblike inovacij, družb.vidiki 
povsod) – širše vključevanje zasebne sfere, javno-zasebna 
partnerstva;

• Tematika širše formulirana, osredotočenje na ključne družbene 
izzive evropske družbe, n.pr. zdravje, čista energija in transport;

• 2-letni del. programi – kmalu priprave na 2016-2017 – vključiti se 
pravočasno (kdor čaka na razpis -- male možnosti za uspeh);

• Večja fleksibilnost – koriščenje več EU virov za isti projekt (RR 
80%, razvojne razisk.-blizu trgu 50%)  -- novi instrumenti: Teaming, 
twinning.



H2020: NOVOSTI glede na 7.OP

• Povezovanje Strukturnih in sredstev H2020 
(kohezijske regije 50 in 80% za naložbe v znanje in 
tehnologijo;

• Manj programov (doslej čez 400) – H2020 združuje tri 
dosedanje programe (FP7, CIP, EIT);

• Poudarek na MSP (20% sredstev, v FP7 cilj 15%), 
novi finančni instrumenti: granti do 50.000 € z razpisi 
večkrat letno (razen 2014), ugodna posojila, lastniški 
deleži.



H2020: bistvene poenostavitve

• Enotna, poenostavljena, jasna pravila sodelovanja;

• Nova finančna pravila: razmerje med zaupanjem in 
kontrolo; 

• Prehod iz več načinov financiranja za različne uporabnike 
in aktivnosti na samo dva;

• Zamenjava 4 načinov izračuna režije ali “posrednih 
stroškov” - z enotno povprečno vrednostjo;

• Uspešni prijavitelji bodo začeli delati hitreje: 
čas do financiranja: max 8 mesecev (izjeme pri ERC in v 
utemeljenih primerih)



Kako smo ekipirani za H2020?

•Po prof.Pavletu Sicherlu (metoda časovne distance)         smo 
med EU27 pozicionirani tako:

– po objavah na milijon prebivalcev v l.2011 na        4.mestu; 
– po vlaganjih v RR v BDP (GERD) v l. 2011 na       6.mestu;
– po citatih na milijon prebivalcev pa v l.2012 na     10.mestu; 
– po skupnem inovacijskem indeksu  v l.2010 na    13.mestu;
– po  relativnem faktorju vpliva v letu 2011 pa na    21.mestu.

•Sklep: čeprav aktivni, imamo neugoden razkorak med 
vlaganji in rezultati inovacijske-raziskovalne dejavnosti.



Kako smo ekipirani za H2020?

Odličnost terja kritično maso &
partnersko povezavo z gospodarstvom:

•V FP7 od 651 slov.pogodb prvi trije pridobili kar polovico: (UNI 
Ljubljana 149, Institut J.Stefan 125, UNI Maribor 33).
•Uspešnost zavisi od vključenosti v evropske mreže in 
partnerstva, zlasti pod vodstvom vodilnih. Dobro preteklo 
sodelovanje – osnova za vabila v nove projekte
•Naša potenca zavisi od inovativne vrednosti dejavnosti, ki jo 
razvijamo. Ta je lahko zelo ozka, prava niša, ki nam zagotavlja 
enakopravno mesto v zmagovalnih ekipah.
•Konkurenca v H2020 bo še večja kot v OP7. 



• strateško svetovanje glede  programov EU;
• opozorila na pripravo razpisov;
• »insiderske« informacije glede prioritet in pričakovanj Komisije;
• informacije o "konkurenčnih" prijavah;
• informacije o konzorcijih, v katere se član lahko vključi;
• interpretacija razpisnih pravil in prakse;
• konzultacije s pristojnim uradnikom ("project officerjem") pred 

predajo projekta – razen, kadar to razpisni pogoji izključujejo;
• pomoč pri iskanju partnerjev;
• pregled dokumentacije pred predajo projekta;
• pomoč pri pisanju projektne prijave;
• pomoč pri komunikacijah s pristojnim uradnikom v vseh fazah 

priprave, prijave, pogajanj in izvajanja pogodbe, posebej pri 
reševanju kriznih situacij;

• povezovanje z ustreznimi evropskimi mrežami in združenji;
• promocija projektnih rezultatov (organizacija delavnic, seminarjev, 

stik z mediji, itd.).

Projektni servis SGRZ


