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Vsebinski okvir predstavitve

Poudarki

• Pomen rednih sestankov s člani
• Povzetek aktivnosti v SRIP ToP
• Povzetek aktivnosti v S5
• Kratkoročni cilji za leto 2022
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Pomen sestankov s člani - Strateški cilji SRIP ToP in izvajanje

Percepcija strateških ciljev SRIP ToP v ožji koordinacijski skupini STV

Dejansko izvajanje SRIP
• splošni premik v aktivnosti organizacij podpornega okolja!

Rang Cilj 1 Cilj 2 Cilj 3 Cilj 4 Cilj 5

1 Vpliv na oblikovanje RRI politike (razpisi, alokacija sredstev,...)

2 Spodbujanje razvoja znanj in kompetenc na področju tehnologij in za uvajanje novih rešitev/produktov/tehnologij na prioritetnih področjih na trg

3 najti način, da bi partnerji čutili večjo pripadnost SRIP-u

4 opredelitev fokusnih področij in tehnologij

4 aktivnosti na področju internacionalizacije, 

6 aktivnosti na področju razvoja človeških virov

6* aktivnosti skupnega razvoja (HOM)

Povp 9,4 9,0 8,5 7,8 7,8 7,4 8,0

janje razvoja znanj in kompetenc na področju tehnologij in za uvajanje 

novih rešitev/produktov/tehnologij na prioritetnih področjih na trg
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Povzetek aktivnosti v SRIP ToP

Izvajanje 3.faze Akcijskega načrta SRIP ToP

a. Obdobje 1.4.2020 do 30.9.2023 (podaljšanje obdobja 3.faze za 1 leto)
b. Dvonivojska matrična struktura SRIP ToP
c. Akcijski načrt SRIP ToP sestoji iz

a. Akcijskih načrtov 4 grozdov upravičencev:  NT (IJS), STV (KC STV), PT (GZS), 
PMO (Tecos)

b. Skupnih nalog na nivoju SRIP
d. Skupni projekti (HIA, NDC?)
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Povzetek aktivnosti v SRIP ToP

Spremembe v upravljanju in vodenju SRIP ToP

a. Aneks k sporazumu o ustanovitvi SRIP ToP: 
• Poslovni odbor, 
• umestitev in naloge Programskega sveta

b. Jeseni 2021 so potekli mandati direktorju CToP, članom UO SRIP ToP (in članom
Programskega sveta) – izvedba z zamikom:

a. Direktor –> v.d. direktor (November 2021) –> direktor (še ni)
b. Novi UO –> marec 2022
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Povzetek aktivnosti v KC STV

Izvajanje 3.faze Akcijskega načrta grozda STV

• Akcijski načrt STV (KC STV) – struktura
• VVV ISVOD: 7 prioritetnih tehnoloških področij
• HOM TV: smeri razvoja tehnologij vodenja
• Aktivnosti internacionalizacije, programski focus:

• FOF/EFFRA
• SPIRE
• HFC JU/HE

• Izvajanje AN STV 2021
• Cilji AN so opredeljeni s kazalci



Datum: 19. 05 2022

KCSTV: Srečanje članov maj 2022

Povzetek aktivnosti v KC STV
Izvajanje 3.faze Akcijskega načrta grozda STV – kazalci ciljev

Naziv kazalnika uspešnosti Kvantifikacija kazalnika uspešnosti

Število novih skupnih projektov/

partnerstev

Formirati vsaj 5 novih razvojnih projektov / 

partnerstev med raziskovalnimi institucijami in 

podjetji, katerih cilj bodo novi produkti, storitve 

ali tehnologije

Število   

izvedenih delavnic

izvesti vsaj 4 delavnice partnerjev za mreženje / 

informiranje

Število  

pripravljenih prijav na domače 

razpise

Sodelovati pri pripravah vsaj 4 prijav raziskovalno 

razvojnih in drugih projektov na razpise S4 ali 

druge domače razpise

Število  

pripravljenih prijav na 

mednarodne razpise

Pripraviti vsaj 4 prijave na mednarodne razpise

Število  

produktov in storitev, 

ki  izhaja iz povezave z 

raziskavami v  okviru ARRS,  

H2020, HOM TV itd.

Rezultate vsaj 4 raziskav vključiti v verige 

vrednosti

Število  

sodelovanj / akcij v okviru 

mednarodnih organizacij, 

konzorcijev, mrež, itd.

Realizirati vsaj 3 sodelovanja / akcije 

Cilj-naziv kazalnika Kvantifikacija 

kazalnika uspešnosti

Pospešiti penetracijo 

horizontalnih tehnologij, ki so 

matične v SRIP-u ToP tudi v 

druge SRIP-e

Število novih razvojnih 

povezav SRIP ToP TV z 

drugimi SRIPi (1)

Pospešiti penetracijo 

najnovejših horizontalnih 

tehnologij v verige vrednosti 

SRIP ToP

Število novih povezav 

med VVV in HOM (3)

Vključiti nove partnerje v 

obstoječe VVV in/ali HOM

Število novih 

partnerjev v  

posameznih VVV in 

HOM (3)

Izdelati predloge za RRI 

strategije in usmeritve na 

področju ToP

Število predlogov za 

RRI strategije in 

usmeritve na področju 

ToP (1)

Sistemsko podpreti razvoj 

človeških virov na področju 

SRIP ToP

Število usposabljanj za 

strokovnjake iz 

gospodarstva (2)

Organizirati in podpreti skupne 

tržne in promocijske akcije za 

produkte in storitve

Število skupnih tržnih 

in promocijskih akcij 

(3)

Tabela kazalnikov ciljev VVV ISVOD Tabela kazalnikov HOM TV
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Povzetek aktivnosti v KC STV

Izvajanje 3.faze Akcijskega načrta grozda STV (KC STV) – nekaj poudarkov

a. Izvedba usmerjene spletne delavnice »Možnosti sodelovanja in skupnega prijavljanja
partnerjev grozda STV na aktualne razpise Horizon Europe (HEU)« s predstavitvijo
razpisov, ki segajo na fokusna področja akcijskega načrta 3.faze KC STV, 

b. Vpostavitev sodelovanja KC STV z ZING – Združenje za inženiring pri GZS
c. Uspešen vpis KC STV v DIH katalog strokovnjakov za področje priprave digitalne

strategije podjetij
d. izvedba hibridne delavnice UI4ToP (Umetna inteligenca pri optimizaciji proizvodnih

procesov v tovarnah prihodnosti
e. Izvedba celodnevne hibridne konference z naslovom “Control technologies -

technologies that make things work” 
f. Sodelovanje s SVRK pri obnovi S4 – S5
g. Vključevanje v aktivnosti evropskih razvojnih JPP – priprave za vključevanje v razpise

a. EFFRA – član KC STV je predstavnik SRIP ToP v EFFRA
b. HFC JU – član KC STV je član HE
c. Agenda process on Green hydrogen – član KC STV v ekspertni skupini za pripravo

SRIA
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Nacionalni cilji: razvoj lastnih storitev, produktov in procesov
.

Cilj 1 zeleni prehod

Cilj 2 razvoj lastnih produktov, storitev in sistemov 

Kaj in kako znanje in kompetence

Kako, S čim omogočitvene tehnologije 

Kje v vseh domenah našega bivanja

Vir: osnutek S5 v javni obravnavi, 
januar 2022
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Pogled 1:

Digitalizacija: splošna uporaba digitalnih IKT tehnologij predvsem: 

(opismenjevanje državljanov)

v komunikaciji uporabnika v družbenih in v poslovnih sistemih: človek-človek -> človek-stroj
za povečevanje učinkovitosti delovanja obstoječih sistemov

Pogled 2:
Digitalizacija: skupek digitalnih tehnologij - orodij za doseg »net zero« - celovite podnebne nevtralnosti v vseh
domenah bivanja:
i. IKT tehnologije, vključno z UI za komunikacijo 
ii. Tehnologije vodenja, vključno z UI v povratni zanki
iii. Robotika
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Obnova S4-> S5 in KC STV

• TM TVP in Strategija razvoja SI 
• Sodelovali smo pri oblikovanju koncepta S4 na osnovi kompetenc in kapacitet in 

presečnih tehnoloških področij

• Oblikovali smo močne pobude za prioritetna tehnološka področja v 4 domenah: 
Tovarne prihodnosti, Krožno gospodarstvo, Pametne stavbe in Pametna mesta in 
skupnosti

• Sodelovali smo pri oblikovanju akcijskih načrtov v okviru teh SRIPov
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Cilji KC STV v 2022

Izvajanje AN grozda STV

a. Aktiviranje vloge KC STV kot motivatorja, povezovalca in koordinatorja skupnih
projektov članov KC STV

b. Začetek s 1.1.2022, vodja Rudi Panjtar
c. Cilj 2022: prijava na več razpisov, uspešna prijava na vsaj 1 mednarodni projekt z 

udeležbo več članov KC STV

Formiranje programske pisarne KC STV

a. Izvajanje AN v skladu z opredeljenimi cilji
b. Osvežitev AN z novimi cilji – spremembe okvirov & robnih pogojev od začetka 3.faze, 

podaljšanje izvajanja za 1 leto
c. Izvedba konference CTTMTW 2022 (Control Technologies that make things work
d. Aktiviranje odnosa s člani KC STV

Aktiviranje presečne vloge TVP (HOM TV)
• Aktiviranje sodelovanja s SRIPi s presečnimi področji, 
• 1.cilj: SRIP KG – vodikove tehnologije: medsebojno članstvo KI in KC STV
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Cilji KC STV v 2022 (2)

Začetek investiranja v NDC

a. Dva razvojna demonstracijska centra
a. Razvojni demonstracijski center za diskretne in logistične procese
b. Razvojni demonstracijski center za procesne tehnologije: distribuirani procesni

laboratorij za vodikove tehnologije

Selitev v nove prostore
• od 14.3.2022: Nov poslovni naslov KC STV: Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
• Povečanje vpetosti v poslovno okolje start-up in spin-off podjetij, ojačevanje sinergije v 

inovacijskem ciklu

Sodelovanje v procesih obnavljanja nacionalne razvojne strategije in zelenega prehoda
• Sodelovanje pri oblikovanju S5
• Vključevanje v iniciative & projekte v okviru zelenega prehoda
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Hvala za pozornost!

Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
W www.kcstv.si E: info@kcstv.si

Zoran Marinšek

http://www.kcstv.si/
mailto:info@kcstv.si
https://www.youtube.com/channel/UCzNBDw6XtENUekuO5o5mMPw
https://www.linkedin.com/company/82214586/


Rudi Panjtar, KC STV
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•Programska pisarna

•Internacionalizacija

•Razpisi

•Dogodki

Agenda 
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1. Vzpostavitev novičnika za sodobne tehnologije vodenja
• Tehnične novosti (naša področja, združenja v katerih smo prisotni)

• Prispevki članov (produkti, dosežki, projekti...)

• Prihajajoči zanimivi domači in tuji razpisi

• Zanimivi dogodki s področij tehnologij vodenja

Novičnik naj bi izdajali enkrat mesečno, distribucija preko elektronske pošte.

Predvidene aktivnosti programske pisarne

2. Redna mesečna srečanja s člani
• Kratko poročilo o delu preteklega meseca

• Predlogi in pobude članov

3. Organizacija dogodkov
• Dogodki za člane

• Dogodki za širšo strokovno javnost

• Dogodki v okviru združenj, kjer smo prisotni
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DIH4ACT je digitalno inovacijsko stičišče, ki ga 
ustanavlja KC STV.

Je središče digitalnih inovacij, ki spodbuja 
znanje o naprednih tehnologijah vodenja in 
pomaga proizvodnim podjetjem pri digitalni 
transformaciji njihovih proizvodnih procesov v 
diskretni in procesni industriji.

Namenjen je širšemu povezovanju v okviru EU 
in domačih DIH.

Članstvo za obstoječe člane KC STV in 
Tehnološke mreže je/bo brezplačno. 

Lastno digitalno stičišče za kontrolne tehnologije

4

Povečajte zmogljivost

Povečajte uspešnost in 

učinkovitost vašega 

delovanja. Prepričani 

smo, da bo 

digitalizacija prinesla 

naslednji preskok 

učinkovitosti industrije.

Okrepite sodelovanje

Preobrazite izkušnjo dela z 

najnovejšimi nadzornimi in 

digitalnimi tehnologijami s 

skupnim sodelovanjem in 

povezovanjem.

Omogočite inovativnost 

Omogočite inovacije za 

spodbujanje sprejemanja 

novih storitev: razvijajte 

hibridne izdelke in rešitve, 

ki združujejo kontrolne in 

digitalne tehnologije.
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Če se z nepovratnimi sredstvi šele spoznavate ali pa imate sami že veliko izkušenj, vendar bi za 
kompleksna vprašanja potrebovali nasvet, vam nudimo tudi različna svetovanja.

• Izvedemo oceno projektne ideje in primernost projekta na določen razpis

• Poiščemo primeren razpis za vaš raziskovalno razvojni projekt

• Poiščemo ustrezne partnerje in podizvajalce doma in v tujini

• Pomagamo vam oblikovati cilje projekta, učinek, delovne pakete, rezultate in diseminacije
( izboljšanje logičnega okvira, predlaganje strukture projekta, pregled vašega besedila, 
posredovanje povratnih informacij o tem, kako narediti izboljšave).

• Pomagamo vam sestaviti proračun projekta.

• Pomagamo vam pri postopku oddaje predloga.

Svetovanje o nepovratnih sredstvih
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• Za vašo projektno idejo poiščemo primeren razpis.

• Svetujemo glede priprave potrebne projektne dokumentacije.

• Pomagamo in usmerjamo pri opredelitvi znanstvene odličnosti in učinka (impact).

• Svetujemo pri pripravi finančne konstrukcije projekta.

• Koordiniramo in komuniciramo med partnerji

• Izvedemo kontrolo kakovosti projektne prijave:
• Pregledamo dokumentacijo in pripravimo priporočila za izboljšave (pred oddajo projektne prijave)

• Pregledamo in pripravimo proračun projekta

• Pripravimo navezovanje projektne ideje na strategijo organizacije in/ali na prioritete organov financiranja
(Evropska komisija).

• Opredelimo učinke projekta glede na prednostne naloge EU.

• Pomagamo pri pripravi konzorcijske pogodbe.

• Svetujemo pri vodenju projekta.

Priprava projektnih prijav



Datum: 19. 05 2022

KCSTV: Srečanje članov maj 2022

• Ko je projekt odobren, vam bomo pomagali pri sklenitvi pogodbe z razpisodajalcem (Grant 
Agreement).

• Za vas bomo izvajali administrativno in finančno koordinacijo projekta (project management).

• Pripravili bomo finančna poročila glede na predpisano dinamiko ter izvajali vnose v različne
sisteme za poročanja glede na vrsto razpisa.

• Projekte bomo vodili preko naše internetne aplikacije za projektno vodenje projektov, ki lahko
podpira samo partnerjev del projekta oz. celoten projekt z omogočanjem polnega dostopa
vseh sodelujočih partnerjev.

V pripravi - vodenje projektov

Specialne ekspertize, ki jih ne izvaja KCSTV oz. naši eksperti, se obračunajo glede 
na ceno storitve, ki jo skupaj dogovorimo z izvajalci takih ekspertiz!
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e
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Poslovni model – projektna pisarna KCSTV
B

(a
si

c)

• Ocena ideje

• Iskanje možnih partnerjev, 
priprava verige vrednosti

• Pomoč pri oblikovanju
konzorcija

• Pomoč pri prijavi
(pojasnila, vprašanja, 
dokumentacija)

• Pregled ustreznosti
vsebine

• Kontrola dokumentacije
pred oddajo

A
(d

va
n

ce
d

) • Ocena ideje

• Iskanje možnih partnerjev, 
priprava verige vrednosti

• Pomoč pri oblikovanju
konzorcija

• Sestava konzorcijske
pogodbe in NDA

• Pomoč pri prijavi
(pojasnila, vprašanja, 
dokumentacija)

• Pomoč pri pripravi vsebine

• Kontrola dokumentacije
pred oddajo

• Pomoč pri vzpostavitvi
projektnega vodenja po 
pridobitvi projekta

E(
xp

er
t)

• Ocena ideje

• Iskanje možnih partnerjev, 
priprava verige vrednosti

• Oblikovanje konzorcija

• Sestava konzorcijske
pogodbe in NDA

• Priprava vsebine in 
proračuna

• Kontrola dokumentacije
pred oddajo

• Prijava projekta (pojasnila, 
vprašanja, dokumentacija)

• Vzpostavitev in nadzor
projektnega vodenja po 
pridobitvi projekta

• Pomoč pri poročanju

B A E
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Imamo tri pakete in štiri področja

• Popust za člane KCSTV brez udeležbe KCSTV kot partnerja ali podizvajalca znaša 20% vrednosti članarine člana
in 1% vrednosti subvencije.

• Popust za člane KCSTV z udeležbo KCSTV kot partnerja ali podizvajalca znaša 25% vrednosti članarine člana in 
2% vrednosti subvencije.

• Posebni dogovori v primerih sodelovanja članov pri pripravi vsebin (in-kind priznane storitve)

• Plačilo avansa v dveh obrokih in sicer 40% ob podpisu pogodbe, 60% pred oddajo projekta.

• Projekti so izključno iz naših fokusnih področij oz. presečnih področij z našimi fokusnimi področji.

• Glede interreg projektov trenutno podpiramo samo projekte Interreg Alpine Space.

Finančni prikaz poslovnega modela KCSTV

RRI RRP, piloti Interreg enofazni/dvofazni HE

B(asic) 3.500 EUR
4% vrednosti

4.000 EUR
4% vrednosti

3.000/4.800 EUR
4% vrednosti

4.800 EUR
4% vrednosti

A (advanced) 5.000 EUR
6% vrednosti

6.000 EUR
6% vrednosti

3.500/7.000 EUR
6% vrednosti

7.000 EUR
6% vrednosti

E(xpert) 8.000 EUR
8% vrednosti

9.000 EUR
8% vrednosti

5.500/10.000 EUR
8% vrednosti

10.000 EUR
8% vrednosti
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EFFRA in MiE

Smo aktivni člani EU združenja tovarn prihodnosti EFFRA. Sodelujemo tudi v MiE members board, kjer

soodločamo o bodočih razpisih HE s področja proizvodnje.

ASPIRE in Proces4Planet
Smo aktivni člani združenja in naši člani sodelujejo na več projektih združenja.

CHJU- Clean Hydrogen Joint Undertaking
Smo aktivni člani združenja. Naši zaposleni in člani so sodelovali pri pripravi SRIA, sodelujejo na več

projektih združenja predvsem na področju uporabe zelenega vodika v energetiki.

VANGUARD
Aktivno sodelujemo v pilotu za umetno inteligenco ter se pridružujemo sodelovanju

pri novem pilotu za področje vodika..

Internacionalizacija
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EUROSTARS 2022

Eurostars is the largest international funding programme for SMEs wishing to collaborate on R&D projects that 
create innovative products, processes or services for commercialisation.

Digital Europe Programme 2022 (DIGITAL)

With a planned overall budget of €8.2 billion, Digital Europe Programme will shape and support the digital transformation of 
Europe’s society and economy. Its goal is to improve Europe's competitiveness in the global digital economy and increase its 
technological autonomy.

Innovation Fund Small and Large Scale Projects 2022

The call targets projects on low carbon technologies and processes in all sectors covered by Directive 2003/87/EC (the EU ETS 
Directive)

EIC Accelerator 2022

The EIC Accelerator supports high-risk, high-potential small and medium-sized enterprises to develop and bring to market 
new products, services and business models that could drive economic growth.

EIC Pathfinder 2022

EU funding for developing the scientific basis of breakthrough technologies. Pathfinder open TRL 1 - 4 | Pathfinder challenges 
2022 TRL 2 - 4.

MIND4MACHINES

Namen MIND4MACHINES je olajšati medsektorsko in čezmejno podporo, ki jo potrebujejo proizvodna MSP, da preizkusijo in 
sprejmejo najnovejše digitalne tehnologije za preoblikovanje v pametnejšo, bolj zeleno in z viri učinkovitejšo proizvodnjo, ki
je usklajena z najnovejšimi politikami EU.

Zanimivi razpisi - EU

https://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/eurostars-2022
https://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/digital-europe-programme-2022-digital
https://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/innovation-fund-small-and-large-scale-projects-2022
https://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/eic-accelerator-2022
https://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/eic-pathfinder-2022-1
https://mind4machines.eu/
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1807 - 2022

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (rok 18.07 – 2022)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in 
krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

P1 plus 2022 (rok 01.06 – 2022)
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z izbranimi 
bankami.

iP1 COVID 2022 (rok 20.05 – 2022)
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z izbranimi 
bankami.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno 
družbo (NOO LES) rok 01.09 - 2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno
gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v 

Republiki Sloveniji (rok 1.10 - 2022)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k 
doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k 
ohranjanju delovnih mest.

Zanimivi razpisi - Slovenija

https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-okrevanje-in-odpornost-s-pilotno-demonstracijskimi-projekti
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p1-plus-2022
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/category/slovenski-razpisi
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/p1-covid-2022
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-spodbujanje-vecje-predelave-lesa-za-hitrejsi-prehod-v-podnebno-nevtralno-druzbo-noo-les
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-spodbujanje-velikih-investicij-za-vecjo-produktivnost-in-konkurencnost-v-republiki-sloveniji-1
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Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO ( do 3.4.2022 )

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni 
prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. 
Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v
končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni
obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

energije za gospodarstvo (do porabe)

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala” (do 31.5.2022)

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapitala - dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela 
raziskovalca na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo 

električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) (rok 8.6.2022)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z 
električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu 
in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Zanimivi razpisi - Slovenija

https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-noo
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-poziv-92fs-po21-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-energije-in-obnovljive-vire-energije-za-gospodarstvo
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-poziv-varovanje-inovacijskega-potenciala
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-jr-se-ove-2021
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SID BANKA ugodni krediti (rok : do porabe sredstev)

Novi in razmeram prilagojeni programi za financiranje samostojnih podjetnikov, malih in 
srednje velikih ter velikih podjetij v času epidemije COVID-19. Podjetje, ki želi zaprositi kredit 
na SID Banki: posluje vsaj 2 leti, ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena, 
v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 
(vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125.

SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit (rok: do porabe sredstev)

Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot 
tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in 
kurativnih ukrepov zaradi tega

Davčne olajšave za raziskovalno razvojno dejavnost (celo leto)

Ali v podjetju opravljate raziskovalno razvojno dejavnost in zanjo niste črpali nepovratnih 
sredstev? Potem lahko za stroške raziskav in razvoja uveljavljate davčno olajšavo!

Zanimivi razpisi - Slovenija

https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/sid-banka-ugodni-krediti
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/sid-banka-covid19-likvidnostni-kredit
https://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/davcne-olajsave-za-raziskovalno-razvojno-dejavnost
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Business and legal aspects of digital platforms in manufacturing – spletna delavnica
24. Maj 2022 ob 9:30
Spletna delavnica, ki jo soorganizirata EFFRA in Connected Factories. Digitalizacija in uporaba strežniške 
opreme sta se že spremenili in bosta še naprej oblikovali delovno okolje proizvodnje in načine, na katere 
poteka sodelovanje v smeri trajnosti/zelenega prehoda.

E-seminar: ZVO-2 – zakon, ki spreminja pravila ravnanja z okoljem
31. Maj 2022 ob 9:00
V aprilu 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki spreminja pravila ravnanja z okoljem –
pripravite se sedaj!

21. Okoljski dan gospodarstva
3. Jun 2022 ob 9:00
Tradicionalni 21. Okoljski dan gospodarstva, ki bo po dvoletnem premoru ponovno potekal v živo dne 3. junija 
2022, ob 9:00 v Hotelu Rikli, na Bledu. V okviru "trajnostnega ravnanja z okoljem", kot ene od horizontalnih 
tem SRIPa Tovarne prihodnosti, bodo na dogodku podeljena Potrdila za področje trajnostnega ravnanja z 
okoljem v okviru SRIP Tovarne prihodnosti - Srednje in malo za podnebno nevtralno.

Zanimivi dogodki

https://ctop.ijs.si/dogodek/business-and-legal-aspects-of-digital-platforms-in-manufacturing-spletna-delavnica/
https://ctop.ijs.si/dogodek/e-seminar-zvo-2-zakon-ki-spreminja-pravila-ravnanja-z-okoljem/
https://ctop.ijs.si/dogodek/business-and-legal-aspects-of-digital-platforms-in-manufacturing-spletna-delavnica/
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Hvala za pozornost!

Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija
W www.kcstv.si E: info@kcstv.si

Rudi Panjtar

http://www.kcstv.si/
mailto:info@kcstv.si
https://www.youtube.com/channel/UCzNBDw6XtENUekuO5o5mMPw
https://www.linkedin.com/company/82214586/

