V Ljubljani, 11.07.2017

Spoštovani!
Z veseljem vam sporočamo da je delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje S4
(DSDS S4) dne 07.07. 2017 sprejela sklep, da se Akcijski načrt za področje Materialov
kot končnih produktov v celoti potrdi. Zato vam ga pripenjam v branje.
Predstavitev celotne vsebine Akcijskega načrta SRIP MATPRO, pripravljenega pod okriljem
Gospodarske zbornice Slovenije, bo 29.08.2017 na GZS, podrobnejše vabilo še pošljemo,
vas pa prosimo da si ta dan rezervirate.
Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologije je že razpisalo prve razpise, za katere vam
lahko ponudimo tudi naše svetovanje in pomoč pri pripravi vloge. Vabimo vas, da
opredelite:





svoje razvojne usmeritve vključeno s pričakovanimi učinki
vašo usmeritev v fokusna področja
vrednostne verige oz. partnerje s katerimi sodelujete ali bi želeli sodelovati pri razvoju
načrte na področju internacionalizacije,

in nas kontaktirate na naslov: vesna.nahtigal@gzs.si in z veseljem vas obiščemo pri vas v
podjetju.
Posredujem vam povezavo na aktualna razpisa na MGRT:
Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki je odprt do 26.09.2017
http://www.mgrt.gov.si/ – JR RRI2
ter Javni razpis Eureka 2017 , ki je odprt do 09.10.2017
http://www.mgrt.gov.si/ – EUREKA 2017
Predviden razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ za (TRL 3-6)
pričakujemo konec poletja.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Operacija izvaja v
okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave

in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih
in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

