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S4
STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA
Srečanje ključnih zainteresiranih gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije v nadaljevanju procesa
podjetniškega odkrivanja za oblikovanje in postavitev novega modela upravljanja, ki bo s skupnim in strateškim
pristopom povezal akterje na posameznem področju ter soustvarjal pogoje za celovito podporo raziskovalni in
inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih S4.
Zadnje veliko skupno srečanje na temo priprave S4 je bilo junija 2015 v Kinu Šiška, na osnovi česar smo skupaj ustvarili
dokument, ki ga je Vlada RS sprejela 20. septembra 2015 in ga nato poslala v odobritev Bruslju. V torek, 3.11., je iz Bruslja
prišlo soglasje, ki je bilo pospremljeno z oceno, da je S4 ena boljših strategij na ravni EU. To nam daje formalno zeleno luč
pa tudi dodaten zagon in odgovornost, za nadaljevanje procesa podjetniškega odkrivanja, vzpostavitev struktur upravljanja,
kakor seveda tudi pristop k objavi prvih podpornih mehanizmov iz svežnja ukrepov.
Skupni imenovalec S4 so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno,
zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških
rešitev na nišnih področjih. S S4 si je Slovenija prvič tako eksplicitno postavila jasne razvojne prioritete okrog katerih se
bomo strateško povezali, kamor bomo osredotočili naša razvojna vlaganja in na katerih imamo potencial postati
soustvarjalec globalnih trendov.
Podobno kakor smo skupaj postavili jasne prioritete S4, tako moramo tudi skupaj udejanjiti v S4 zapisan model upravljanja,
kjer ključno vlogo igrajo Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – SRIP.

Kaj so Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP) in zakaj jih potrebujemo?
Namen SRIP je vzpostaviti dolgoročno partnerstvo z vodilno vlogo deležnikov (ne države) pri vzpostavljanju verig vrednosti in
organiziranju celovite podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti s ciljem prehoda na trg na prednostnih področjih S4. Pri tem
gre za osredotočenje razvojnih vlaganj, tako zasebnih kot javnih, usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti in spodbujanje
razvojnega sodelovanja, souporabo zmogljivosti, internacionalizacijo, izmenjavo znanja in izkušenj, prenos znanja, mreženje,
razširjanje informacij.
SRIP združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih organizacij, države, kjer je to relevantno oz. smiselno pa
tudi druge deležnike (npr. NVO) – quadrouple helix.
SRIP na ciljnih področjih S4 povezuje deležnike med sabo, zastopa njihove interese v tujini ter zastopa njihove interese do
države, ki jih pri vodenju razvojne politike obravnava kot prednostne. Razvojna politika se nanaša tako na finančne in predvsem
nefinančne oblike podpore (glej sveženj ukrepov S4).
Že pred dogodkom bo na spletnih straneh SVRK, MGRT in MIZŠ objavljeno dodatno gradivo za razpravo, ki bo dodatno razdelalo
okvir SRIP, kot je že predstavljen v okviru S4 in podpornega dokumenta.

Mesto in čas dogodkov:
16. in 17. november 2015 – Ljubljana, Grand Hotel Union
23. november 2015 – Maribor, Hotel Habakuk
smeri opredelijo novo področje uporabe.
Poziv je bil odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oz.
priprave SPS ali ne, ob pogoju, da je pobudo poslala skupina najmanj dveh ali več partnerjev.
Za koga:
Na dogodek ste vabljeni vsi ključni akterji gospodarstva, ter institucij znanja ter znanstveno raziskovalnih organizacij, pristojnih
državnih organov pa tudi predstavniki ostalih deležnikov kot npr izobraževalnih organizacij, socialnih partnerjev, NVO; tisti, ki ste
svojimi pobudami že sodelovali v predhodnem procesu podjetniškega odkrivanja v procesu priprave S4, kot tudi tisti, ki še niste,
ste pa za nov pristop sodelovanja na področjih, ki jih opredeljuje S4 močno zainteresirani.
Dogodki so številno omejeni na 200 udeležencev, zato predlagamo čimprejšnjo prijavo.
Na dogdoku bomo predstavili naš koncept oziroma videnje SRIP na ka ter v medsebojnem dilaogu i inetarkciji to podorčlje
ztaintereisrani seznanjeni doarstva ter raziskovalno razvoja Slovenije; srednja ministrstva (SVRK, MGRT, MIZŠ), javne agencije in
Cilj
dogodka:
skladi
kot npr. ARRS, SPIRIT, SPS, SID ipd, pomembni tuji akterji (OECD, JRC ipd), predstavniki tveganega kapitala in poslovni
angeli, ključni akterji inovativnih, prebojnih razvojnih jeder slovenskega gospodarstva in njegove osrednje predstavniške
1. Podrobna Seznanitev deležnikov s cilji in predvidenim načinom delovanja SRIP z izmenjavo mnenj in morebitno
institucije kot npr GZS in OZS ter ostala zainteresirana združenja, univerze, inštituti in druge institucije znanja (npr. tehnološki
nadgradnjo koncepta.
parki in podobno), kot tudi ostala zainteresirana javnost.
2. Vodena razprava v smeri okvirne identifikacije potrebnih skupnih razvojnih in tržnih aktivnosti in storitev, ki jih je
smiselno zagotavljati in izvajati v koaliciji z drugimi deležniki na danem področju, preko SRIP.
3. Voden proces povezovanja v smeri identifikacije koordinatorjev.

Ponedeljek, 16. november 2015
Ljubljana, Grand hotel Union, Bela dvorana
08:30 – 09:00

Registracija udeležencev

09:00 – 09:15

Pozdravni nagovor, predstavniki SVRK, MGRT in MIZŠ

09:15 – 09:45

S4 danes s konceptom Strateških razvojno – inovacijskih partnerstev - dr. Peter Wostner,
Služba Vlade RS za razvoj, in evropsko kohezijsko politiko

09:45 – 11:30

Prednostno področje uporabe Tovarne prihodnosti in SRIP – moderirana razprava

11:30 – 11:45

Odmor

11:45 – 13:30

Prednostno področje uporabe Mobilnost in SRIP – moderirana razprava

13:30 – 14:45

Kosilo

14:45 – 16:30

Prednostno področje uporabe Zdravje – medicina in SRIP – moderirana razprava

16:30 – 16:45

Zaključki dneva

Torek, 17. november 2015
Ljubljana, Grand hotel Union, Bela dvorana
08:30 – 09:00

Registracija udeležencev

09:00 – 09:15

Pozdravni nagovor, predstavniki SVRK, MGRT in MIZŠ

09:15 – 09:45

S4 danes s konceptom Strateških razvojno – inovacijskih partnerstev - dr. Peter Wostner,
Služba Vlade RS za razvoj, in evropsko kohezijsko politiko

09:45 – 11:30

Prednostno področje uporabe Pametna mesta in skupnosti in SRIP – moderirana razprava

11:30 – 11:45

Odmor

11:45 – 13:30

Prednostno področje uporabe Pametne zgradbe in dom z lesno verigo in SRIP – moderirana razprava

13:30 – 14:45

Kosilo

14:45 – 16:30

Prednostno področje uporabe Razvoj materialov kot končnih produktov in SRIP – moderirana razprava

16:30 – 16:45

Zaključki dneva

Ponedeljek 23. november 2015
Maribor, Hotel Habakuk
08:30 – 09:00

Registracija udeležencev

09:00 – 09:15

Pozdravni nagovor, predstavniki SVRK, MGRT in MIZŠ

09:15 – 09:45

S4 danes s konceptom Strateških razvojno – inovacijskih partnerstev - dr. Peter Wostner,
Služba Vlade RS za razvoj, in evropsko kohezijsko politiko

09:45 – 11:30

Prednostno področje uporabe Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in SRIP – moderirana razprava

11:30 – 11:45

Odmor

11:45 – 13:30

Prednostno področje uporabe Trajnostna pridelava hrane in SRIP – moderirana razprava

13:30 – 14:45

Kosilo

14:45 – 16:30

Prednostno področje uporabe Trajnostni turizem in SRIP – moderirana razprava

16:30 – 16:45

Zaključki dneva

PRIJAVE NA http://www.eu-skladi.si/prijava-na-dogodek
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