Z VAMI DO STRATEGIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE
Srečanje ključnih gospodarskih in znanstvenoraziskovalnih akterjev Slovenije v procesu podjetniškega odkrivanja za
izostritev ključnih razvojnih prioritet Slovenije
»Pametna specializacija« predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso
znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev
svoje prepoznavnosti.

Vizija Strategije pametne specializacije Slovenije:
Upoštevajoč geografsko lego Slovenije, zgodovinsko vpetost med zahodne in vzhodne evropske države ter naravne, industrijske
in intelektualne potenciale Slovenije bo SPS strateško usmerjena v
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.

Proces konkretizacije Strategije pametne specializacije Slovenije je po procesu analitičnega utemeljevanja, iskanja najširših
razvojnih priložnosti in mapiranja usmeritev gospodarstva na eni strani ter kapacitet slovenske znanstvene in javno raziskovalne
sfere na drugi strani, prešel v zaključno fazo podjetniškega odkrivanja z identifikacijo ključnih razvojnih prioritet Slovenije.
S tem namenom smo 24. aprila 2015 na vse gospodarske in razvojne deležnike v Sloveniji naslovili odprt javni poziv, s katerim
smo vas pozvali k soustvarjanju in izostritvi razvojnih priložnosti Slovenije. Na osnovi vnaprej opredeljenih prednostnih področij
(tri) in pripadajočih področij uporabe – domen (deset), ki so bile identificirane na podlagi dosedanjega procesa sodelovanja, smo
želeli narediti korak naprej in identificirati pripadajoča tehnološka področja in produktne smeri. Na ta način bo v SPS opredeljeno
kje, v okviru posamezne domene, ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, in na katerih ima inovacijski
potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Brez podkrepitve z identifikacijo konkretnih tehnoloških področij in produktnih
smeri, namreč predlaganega področja uporabe ne more biti, enako velja, da lahko predlagana tehnološka področja in produktne
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.

Prispevki prispeli do 25. maja 2015, bodo/so bili predmet vrednotenja na osnovi vnaprej znanih kriterijev. Najperspektivnejši
med njimi oz. njihovi nosilci pa bodo imeli priložnost svojo pobudo predstaviti na javnem dogodku - investicijski konferenci dne
15. in 16. junija 2015 in na ta način pomembno sooblikovati prihodnjo strategijo razvojnih priložnosti Slovenije. Poleg razprave o
utemeljenosti pobud bo na dogodku predvsem priložnost za podjetniško odkrivanje v smislu povezovanja tehnologij in
deležnikov v interesu opredelitve novih priložnosti za razvoj.

Mesto in čas dogodka:
Ljubljana, Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad
15. in 16. Junij 2015

Za koga:
Na dogodek so vabljeni vsi ključni akterji razvoja Slovenije; osrednja ministrstva (SVRK, MGRT, MIZŠ), javne agencije in 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 institucije kot npr GZS
in OZS ter ostala zainteresirana združenja, univerze, inštituti in druge institucije znanja (npr. tehnološki parki in podobno), kot
tudi ostala zainteresirana javnost.

Cilj dogodka:
S pomočjo širokega, a obenem relevantnega spektra akterjev, ki svoje poslovne pobude prepoznajo v identificiranih prednostnih
področjih, s procesom podjetniškega odkrivanja, opredeliti prednostna področja in njim pripadajoča področja uporabe oz.
domene po posameznih prednostnih področjih in s tem končni dokument.

15. junij 2015, Kino Šiška, Ljubljana
Uvodni del
08:30 – 13:00
08:30 – 09:15

Registracija udeležencev

09:30 – 09:40

Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije

09:40 – 09:50

Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo

09:50 – 10:00

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10:00 – 10:10

Prof. dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10:10 – 10:40

Nagovor predstavnikov GZS - Alenka Avberšek, OZS – Branko Meh, rektorske konference – prof. dr. Ivan
Svetlik in KOsRIS - Koordinacije raziskovalnih inštitutov – prof. dr. Jadran Lenarčič

10:40 – 11:00

Stefan Kapferer, namestnik generalnega sekretarja OECD

11:00 – 11:15

Razprava

11:15 – 11:30

Odmor

11:30 – 11:45

Dr. Aleš Gnamuš, Joint Research Centre, Sevilla, SPS – EU perspektiva

11:45 – 12:45

Podrobnejša predstavitev Strategije pametne specializacije, dr. Peter Wostner, SVRK, z razpravo

12:45 – 13:00

Dr. Mohanakrishnan Raman, direktor Združenja za raziskave, izobraževanje in razvoj, Mysore, Indija

13:00 – 14:00

Odmor za kosilo

Prednostno področje – (S)Industrija 4.0
14:00 – 18:00 Pametne tovarne, Medicina, Mobilnost in Razvoj materialov kot končnih produktov
15:50 – 16:10

Odmor

Prednostno področje združuje področja uporabe, na katerih praviloma obstaja dominanten akter, ki ima pogosto tudi
vzpostavljeno sodelovanje z znanstveno sfero, kjer priložnosti žal niso optimalno izkoriščene. Z vidika oblike podpor so za to
prednostno področje relevantni ukrepi tako na področju spodbujanja raziskav in razvoja, spodbujanja povezovanja in
internacionalizacije.
(i) Pametne tovarne, (ii) Medicina, (iii) Mobilnost, (iv) Razvoj materialov kot končnih produktov
-

Predstavitve najperspektivnejših predlogov tehnoloških področij in produktnih smeri s strani deležnikov oz.
nosilcev pobud

-

Razpravo moderira dr. Peter Wostner, SVRK

16. junij 2015, Kino Šiška, Ljubljana
Prednostno področje – Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
09:30 – 12:40 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane in Trajnostni turizem
11:20 – 11:40

Odmor

Prednostno področje združuje področja uporabe, ki so vezana na uporabo naravnih in tradicionalnih virov na katerih deluje
večje število akterjev, praviloma brez očitnega dominantnega akterja in kjer je za napredek odločilnega pomena povezati
različne posamične proizvodne faze v celovito verigo oz. še bolje mrežo in na ta način spodbuditi razvojni cikel na področjih,
kjer sicer lahko uspevajo le individualne iniciative, ki pa nimajo potrebne kritične mase in posledično dosegajo precej nižje
donose. Država ima na tem področju trojno vlogo, to je z vidika spodbujevalca povezovanja, prevzemanja tveganj pri razvoju
tehnologij, ključna pa je tudi z vidika ustvarjanja ustreznih regulatornih pogojev.
(i) Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, (ii) Trajnostna pridelava hrane, (iii) Trajnostni turizem
-

Predstavitve najperspektivnejših predlogov tehnoloških področij in produktnih smeri s strani deležnikov oz.
nosilcev pobud

-

Razpravo moderira dr. Peter Wostner, SVRK

12:40 – 13:40 Odmor za kosilo

Prednostno področje – Zdravo delovno in bivalno okolje
13:40 – 16:00 Pametna mesta in skupnosti ter Pametne zgradbe in dom, vključno z lesom
14:40 – 15:00

Odmor

Prednostno področje združuje področja uporabe, ki zahtevajo sistemske rešitve, to je povezovanje procesnih tehnologij s
končnimi produkti. Zahtevajo tako intenzivna vlaganja na strani raziskav in razvoja, kakor tudi intenzivno povezovanje
deležnikov. Povezovanje se pri tem ne nanaša le na sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, ampak enako pomembno
na povezovanje deležnikov, ki uvajajo rešitve na trg. V zvezi z zadnjim ima na tem področju zelo pomembno vlogo tudi država
oz. javni sektor v celoti in to ne samo v smislu spodbujevalca sodelovanja ampak tudi preko strani povpraševanja, to je s
spodbujanjem razvoja na osnovi inovativnih javnih naročil.
(i) Pametna mesta in skupnosti ter (ii) Pametne zgradbe in dom, vključno z lesom
-

Predstavitve najperspektivnejših predlogov tehnoloških področij in produktnih smeri s strani deležnikov oz.
nosilcev pobud

-

Razpravo moderira dr. Peter Wostner, SVRK

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