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Spoštovaani!
Pametnaa specializaccija prinaša pomembne spremembe
e v slovenskki prostor. N
Namesto sam
mostojnih
podjetij se uveljavljaa koncept orrganiziranja v številne močne grozde
e, kar že učinnkovito pote
eka v ZDA
in Evrop
pi. Tako se proizvajajo svvetovno kon kurenčni sistemi, inštitu
ucije se med sebojno pod
dpirajo in
lobirajo pri prehodu od novih ide
ej do tržno n ajbolj uspešnih sistemovv.
SRIP je n
nov razvojni ukrep države
e, ki je nameenjen slovenskim podjetjjem, raziskovvalnim inštitucijam in
okolja na področju
drugim deležnikom. Cilj SRIP PMiS je zaagotovitev celovitega
c
podpornega
p
pametnih mest in skupnosti. Brrez povezovaanja in integgracije nimamo možnossti konkurirati niti na
nem trgu. SR
RIP Pametnaa mesta in skupnosti (PPMiS) nudi enkratno
evropskeem, kaj šelee na globaln
možnostt, sploh prvo
o do sedaj na
n teh podrročjih, ko drržava nudi sistemsko poodporo in so
ofinancira
vzpostavvitev podporrnega okolja za povezovaanje podjetij in drugih inšštitucij v veri ge vrednosti.
Poleg neeposrednih finančnih
f
stiimulacij so ppomembni tudi
t
nova po
oslovna orgaanizacija in podporna
p
okolja, kki omogočajo
o nov način tako poslovannja kot raziskkovanja.
Vabimo vas, da se ko
ot član pridru
užite v Strateeško razvojn
no inovacijsk
ko partnerstvvo Pametna mesta in
skupnossti. (SRIP PM
MiS)
V SRiP P
PMiS vključeni člani bodo
o pridobili vvrsto ugodno
osti, od lažje
ega sodelovaanja pri informiranju,
formiran
nju nacionalnih politik, sodelovanjju akademskega in gospodarskegaa sveta, oblikovanju
razpisovv, boljše možnosti na razp
pisih, novih ooblik sodelovvanja in vklju
učevanja v ekkonomijo zna
anja.
Koristi zaa partnerje (člane)
(
so prredvsem:









d
dialog z držaavo glede zakonodaje, raazpisov, ipd.. ‐ na podlagi predlaganeega akcijskegga načrta,
ki ga bo prip
pravil SRIP, naj bi država oblikovala raazpise; SRIP bo tudi točkka komunikaccije glede
možnih sprememb zakon
nodaje, ki ot ežuje poslovvanje;
p
ov in komppetenc ter iskanje kom
mplementarnnih partnerjjev – na
predstavitevv svojih viro
d
delavnicah, skupnih
s
dogo
odkih, prekoo internih bazz podatkov;
d
dostop do testnih oko
olij, laboratoorijev, poda
atkovnih baz – za mnooga, posebej manjša
t
priti do testnih inšštalacij; SRIP
P bo vzdrževval stike z laastniki takih okolij na
podjetja je težko
različnih pod
dročjih (občin
ne, bolnice, ttovarne, hotteli, itd.) in pomagal pri izzvedbi;
sstoritve – pomoč
p
pri analizi trgov,, razvoju kadrov, zaščitii intelektuallne lastnine,, pripravi
projektov, ip
pd.
p
pomoč pri isskanju virov financiranjaa razvoja (razpisi, zasebn
ni investitorjii) – poleg nacionalnih
jjavnih sredsttev bomo čla
anom svetovvali tudi, kako
o priti do dru
ugih finančniih virov;
p
pomoč pri in
nternacionallizaciji (iskannje distribucijjskih kanalovv oz. strank) – pomagali bomo pri
iizrabi utečenih poslovnih mrež (pooslovni klubi, ambasade
e) ter navezzovanju novvih stikov
((sejmi ipd.).
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Če se želite včlaniti:
1. iizpolnite prilloženo pristo
opno izjavo;
2. vvključno do 21. marca 2017
2
posreduujte podpisaano in skenirano pristopnno izjavo na e‐naslov
mova cesta 39, 1000
pmis@ijs.si, original pa po pošti naa naslov Institut "Jožef Stefan", Jam
Ljubljana, s pripisom SR
RIP PMiS. Čee želite aktivno sodelovvati na temaatskih delavnicah oz.
vvolilnih zborrih posamezn
nih vertikal ooz. horizontal, morate izjavo posreedovati do da
atuma te
d
delavnice;
3. posredujete lahko tudi predlog
p
kanddidatov za čllane Usmerje
evalnega od bora (vsaj 8 dni pred
SSkupščino) in Programskkega sveta ooz. vodje verrtikal oz. horizontal (vsaaj 3 dni pred
d volilnim
zzborom);
4. udeležite se skupščine SR
RIP PMiS, ki bo v četrtek,, 23. marca 2017,
2
v Ljubljjani;
5. ssodelujete na tematskih delavnicah i n aktivno po
omagate pri pripravi
p
akcijjskega načrta.

Terminski plan aktivvnosti:


13. ‐ 23. 3. ‐ volilni zbori posameznihh vertikal oz. horizontal;



223. 3. ‐ skupšščina SRIP PM
MiS;



13.3. ‐ 7.4. ‐ tematske de
elavnice, pripprava akcijskkega načrta;



10.4. ‐ oddajja akcijskega načrta;



22017 – 2019
9 – II. faza; izvvajanje akcijsskega načrtaa (prijave na razpise, razvvoj kadrov,
iinternacionaalizacija, intelektualne prravice);



22019 – priprava revidiran
nega akcijskeega načrta;



22020 ‐ 2022 – III. faza; izvvajanje reviddiranega akcijskega načrtta.

macij:
Kontakt in več inform
e‐pošta: pmis@ijs.si
domača stran: http:///pmis.ijs.si

Priloge:


Pristopna izjava



RIP PMiS
Poslovnik SR

