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Vabilo v vključitev v SRIP Pametna mesta in skupnosti 

 

Spoštovani! 

Pametna specializacija prinaša pomembne spremembe v slovenski prostor. Namesto samostojnih 

podjetij se uveljavlja koncept organiziranja v številne močne grozde, kar že učinkovito poteka v ZDA 

in Evropi. Tako se proizvajajo svetovno konkurenčni sistemi, inštitucije se medsebojno podpirajo in 

lobirajo pri prehodu od novih idej do tržno najbolj uspešnih sistemov.  

SRIP je nov razvojni ukrep države, ki je namenjen slovenskim podjetjem, raziskovalnim inštitucijam in 

drugim deležnikom. Cilj SRIP PMiS je zagotovitev celovitega podpornega okolja na področju 

pametnih mest in skupnosti. Brez povezovanja in integracije nimamo možnosti konkurirati niti na 

evropskem, kaj šele na globalnem trgu. SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMiS) nudi enkratno 

možnost, sploh prvo do sedaj na teh področjih, ko država nudi sistemsko podporo in sofinancira 

vzpostavitev podpornega okolja za povezovanje podjetij in drugih inštitucij v verige vrednosti.  

Poleg neposrednih finančnih stimulacij so pomembni tudi nova poslovna organizacija in podporna 

okolja, ki omogočajo nov način tako poslovanja kot raziskovanja. 

Vabimo vas, da se kot član pridružite v Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in 

skupnosti. (SRIP PMiS) 

V SRiP PMiS vključeni člani bodo pridobili vrsto ugodnosti, od lažjega sodelovanja pri informiranju, 

formiranju nacionalnih politik, sodelovanju akademskega in gospodarskega sveta, oblikovanju 

razpisov, boljše možnosti na razpisih, novih oblik sodelovanja in vključevanja v ekonomijo znanja.  

Koristi za partnerje (člane) so predvsem:  

 dialog z državo glede zakonodaje, razpisov, ipd. - na podlagi predlaganega akcijskega načrta, 

ki ga bo pripravil SRIP, naj bi država oblikovala razpise; SRIP bo tudi točka komunikacije glede 

možnih sprememb zakonodaje, ki otežuje poslovanje; 

 predstavitev svojih virov in kompetenc ter iskanje komplementarnih partnerjev – na 

delavnicah, skupnih dogodkih, preko internih baz podatkov; 

 dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz – za mnoga, posebej manjša 

podjetja je težko priti do testnih inštalacij; SRIP bo vzdrževal stike z lastniki takih okolij na 

različnih področjih (občine, bolnice, tovarne, hoteli, itd.) in pomagal pri izvedbi; 

 storitve – pomoč pri analizi trgov, razvoju kadrov, zaščiti intelektualne lastnine, pripravi 

projektov, ipd. 

 pomoč pri iskanju virov financiranja razvoja (razpisi, zasebni investitorji) – poleg nacionalnih 

javnih sredstev bomo članom svetovali tudi, kako priti do drugih finančnih virov; 

 pomoč pri internacionalizaciji (iskanje distribucijskih kanalov oz. strank) – pomagali bomo pri 

izrabi utečenih poslovnih mrež (poslovni klubi, ambasade) ter navezovanju novih stikov 

(sejmi ipd.). 



 
SRIP  Pametna mesta in skupnosti  Vabilo v vključitev 

 

 
 

 

Če se želite včlaniti: 

 

Za včlanitev v SRIP Pametna mesta in skupnosti izpolnite priloženo pristopno izjavo in nam jo 

podpisano in skenirano posredujte na e-naslov pmis@ijs.si, original pa po pošti na naslov Institut 

"Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, s pripisom SRIP PMiS.  

 

 

Terminski plan aktivnosti: 

 10.4. - oddaja akcijskega načrta; 

 2017 – 2019 – II. faza; izvajanje akcijskega načrta (prijave na razpise, razvoj kadrov, 

internacionalizacija, intelektualne pravice); 

 2019 – priprava revidiranega akcijskega načrta; 

 2020 - 2022 – III. faza; izvajanje revidiranega akcijskega načrta. 

 

Kontakt in več informacij: 

e-pošta: pmis@ijs.si 

domača stran: http://pmis.ijs.si  

 

Priloge:  

 Pristopna izjava 

 Poslovnik SRIP PMiS 
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