SKUPNE VSEBINE, POMEMBNE ZA RAZVOJ IN DELOVANJE SRIPOV
1. STRATEGIJA
-

Država za uspešen razvoj potrebuje jasno vizijo, temu ustrezno dolgoročno strategijo in
usklajeno delovanje vseh deležnikov.
Pomemben del strategije razvoja države je dolgoročna strategija pametne specializacije s
stabilnimi podpornimi instrumenti in ukrepi.
Industrijska politika naj bo usklajena s politiko raziskav in razvoja vključno s tehnološkim
razvojem; to mora sistematično voditi do tržne realizacije in prodora na globalne trge.
Vse inštitucije in službe, ki podpirajo javno raziskovalno sfero in gospodarstvo, morajo
delovati v skladu s sprejeto strategijo pametne specializacije.
Podpora delovanju SRIPov mora biti opredeljena na nivoju Vlade RS.

2. ZAKONODAJA
-

SRIPi so zaradi svojih strokovnih kompetenc okolje, v katerem se preverja in oblikuje
specifična zakonodaja, ki vpliva na posamezna področja strategije pametne specializacije.

3. PODPORA TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU
-

-

-

Ključni element za vključevanje v globalne verige vrednosti je vzpostavitev javno zasebnih
partnerstev v katerih tudi država ustrezno podpre investicije v razvojno infrastrukturo in
tehnološko opremljenost.
ARRS mora nujno usklajevati svoje podporne inštrumente tako, da vsebinsko podpirajo
tudi strategijo pametne specializacije.
Tehnološka agencija bo morala delovati v skladu s sodobnimi modeli podpore
tehnološkemu razvoju.
Omogočitvene tehnologije morajo biti smiselno integrirane v področja strategije pametne
specializacije.
Za uveljavitev Slovenije kot razvojno naravnane države so potrebna vlaganja v tehnološke
investicije, skupne laboratorije, krepitev raziskovalnih virov, ter velike razvojne in
demonstracijske projekte, skladno z dolgoročno vizijo.
Podpora tujim investicijam mora biti pogojena tudi z vlaganjem tujih investitorjev v razvoj
in vključevanje lokalnih dobaviteljskih verig.

4. INTERNACIONALIZACIJA
-

Razviti in uveljaviti je potrebno sodoben model povezovanja slovenskega gospodarstva s
tujimi partnerji.
V okviru komunikacijske strategije je potrebno uveljaviti tudi predstavitve velikih
nacionalno pomembnih projektov.

5. RAZVOJ LJUDI
-

-

Izobraževalni sistem se mora prilagoditi zahtevam časa z upoštevanjem razvoja novih
tehnologij, vpeljati nove modele izobraževanja in usposabljanja primerno mladim
generacijam.
Z ustrezno zakonodajo je potrebno vzpostaviti motivacijske pogoje za zaposlovanje in
razvoj kadrov.

