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IKT_HM, SRIP PMIS         15. 4. 2020 

 

1. UKREPI USMERJENI V ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI  

 

Problem pri izvajanju RR projektov kot 
posledica korona krize 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za 
utemeljevanje nujnosti 
državnih pomoči 

Podjetja bodo zaradi koronakrize 
zmanjševala vlaganja v raziskave in 
razvoj, kar bo imelo za posledico 
upad inovacijske in razvojne 
aktivnosti podjetij in s tem 
konkurenčnosti 

Čimprejšnja obuditev ukrepa 
sofinanciranje raziskovalcev v 
gospodarstvu 

Obstoječi postopki 

 

Zaradi zaostrene gospodarske 
situacije bodo podjetja bistveno 
težje čakala na izplačilo projektnih 
mejnikov za projekte iz nabora Pilot 
II (in drugih), ki predstavljajo ključne 
RR prebojne projekte na 
nacionalnem nivoju.   

 

Uvedba predplačil za mejnike 
poročanja RRI in Demo Pilot II 
projektov  

Predlog predvideva 
predplačila projektnega 
financiranja na osnovi 
oddanih projektnih poročil ob 
oddanem mejniku, poračun 
pa se naredi, ko se izvede vse 
ustrezne procedure, ki so v 
veljavi.    

Predlog dokazil: Ni dodatnih 
dokazil, predplačilo se izvede 
na osnovi oddane 
dokumentacije in obračuna 
kasneje. V izogib vračanju 
sredstev bi lahko predplačilo 
zagotovili v višini 80% 
zahtevanih sredstev, 
preostalih 20% pa se 
obračuna ob končni 
kalkulaciji.   

Nejasna pravila glede 
možnosti prilagoditve obstoječih RRI 
projektov, tako da se RRI projekti 
prilagodijo korona razmeram  

Enostavnejša možnost 
spremembe programa 
projekta s strani 
posredniškega organa  

Utemeljitev spremembe 
programa projekta glede na 
aktualno stanje (utemeljene 
koristi ob spremembi)  

V letu 2020 bo dogodkov za 
predstavitev podjetji manj, 
posledično bo primanjkovalo 
izmenjave kontaktov in pridobivanja 
novih potencialnih partnerjev/strank 

Predlog ukrepa: 
Sofinanciranje digitalnega 
marketinga, digitalni sejmi, 
krepitve blagovne znamke, 
sofinanciranja digitalnih 
kampanj (Google Adwords in 
podobne), sejmov in 
promocije v tujini 

Predlog dokazil: dokazila o 
izvedbi izobraževanj, potrdila 
o udeležbi na digitalnih 
sejmih/webinarjih, dokazila, 
ki dokazujejo aktivnosti na 
področju digitalnega 
marketinga, dokazila o 
izvedbi izobraževanj na 
področju krepitve blagovne 
znamke, nova podoba, računi 
od digitalnih prodajnih 
kanalov (Facebook, XIng, 
Google, LinkedIn…) 
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Podjetja  odpuščajo ali prehajajo na 
prekarno delo in podobne oblike 
zaposlovanja  

Država stimulira novo 
zaposlovanje. 

Dokaz: nova zaposlitev 
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2. UKREPI, USMERJENI V PRILAGODITEV POSLOVANJA OZ. NOVE POSLOVNE MODELE (DIGITALIZACIJA, 
RAZNI VAVČERJI, PROMOCIJA - KAKO NA DRUGAČEN NAČIN DOSEČI TRGE, INTERNACIONALIZACIJA 
POSLOVANJA) 

 

Problem  pri ukrepih 
usmerjeni v prilagoditev 
poslovanja oz. nove poslovne 
modele (digitalizacija, razni 
vavčerji, promocija - kako na 
drugačen način doseči trge, 
internacionalizacija poslovanja) 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za utemeljevanje 
nujnosti državnih pomoči 

Ukrepi države za spodbujanje 
digitalne transformacije niso 
dostopni vsem gospodarskim 
družbam, ki jih potrebujejo.  
Korona kriza je pokazala, da so 
bolj digitalizirana podjetja lahko 
bistveno hitreje okrevala 
oziroma vzpostavila vsaj osnovni 
nabor poslovnih procesov na 
daljavo.   

Ukrep dviguje odpornost 
podjetij in sposobnosti 
gospodarskih družb za delovanje 
v npr pogojih omejitev fizičnega 
poslovanja; predlog obsega  
- Reaktivacijo obstoječega 
mehanizma vavčerjev za vsa 
digitalna področja  
- Vzpostavitev novega 
vavčerja za hitro uvajanje 
digitalnih orodij za delo na 
daljavo in podporo skupinskemu 
delu 
- Vsebinska dopolnitev 
obstoječega razpisa Spodbude 
za digitalno transformacijo MSP 
na uvajanje digitalnih rešitev, ki 
lahko dvignejo raven digitalnega 
poslovanja in s tem omogočijo 
lažje delo v prehodnem obdobju  
 
=> naj ukrepi Spodbude za 
digitalno transformacijo veljajo 
za vsa podjetja ne glede na 
regijo in velikost  
 
- podpora Digitalnemu 
inovacijskemu stičišču Slovenije 
za vzpostavitev dodatnih 
storitev konkretnega 1:1 
svetovanja MSPjem pri uvajanju 
e-poslovanja 

V okviru obstoječih že delujočih 
mehanizmov 
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Premajhna implementacija B2B 
izmenjave elektronskih računov 
med podjetji, 
Gospodarstvo je bilo naenkrat 
pahnjeno v potrebo po 
»brezkontaktnem« poslovanju, ki 
mnogim celo onemogoča 
potrjevanja različnih poslovnih 
dogodkov in listin, kar privede do 
zamika izvedbe ali celo 
nezmožnosti poslovanja in s tem 
tudi problematike likvidnosti 
podjetja   

Podpora Centru ta e-poslovanje  
ePOS 
( izhaja iz projekta e-SLOG in 
delovanja Slovenskega 
nacionalnega foruma za 
eRačune). 
 
Ukrep dviguje sposobnosti 
gospodarskih družb za delovanje 
v pogojih omejitev fizičnega 
poslovanja, zmanjševanju 
stroškov in povečuje agilnost 
podjetij.  
 
Zaželena je ambiciozna poteza 
države, da zahteva obvezno 
vpeljavo e-računov tudi za B2B 
poslovanje po vzgledu že 
obstoječe obvezne izmenjave e-
računov za poslovanje z državo 
ali pa primera Italije, kjer to že 
imajo za poslovanje z državo, 
gospodarskimi družbami in tudi 
fizičnimi osebami. 

Center že deluje, potrebuje 
finančno podporo za zagotovitev 
virov, ki bi omogočali promocijo 
in konkretno svetovanje 
podjetjem, kako se lotiti celovite 
vpeljave in delo s posamičnimi 
ponudniki informacijskih rešitev, 
da bodo standardu prilagodili 
svoje rešitve. 

V dani situaciji so razni deli 
družbe usmerjene v »reševanje« 
lastnih programov.  
Ne obstaja sistemski in 
dolgoročnejši pristop za izhod iz 
krize in za prilagoditev delovanja 
na novo nastalo situacijo, ki bi na 
dolgi rok celovito zagotovil bolj 
učinkovito delovanje družbe, in 
hkrati pospešil razvoj Slovenije in 
konkurenčnost v novo nastalih 
razmerah. 
Obstoječi sistemi in posledično IT 
rešitve v veliki meri niso 
prilagojene novim razmeram ali 
niso ustrezno med seboj 
integrirane. To velja na vseh 
področjih, ki jih zaznavamo kot 
kritične v tej situaciji, tako v 
zdravstvu, kot pri oskrbi, in na 
drugih področjih 

Razvoj povezanih rešitev, ki jih 
spodbudi ali celo izvede država, 
nekaj primerov: 
Predlog projektov dodelav 
obstoječih informacijskih rešitev, 
ki bi bistveno izboljšale pregled 
nad stanjem in učinkovitostjo 
ukrepov:  
-  podpora nadzoru epidemije 
-             Centralno vodenje 
diagnoz in bolnikov s korona 
virusom Covid 19 – centralni 
Korona register hrbtenice 
eZdravja - javnega zdravstva  
-             Oddaljeno zdravljenje za 
pacientov – telemedicina – 
rešitev za telemedicinsko 
obravnavo in zdravljenje 
bolnikov s koronavirusom na 
daljavo   
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-             Oddaljeno zdravljenje 
pacientov – varna komunikacija  
-             Nagraditev - 
povezovanje, sistema in 
protokolov naročanja pacientov 
(tudi v odvisnosti od pandemije)  
-             Digitalizacija 
komunikacije prebivalstva s 
klicnim centrom zdravstva in 
zdravniki na temo Korona ( bot, 
telefonija, e pošta, socialni 
mediji...)  
-             Digitalizacija 
Informiranja, obveščanja in 
informativno samo diagnostiko    
-             Anonimizirano sledenje 
gibanja prebivalstva (ljudi) za 
potrebe prepoznavanja žarišč za 
potrebe zdravstvene stroke 
-             Certifikacija rešitev in 
storitev v podjetjih in javnih 
institucijah za nadzor vstopa 
zaposlenih ali obiskovalcev z 
bolezenskimi znaki   
- zagotovitev optimiziranega 
naročanja in dostave ključnih 
dobrin 

Trg se bo zaradi krize spremenil, 
zato bo nujen razvoj novih 
produktov/storitev 

Predlog ukrepa: Program 
podoben RRI ali Demo piloti 
razpisov z višjim sofinanciranjem 
in sofinanciranjem tudi 
marketinških/tržnih aktivnosti 
(konzorciji ali posamezniki)  
Ker so cilji projektov uspešnost 
na svetovnem trgu je nujno 
sofinanciranje tudi aktivnosti 
vezanih na marketing in prodajo, 
saj bodo le-tako produkti 
uspešni na trgu 

Predlagana dokazila: vsebinsko in 
finančno poročanje 
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3. INVESTICIJE  

 

Problem pri podpori investicijam, 
z namenom ohranjanja  
proizvodnje in izvoza; zapiranje 
vrzeli v samooskrbi,  kot posledica 
corona krize 

Predlog ukrepa za omilitev ali 
odpravo problema 

Predlog dokazil za utemeljevanje 
nujnosti državnih pomoči 

Manjko ambicioznih nacionalnih 
projektov za digitalizacijo družbe 
in države, še posebej bistvenih 
storitev 

Uvedba nacionalnega 
razvojnega programa za 
pametno družbo in čim bolj 
usklajeno 
usmerjanje/usklajevanje 
izvajanja projektov v okviru 
programa  preko skupne 
povezovalne platforme 
Uvedba nacionalnega projekta 
e-zdravja, ki bo voden v interesu 
javnosti in ne zdravstvenega 
zavarovanja, kot del 
koordiniranega skupnega 
razvojnega programa 

Izpeljan razvojni program 
pametne družbe Slovenije. 
Podprta digitalizacija bistvenih 
storitev  

Pomanjkljiva infrastruktura za 
pilotiranje izdelkov in rešitev ter 
fragmentirana predstavitev 
uspešnih izdelkov in storitev slo 
gospodarstva in institucij znanja  

Investicija države v pilotne 
centre za ključna področja in v 
profesionalno virtualno 
demonstracijsko središče, ki bi 
predstavljalo dosežke  

Preko instrumenta SRIPov 

Nizka stopnja sofinanciranja 
zahteva visok lasten vložek 
podjetji, kar v naslednjem 
obdobju morda ne bo mogoče 
in bo imelo za posledico 
opuščanje RR aktivnosti in s 
tem upad konkurenčnosti 

Zvišanje odstotka 
sofinanciranja za obstoječe in 
nove projekte in  razširiti RR 
olajšave z dodatno 
interpretacijo  - da je v okviru  
RR olajšav upravičeno tudi 
vlaganje v spremembo ali 
posodobitev poslovnih 
modelov in digitalno 
transformacijo 

Predlog dokazil so finančna in 
vsebinska poročila, ki 
dokazujejo nujnost pomoči za 
razvoj novih rešitev za 
mednarodni trg in skladno s 
pravili za vlaganja v RR in 
priznavanja RRO olajšav 

Premajhna vlaganja v 
digitalizacijo procesov 
državne/javne uprave  

Državni razvojni projekti 
digitalne države in tudi 
poenostavitev postopkov in 
elektronsko spremljanje  pri 
investicijskih projektih  

Primeri: 

Državne investicije 
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- Odprava/poenostavitev 
postopkov in procesov 
(npr področje gradnje, 
okolja) 

- Izdajanje in vročanje 
dokumentov na 
elektronski način, 
dostop do podatkov na 
enem mestu 

Razdrobljene in neintegrirane 
obstoječe IT rešitve v 
zdravstvu, kar se je v 
koronakrizi izkazalo za veliko 
pomanjkljivost 

Predlog projektov dodelav 
obstoječih informacijskih 
rešitev, ki bi bistveno izboljšale 
pregled nad stanjem in 
učinkovitostjo ukrepov:  

- Centralno vodenje 
diagnoz in bolnikov s korona 
virusom Covid 19 – centralni 
Korona register hrbtenice 
eZdravja - javnega zdravstva  

- Oddaljeno zdravljenje 
za pacientov – telemedicina – 
rešitev za telemedicinsko 
obravnavo in zdravljenje 
bolnikov s koronavirusom na 
daljavo   

- Oddaljeno zdravljenje 
pacientov – varna komunikacija  

- Nagraditev - 
povezovanje, sistema in 
protokolov naročanja 
pacientov (tudi v odvisnosti od 
pandemije)  

- Digitalizacija 
komunikacije prebivalstva s 
klicnim centrom zdravstva in 
zdravniki na temo Korona ( bot, 
telefonija, e pošta, socialni 
mediji...)  

- Digitalizacija 
Informiranja, obveščanja in 
informativno samo diagnostiko    
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- Anonimizirano sledenje 
gibanja prebivalstva (ljudi) za 
potrebe prepoznavanja žarišč 
za potrebe zdravstvene stroke 

- Certifikacija rešitev in 
storitev v podjetjih in javnih 
institucijah za nadzor vstopa 
zaposlenih ali obiskovalcev z 
bolezenskimi znaki   

 

 


