ČLANARINA
SRIP Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS)
Član Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti – (SRIP PMiS) lahko
postane vsaka pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo.
Po podpisu pristopne izjave, ki je hkrati osnova za plačilo letne članarine, pridobi pravice člana:
o
pravico do aktivnega sodelovanja na tematskih delavnicah oz. volilnih zborih posameznih
vertikal oz. horizontal,
o
pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini,
o
možnost sodelovanja tudi v ostalih organih upravljanja, aktivnostih SRIP,
o
ter pravico do osnovnih storitev SRIP.
Storitve SRIP vključujejo:
o
dialog z državo glede zakonodaje, razpisov;
o
predstavitev svojih virov in kompetenc ter iskanje komplementarnih partnerjev;
o
dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz;
o
pomoč pri analizi trgov, razvoju kadrov, zaščiti intelektualne lastnine, pripravi projektov, ipd.;
o
pomoč pri iskanju virov financiranja razvoja (razpisi, zasebni investitorji);
o
pomoč pri internacionalizaciji -iskanje distribucijskih kanalov oz. strank.
Višina letne članarine je odvisna od pravne oblike člana, njegove velikosti in števila zaposlenih.
Članarina velja od 1. 1. do 31. 12., za tekoče leto.
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Višina letne članarine
SRIP Pametna Mesta in skupnosti
Vrsta člana

Članarina
(EUR)*

Gospodarska družba (velikost se določi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah UL RS 65/09 s
spremembami)
Veliko podjetje

3.500

Srednje podjetje

1.500

Majhno podjetje

800

Mikro podjetje

300

Raziskovalna organizacija (RO)
Fakulteta / inštitut

700

Združenje
Združenje (gospodarska zbornica, mreža, grozd, GIZ...), ki zastopa interese svojih
članov

Članarina se
določi glede na
velikost, kot pri
gospodarskih
družbah.

Občina
Mestna občina
Občina

Višino članarine vsako leto potrdi Usmerjevalni odbor.

2.000
1.000

Član lahko iz SRIP izstopi kadarkoli, pod pogojem, da je izpolnil do takrat sprejete obveznosti do SRIP
PMiS.
Član je lahko izključen, če pravočasno ne poravna finančnih in drugih obveznosti, škoduje ugledu SRIP
PMiS ali če kako drugače krši sklepe in dogovore SRIP PMiS oz. posameznih organov le-tega.
O izključitvi člana odloča Skupščina, na predlog Usmerjevalnega odbora.
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