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Prehod v Industrijo 4.0 je podoben olimpijskim igram –
te so globalne, totalne in pomembno je sodelovati.
Ampak – v poslu je treba vsakič tudi zmagati.
• PERSPEKTIVA Tokio 2020;
 avtonomna vozila – taksiji, avtonomni avtobusi, pogon:
OVE in vodik. Pogodbe med proizvajalci in operaterji flot
(taksi službe ipd.) so že podpisane!
 medalje iz recikliranih pametnih telefonov (crowdsourcing že poteka).
 Tokio 2020 – 5G polna pokritost. NTT DoCoMo
napoveduje komercialne 5G storitve v 2020.

Kateri orkester bo igral na
otvoritveni slovesnosti?
• Ne bomo se čudili, če
bo na otvoritveni
slovesnosti nastopil
pianist, profesor dr.
Gerhard Widmer, ki je
na konferenci
Information Society
2017 na IJS z nami
napravil zanimiv
eksperiment pri
katerem smo udeleženci
več človeškega namenili
robotu… kot človeku.

Perspektiva evolucije terminov v razvoju
telekomunikacij nam oriše časovno
dinamiko;

• Informacijska družba (1994; Martin Bangemann et al
Europe and the global information society )
• Relacijska družba (socialna omrežja, delitvena ekonomija);
Joël de Rosnay, 1995 : L’Homme symbiotique - Regards sur
le troisième millénaire, 2012 : Surfer la vie : comment survivre dans la société fluide
• Kolaborativna (družbena) okolja (osrednja vloga AI/UI)
• 5G – od tehnologije do konvergentnega medija
kolaboracije  temeljnega gradnika Industrije 4.0. 20202025

3 priorities
9 AREAS OF APPLICATION

Health medicine

Mobility

Factories of
the Future

Materials as
final products

3. (S)INDUSTRY 4.0

Networks
towards
Circular
economy

2. CIRCULAR
ECONOMY
- NATURAL AND
TRADITIONAL
RESOURCES
Sustainable
food
production

Sustainable
tourism

1. DIGITAL :
HEALTHY LIVING
AND WORKING
ENVIRONMENT
Smart Cities &
Communities

Smart
Buildings &
Home with
Wood chain
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S4 - Prednostna področja
1. Zdravo bivalno in delovno okolje:
1.1. Pametna mesta in skupnosti vključno z IKT kot horizontalno mrežo
1.2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo.
2. Naravni in tradicionalni viri za prihodnost:
2.1. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.
2.2. Trajnostna pridelava hrane
2.3. Trajnostni turizem
3. (S)Industrija 4.0:
3.1. Tovarne prihodnosti vključno z omogočitvenimi tehnologijami (nanoteh,
robotika, tehnologije vodenja procesov, fotonika z mikro/nano-elektroniko).
3.2. Zdravje – medicina
3.3. Mobilnost
3.4. Razvoj materialov kot končnih produktov.

S4 – pametna mesta
in
skupnosti
HORIZONATALA; omogočitvene

Verige vrednosti

tehnologije
Digitalna transformacija

Pametna mesta in skupnosti
Zdravje

Novi poslovni modeli in spodbujanje podjetništva povezanega z digitalno transformacijo

Pametne naprave, senzorika in tele-zdravstvo
Pametna kurativa
Digitalno zdravstvo
Pametni sistem integiranega zdravstva in oskrbe

Energetska in druga oskrba
Pretvorba, distribucija in upravljanje energije
Celovita podpora izvajanju vodnih storitev

Mobilnost, transport in logistika
Infrastruktura, pametni algoritmi, integracija z IKT
Gradniki digitalizirane mobilnosti v pametni skupnosti
Poslovni modeli, platforme, sodelovalna ekonomija, deljeni prevozi

IoT (internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji)
IoT in komunikacije za javno varnost
IoT odprta senzorska platforma
IoT varnost
Bločne verige v IoT
IoT energetsko varčen in pameten dom
IoT za pametno pridelavo hrane
IoT za zdravje in aktivno življenje
IoT za komunikacijske rešitve za pametna okolja
IoT za pametne tovarne
IoS (storitve na internetu, platforme)
Inovativne horizontalne storitve IoS
Inovacije poslovnih procesov in digitalni poslovni modeli povezani z IoS

Varnost

Tehnologije povezane z razvojem in vzpostavitvijo celostne storitvene platforme oz. tretje
platforme

Sistemi operativnega centra naslednje generacije za zagotavljanje varnosti v mestih,
lokalnih skupnostih

Inovativne storitve IoS povezane s tehnologijo Blockchain

Sistem za sprejem in obdelavo klicev v sili naslednje generacije

Kibernetska varnost
Razvoj varnostnih produktov in storitev

Vanostni nadzorni sistemi pametnega mesta

Kibernetska varnost vertikalnih in horizontalnih produktov v njihovem celotnem življenskem ciklu

Operativno-taktično varnostno središče taktično operativnega nivoja

HPC & Big Data
High performance computing
Big data

Kakovost urbanega bivanja
Analitična platforma za načrtovanje, spremljanje in upravljanje okolij
Ekosistem pametnega mesta
Odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih
storitev

GIS-T
Integrirani sistemi za zajem podatkov
Napredne platforme za izdelavo podatkovnih produktov
Integracijske platforme
Napredne aplikacije in lokacijske storitve

Disruptive technologies
•
•
•
•
•
•
•
•

Mckinsey (že 2013) > largest
potential economic impact 2025
Mobile internet
Automation of knowledge
work
IOT
Cloud
Advanced robotics
(+photonics)
3D printing, advanced
materials
Autonomous vehicles
GRID (RES & decentralised
storrage)

Vsi megatrendi se
ujamejo v penetraciji
avtonomnih vozil!
• 5G/ LTE
 Procesorska moč
(visokozmogljivost),
 hramba podatkov (bigdata),
 aplikacije
• AI, kolaborativna robotika
 intelligentni asistenti
 digitalni dvojčki

Disruptive technologies
Obzorje 2018 - 2020 cca 2,8 miljard EUR
Disruptive technologies
• Mobile internet
• Automation of knowledge
work
• IOT
• Cloud
• Advanced robotics
(+photonics)
• Autonomous vehicles
• GRID (RES & decentralised
storrage)

Obzorje 2020 – WP2018

• 5G. ICT 17-23
• NGI ICT 24-31
• European Data
Infrastructure ICT 11-13

• Technologies for digitising
EU industry ICT 01-10
(Hubs and platfroms)

Disruptive
technologies
• Mobile internet
• Automation of
knowledge work
• IOT
• Cloud
• Advanced
robotics
(+photonics)
• Autonomous
vehicles
• GRID (RES &
decentralised
storrage)

Obzorje
2020 –
WP2018
• 5G. ICT 1723
• NGI ICT 2431
• European
Data
Infrastructur
e ICT 11-13
• Technologies
for digitising
EU industry
ICT 01-10
(Hubs and
platfroms)

S4 PMIS
Digitalna transformacija
Novi poslovni modeli in spodbujanje podjetništva povezanega z digitalno transformacijo
IoT (internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji)
IoT in komunikacije za javno varnost
IoT odprta senzorska platforma
IoT varnost

Bločne verige v IoT
IoT energetsko varčen in pameten dom
IoT za pametno pridelavo hrane
IoT za zdravje in aktivno življenje
IoT za komunikacijske rešitve za pametna okolja
IoT za pametne tovarne
IoS (storitve na internetu, platforme)
Inovativne horizontalne storitve IoS
Inovacije poslovnih procesov in digitalni poslovni modeli povezani z IoS
Tehnologije povezane z razvojem in vzpostavitvijo celostne storitvene platforme oz. tretje
platforme

Inovativne storitve IoS povezane s tehnologijo Blockchain
Kibernetska varnost
Razvoj varnostnih produktov in storitev
Kibernetska varnost vertikalnih in horizontalnih produktov v njihovem celotnem
življenskem ciklu
HPC & Big Data
High performance computing
Big data
GIS-T
Integrirani sistemi za zajem podatkov
Napredne platforme za izdelavo podatkovnih produktov
Integracijske platforme
Napredne aplikacije in lokacijske storitve

Strateška partnerstva – funkcija (1)
1.

Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ  trženje zahtevnejših, celovitih in
integriranih izdelkov in storitev.

2.

Spremljanje globalnih trendov, novih tehnologij in področji RR.

3.

Internacionalizacija:
 krepitev mednarodnega sodelovanja skupnih naložb in spodbujanja neposrednih tujih naložb

 razvoj mednarodnih konzorcijev in partnerstev z namenom vključevanja v globalne verige
vrednosti in krepitve sodelovanja v mednarodnih programih (npr. Obzorje 2020, Eureka,
EraNeti, COSME)
 aktivnosti čezmejnega in čez-regijskega sodelovanja regij (npr. Vanguard, S3 Platorme).

4.

Razvoj uravnoteženih poslovnih modelov ter prenos znanja med institucijami
znanja in podjetji ter tudi med podjetji samimi (npr. povezovanje med velikimi
in malimi ter srednje velikimi podjetij).

5.

Osredotočenje raziskovalnih kapacitet (javna in zasebna)
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Strateška partnerstva – funkcija (2)
6.

Razvoj skupnih specializiranih storitev za potrebe trga (npr. na področju
intelektualne lastnine, uvajanje in promocija naprednega oblikovanja) in
razvoj človeških virov (npr. usklajevanje izobraževalnega sistema s
potrebami trga dela, kompetence, štipendijska politika).

7.

Zastopanje skupnih interesov do države (npr. pobude za izvedbo
inovativnih javnih naročil, potrebne spremembe sektorske zakonodaje,
gospodarska diplomacija, prednostna obravnava pri izdaji soglasij za
izvedbo naložb).

8.

Analize, študije, informiranje, svetovanje, upravljanje razvojnih partnerstev,
promocijske aktivnosti tudi na mednarodni ravni, vključno z informacijsko
komunikacijsko podporo.
AKTUALNO: Akcijski načrti

9.

!
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Implementacija S4, razpis za SRIP –strateška razvojna
inovacijska partnerstva

do 2022 skupaj 10.490.783,75 EUR
•

•

•

Namen: okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje sicer neodvisnih
deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih
deležnikov), na vseh 9 področjih uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v
mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji,
vključno z razvojem kadrov.
Na področju razvoja kadrov se razpis za SRIP S4 dopolnjuje z javnim razpisom za
sofinanciranje "Vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za
obdobje (KOC)", ki bosta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4 in ga
je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva MDDS : 4 mio EUR.
V letu 2017 bo objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje partnerstev z mednarodnim
elementom v letih 2017-2021 v vrednosti 2,7 mio EUR, za podjetja iz področij, navedenih v
akcijskih načrtih SRIP.

SRIP in Konvergenca tehnologij
•

•

•

Maksimalna možna višina
sofinanciranja operacije za celotno
obdobje upravičenosti znaša do
800.000,00 EUR za posamezno
strateško partnerstvo
za področje uporabe Pametna mesta
in skupnosti, kjer maksimalna možna
višina sofinanciranja operacije znaša
do 1.600.000 EUR in za področje
uporabe
Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna
možna višina sofinanciranja operacije
znaša do 2.400.000,00 EUR, pod
določenimi pogoji se vsi omenjeni
zneski lahko povečajo za do milijon
evrov.

•

•

•

To velja za domene Pametni dom in
lesna veriga znotraj PP1, za domene
Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo, Trajnostna pridelava
hrane in Trajnostni turizem znotraj PP2
in domene Zdravje in medicina,
Mobilnost in Razvoj Materialov znotraj
PP3.
Domena Pametne skupnosti znotraj
PP1 - zdravo bivalno in delovno okolje
vključuje horizontalno prioriteto IKT
(omogočitvene tehnologije IKT)
Domena Tovarne prihodnosti znotraj
Prednostnega področja PP3 SIIndustrija 4.0. vključuje omogočitvene
tehnologije kot so vodenja procesov,
robotiko, nanotehnologije in fotonika.

Kriteriji za vrednotenje uspešnosti
a) Doseganje ciljev iz akcijskega načrta.
b) Napredek pri spodbujanju skupnega razvoja in storitev še posebej
pri povezovanju in razvoju skupnih RRI iniciativ za razvoj in
trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev.
c) Obseg uvajanja horizontalnih omogočitvenih tehnologij v
vertikalne verige vrednosti.
d) Dejansko realizirane tržne manifestacije, ki izhajajo iz skupnih
aktivnosti oz. intenzivnost in kvaliteta skupnih aktivnosti, ki
vodijo k tržnim manifestacijam.
e) Uspešnosti internacionalizacije in vključevanja v mednarodne
verige vrednosti.

SRIP - financiranje do 2022; skupaj okvirno
10.490.783,75 EUR;
• FAZA

• Sredstva

•

• Za sofinanciranje prve faze javnega
razpisa je na razpolago 810.000,00
EUR.
• Redno delovanje SRIP do 2018; Za
sofinanciranje druge faze javnega
razpisa je na razpolago
4.840.000,00 EUR.
• Za sofinanciranje tretje faze
javnega razpisa bo na razpolago
najmanj 4.840.783,75 + Evalvacija
in bonusi – možnost dodatnega
dodeljevanja sredstev glede na
uspešnost in skladno z revizijo S4 v
2018 in rezultati vrednotenja

•

•

1. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega
razpisa se bodo izbrali SRIP, ki bodo
pripravili akcijske načrte za svoje
delovanje.
2. Potrjeni akcijski načrti so podlaga za
predložitev prijav SRIP ter tudi
posameznih verig vrednosti in
horizontalnih mrež kot samostojnih
inovacijskih grozdov v okviru
posameznega SRIP, na drugo fazo
javnega razpisa.
3. Predložitev prijav na tretjo fazo razpisa
bo potekala na podlagi rezultatov
vrednotenja delovanja SRIP konec leta
2018. Financiranje do 2022/23

SRIP

Pametna mesta in
skupnosti
Pametne zgradbe
in dom z lesno
verigo
Mreže za prehod v
krožno
gospodarstvo
Trajnostna
pridelava hrane
Trajnostni turizem
Tovarne
prihodnosti

Institucija

Kontaktna oseba

Novice

Institut Jožef Stefan

doc. dr. Gregor Papa gregor.papa(at)ijs.si
m.pecar(at)ijs.si

http://pmis.ijs.si/sl/o-partnerstvu/

TECES

mag. Matej Gajzer
matej.gajzer(at)teces.si

http://www.teces.si/natisni.asp?vs
ebina=info%2Fobvestilo.asp&id=2
41&jezik=1060

Dr. Dragica Marinič
dragica.marinic(at)stajerskagzs.si

https://stajerskagz.si/Projekti/SRIP
_mreze_za_prehod_v_krozno_gos
podarstvo/

dr. Tatjana Zagorc
tatjana.zagorc(at)gzs.si

https://www.gzs.si/mediji/Novice/
ArticleId/57027/gzs-aktivnovkljucena-v-srip

Klavdija Štalcer
klavdija.stalcer(at)seic.si

http://www.tgzs.si/sl/aktualno/90

Štajerska
gospodarska
zbornica
GZS – Zbornica
kmetijskih in živilskih
podjetij
GZS – Turistično
gostinska zbornica
Slovenije
Institut Jožef Stefan

Slovenski inovacijsko
stičišče, evropsko
Zdravje – medicina gospodarsko
interesno združenje
(SIS EGIZ)
Gospodarsko
interesno združenje
Mobilnost
ACS Slovenski
avtomobilski grozd
Razvoj materialov
Gospodarska
kot končnih
zbornica Slovenije
produktov

doc. dipl.-ing. dr. techn. igor Kovač
Igor.kovac(at)ijs.si
Katja Potočnik katja.potocnik(at)sisegiz.eu
direktor(at)sis-egiz.eu

http://www.sisegiz.eu/dejavnosti/srip/

Dunja Podlesnik
dunja.podlesnik(at)acs-giz.si
tanja.mohoric(at)acs-giz.si

http://www.acsgiz.si/novice/2017-01-24-Prejelismo-sklep-o-podpori-operacijeSRIP-ACS

Vesna Nahtigal vesna.nahtigal(at)imt.si

https://www.gzs.si/mediji/Novice/
ArticleId/57027/gzs-aktivnovkljucena-v-srip

Število VSEH deležnikov/članov

Od tega podjetij

Od tega raziskovalnih organizacij,
izobraževalnih ustanov, interesnih
združenj, ipd.

1.1 Pametna mesta in skupnosti

165

81%

19%

1.2 Pametne zgradbe in dom z lesno
verigo

75

68%

32%

2.1 Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo

92

75%

25%

2.2 Trajnostna pridelava hrane

14

100%

0%

2.3 Trajnostni turizem

28

57%

43%

3.1 Tovarne prihodnosti

93

84%

16%

3.2 Zdravje – medicina

53

58%

42%

3.3 Mobilnost

76

91%

9%

3.4 Razvoj materialov kot produktov

24

67%

33%

Skupno število različnih deležnikov
(brez podvajanja)

469

76%

24%

SRIP

Kaj je v SRIP koristnega
• SRIP - koristi za razvojne akterje, posebej za podjetja:
– IZBOLJŠANO in KOHERENTNO PODPORNO OKOLJE.
– DOLOROČNO PREDVIDLJIV SISITEM UKREPOV
UPOŠTEVAJOČ TRL.
– Domet preko mandatov tekočih vlad.
• SRIP- Koristi za javni sektor:
• Ena vstopna točka sogovornikov.
• Večja učinkovitost povezovanja z globalnimi mrežami
vrednosti (npr. EU S3 platforme).

peter.wostner@gov.si
simona.hocevar@gov.si

S4 Team

gorazd.jenko@gov.si

eva.sever@gov.si

ana.cvetko@gov.si
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marko.hren@gov.si
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