POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA
PRIPRAVO PLATFORME ZA TRŽNO ANALIZO IN PROJEKTNE
INOVACIJE S KONCEPTOM PRENOSA TEHNOLOGIJ
(DISPOZICIJA)
I. Delovni sklop T2: USE NETWORKS, aktivnost T2.2 – Podpora mreženju grozdov
Naslov: Platforma za tržno analizo
Dosežek T2.2.1: Osnovni namen je vzpostaviti platformo v okviru katere bodo podporne inštitucije
iz Slovenije, Avstrije, Italije in Švice (inštituti, inovacijski centri, grozdi, tehnološki parki, ipd) lahko
preverile priložnosti sodelovanja MSP na področju medsektorskega sodelovanja med njihovimi člani
(MSP). 1 poročilo o novih možnostih mednarodnega sodelovanja in dodatnih gospodarskih
sektorjih (izven obstoječih proizvodov in storitev); priprava novih skupnih trgov za partnerje iz
programskega območja in s partnerji iz ciljnih trgov.
Vsebinski pogoji: Pripraviti poročilo in zasnovo za vzpostavitev platforme ter identificirati možnosti
medsektorskega sodelovanja:
-

Raziskati različne možnosti vzpostavitve platforme
identificirati različne platforme za medsektorsko povezovanje
Pripraviti zasnovo oziroma možnost vključitve v obstoječe platforme

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.3.2019.

II. Delovni sklop T2: USE NETWORKS, aktivnost T2.2 – Podpora mreženju grozdov
Naslov: Platforma projektne inovacije
Dosežek T2.2.2: Osnovni namen je v prvi fazi identificirati dobre prakse medsektorskega
povezovanja in sodelovanja. V ta namen se bo definiralo kriterije in na podlagi obrazca pripravilo
dobre prakse. V drugi fazi se bo na osnovi dobrih praks identificiralo nove priložnosti sodelovanja s
pripravo projektnih predlogov. 1 platforma Projektne informacije kot razvojni laboratorij, ki bo
zajemala tržni potencial novih gospodarskih sektorjev skozi medsektorske inovacije (npr. robotika
kot medsektorski materiali v industriji, medicinska tehnika, itd); 6 pripravljenih primerov dobrih
praks MSP iz programskega območja in 6 primerov iz ciljnih trgih.
Vsebinski pogoji: Pripraviti je potrebno obrazec za identificiranje dobrih praks medsektorskega
povezovanja in sodelovanja, ter identificirati vsaj 1 dobro prakso oziroma projektni predlog kot
priložnost sodelovanja.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.3.2019.
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III. Delovni sklop T2: USE NETWORKS, aktivnost T2.2 – Podpora mreženju grozdov
Naslov: Koncept prenosa tehnologij
Dosežek T2.2.3: Osnovni namen je vzpostaviti samovzdržen koncept podpore za prenos tehnologij
v mednarodni mreži partnerjev Slovenija-Avstrija-Italija-Švica. Koncept bo opredelil vključene
institucije, podporne storitve in podporna orodja (obrazce) za podporo tehnološkega transferja. 1
koncept prenosa tehnologij za čezsektorsko mednarodno sodelovanje grozdov in tehnoloških mrež
ter njihovih MSP (npr. IoT Internet of Things: kompetenčni centri iz SIAT in klaster/Politecnico
Milano, tehnološki park Zürich); 6 področij uporabe z MSP, ki izkazujejo potencial
internacionalizacije
Vsebinski pogoji: Pripraviti koncept podpore za prenos tehnologij s pomočjo identificiranih in
pripravljenih platform v okviru sklopa I. in II. Oziroma v okviru dosežkov T2.2.1 in T2.2.2:
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.10.2019.
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