POVABILO K ODDAJI PONUDB
ZA PODPORO PRI IZVEDBI PILOTSKIH AKTIVNOSTI V OKVIRU
PROJEKTA DANUBE S3 CLUSTER
(DISPOZICIJA)
WP5 – Pilot initiatives; A.WP5.1 – Support cluster cooperation for innovation
O projektu: Projekt naslavlja glavni teritorialni izziv Podonavja – neuravnoteženo porazdelitev
inovacijskih dosežkov med zahodnim delom regije z visoko stopnjo razvoja in vzhodnim delom
regije, ki zaostaja. Cilj projekta je ustvariti znatne spremembe z razvojem strategije in programa
Danube S3 Cluster, ki bo temeljil na izboljšanju pogojev za inovacije ter prenos tehnologije in
znanja na transnacionalni in na nacionalnih ravneh.
Glavni rezultat projekta bo izboljšano sodelovanje in usklajevanje politik grozdov v kmetijskoživilskem sektorju, ki temelji na pametnem pristopu specializacije in razvoju dveh inovacijskih
orodij, s čimer se bo omogočilo izvajanje 5 regionalnih pilotnih pobud v tržnih informacijah, odprtih
inovacijah, poslovnih modelih za krožno gospodarstvo in zdravo hrano, ki bodo pripeljali do
nastanka 15 inovacijskih partnerstev in bodo sposobni ustvarjati nove inovativne projektne ideje in
s tem doprinesti k strategiji EU za Podonavje.
Glavni uporabniki rezultatov projekta bodo: MSP-ji, grozdi oziroma podporne inštitucije, fakultete
oziroma izobraževalne ter raziskovalne ustanove, regionalne in nacionalne javne inštitucije ter
splošna javnost.
Naslov: Podpora pri izvedbi pilotskih aktivnosti v okviru projekta Danube S3 Cluster
Naloga: Izvajalec bo naročniku nudil pomoč pri izvedbi pilotskih aktivnosti v okviru projekta.
Projektni partnerji so že definirali oziroma zastavili izvedbo LAP-ov (Lokalnih akcijskih planov) v 5
državah partnerstva (Romunija, BiH, Hrvaška, Srbija in Slovaška), pri čemer so v vsakem od njih
definirali 4 potencialne projekte, ki jih bodo partnerji poizkušali realizirati do konca projekta
oziroma v bližnjih prihodnosti.
Naloga izvajalca bo, da naročniku nudi pomoč pri izvedbi LAP-ov do konca trajanja projekta in sicer
natančneje mu bo nudil pomoč pri:
•

Pripravi predloge za dokumentiranje izvedbe posameznih LAP-ov, ki bo podlaga za dosežke
v ovkiru projekta

•

Sledenju plana izvedbe in pomoč pri usmerjanju tematike posameznih LAP-ov

•

Pripravi končnega poročila vseh 5-ih LAP-ov oziroma izvedbe pilotskih aktivnosti projekta
(služi kot končni produkt – output projekta)
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Vsebinski pogoji: Oba dokumenta morata biti pripravljena v angleškem jeziku
•

Predloga za dokumentiraje izvedbe posameznih LAP-ov

•

Končno poročilo o izvedbi pilotskih aktivnosti projekta

ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane do 31.5.2021
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