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Vsebina predstavitve 



• Na področju energije so naši prijavitelji uspešni v 15 projektih 
• Nadpovprečno uspešni smo bili na področju pametnih omrežij; 30% 

• nekateri projekti obravnavajo tudi hranilnike električne energije 

• Manj uspešni smo bili na področju URE in OVE; 4% 

• V 3 projektih na področju energije naši prijavitelji vodijo 
konzorcij  

• Na podlagi uspešnih prijav bo na področju energije vrednost 
podpisanih pogodb iz DP 2014-2015 presegla 14 mio EUR 

• Rezultate DP 2014-2015 je treba NADGRADITI 
• predvsem na področjih, kjer smo bili manj uspešni 

• s ciljem, da bi bila višja oba kazalnika 
• število projektov 

• odobrena sredstva 

   

Pregled rezultatov razpisov 2014-2015 



• Vsebina pretežno obravnava dvoje področij: 
• Učinkovita raba energije 

• „Konkurenčna nizko-ogljična energija“ (omrežja, OVE) 

• Pametna mesta in skupnosti 
• Vsebina je obravnavana v okviru področja „Pametna in trajnostna 

mesta“ („cross-cuting part DP; Annex 20) 
• ni v dokumentu DP - energija 

• Razpisi za mala in srednja podjetja 
• Za področje energije 

• „Fast track to Innovation“ (Annex 18) 
• Za področje energije 

• Other actions  
• Sofinanciranje dejavnosti EU organizacijam in združenjem, dejavnosti 

SET Načrta in pomoč državam pri implementaciji EU direktiv, … 

Razpisi delovnega programa 2016- 2017 



• Šifra razpisa 

• Naslovi razpisanih tem 

• Vrsta razpisa (IA, CSA, RIA, ERA NET Cofound)  

• Razpoložljiva sredstva 

• Sredstva namenjena posameznemu projektu 

• Datum odprtja razpisa 

• Roki za oddajo prijave 

 

so podani v delovnem 

programu in povzeti  

v preglednicah 

 

Podatki o razpisih  



„Politično ozadje“  



Pregled področij in predvidena sredstva  



Namen – sistemski pristop k zadanim ciljem  



Področje URE: podlage, teme  



• Integrated EU energy sytem 

• Renewable energy technologies 

• Decarbonization of fossil fuels 

• Social, economics and human aspects 

• European Research Area in Energy 

• Cross cutting Issues 

 

Področje „LCE“ 



 

Pametna mesta in skupnosti 



 

Za mala in srednja podjetja … 



 

Fast-track to Innovation Pilot 



• Udeležba na informativnih dnevih, ki jih za posamezna področja 
organizira EK  
– EE – 14.-15. sept. in LCE – 2. okt (že realizirano) 

– SCC – 6. nov. 

– vse informacije o informativnih dnevih so na spletnih straneh EK 
(predstavitve, posnetki predavateljev, razprave, …) 

• Aktivno sodelovanje v mednarodnih združenjih 

• Poslovno sodelovanje z organizacijami iz tujine in dajanje 
pobud za prijavo na projekte 

• Povezovanje in sodelovanje na državni ravni 

 

Nasveti, priporočila, pobude 



• „Vabili“:  
– pridružite se ocenjevalcem poslanih prijav 

• na področju energije smo predstavniki Slovenije zelo slabo zastopani 

– želimo oblikovati skupino strokovnjakov iz različnih področij, ki dobro 
poznajo razmere v državi in pretekle razpise, da bi v prihodnje lahko kot 
„slovenska delegacija“ bolj aktivno sodelovali pri oblikovanju delovnih 
programov 
• priprave delovnega programa za leti 2018 – 2019 (2020?) se bodo pričele kmalu po 

novem letu 

• „Stati na mestu pomeni nazadovati“ in prav je, da rezultate v 
prihodnjih dveh letih nadgradimo  
– preglejte vsebine ostalih področij, ki niso samo vaše ožje področje 

• ekologi boste imeli že ta teden razpisano temo v povezavi s hidroelektrarnami 

– želim vas spodbuditi, da se na razpise v delovnem programu 2016-2017 
odzovete proaktivno in na visoki strokovni ravni 

 

Zaključek 



Koristne povezave 
• MIZŠ in Obzorje 2020: http://www.mizs.gov.si/si/obzorje2020 

• Participant portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home  

• ERA Portal – AUSTRIA: http://era.gv.at/ 

 

Nacionalna kontaktna oseba  
Milena Černilogar Radež 

NCP mrežo tvorijo predstavniki 
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