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SBRA člani & aktivnosti (1/2) 
• Obveščanje - Obveščanje o vsem pomembnem, 

kar se tedensko dogaja v Bruslju (tedenski 

elektronski bilten SBRA) 

 

• Promocija - Tiskani promocijski trimesečnik MOST v 
angleščini, ki gre na več kot 3000 naslovov po 

Bruslju 

 

• EU sredstva - Poseben poudarek pri obveščanju 
so seveda številni različni razpisi za EU sredstva in 

opozarjanje na njih 

 

• Najava, priprava in pomoč za odločitev o izbiri 
pravega razpisa 

 

• Priprava projekta za razpis - pregled 
dokumentacije in tudi teksta ali celo pisanje le-

tega 



SBRA člani & aktivnosti (2/2) 

 

 

• Organizacija pripravljalnih sestankov v Bruslju - v glavnem na Evropski 

komisiji, Evropskem odboru regij in različnih združenjih, agencijah, 

predstavništvih za številne EU projekte, regulativna vprašanja in 

morebitne druge potrebe 

 

• Organizacija različnih konferenc, okroglih miz, dogodkov za naše člane 

v Bruslju in tudi v Sloveniji - H2020 in podobni INFO dnevi, Kako 

funkcionira Bruselj, ipd. 

 

• Iskanje in izbor mednarodnih partnerjev za projekte ter v tem smislu 

sodelovanje z drugimi tovrstnimi združenji, predstavništvi, organizacijami v 

Bruslju 

 

• Članstvo v koristnih EU mrežah v Bruslju (ERRIN, IGLO, Vanguard ) - 

sodelovanje v delovnih skupinah: energija, financiranje inovacij, 

kreativnost, pametna mesta, pametna specializacija, turizem, 

biotehnologija, ICT, zdravje, napredna proizvodnja, tovarne prihodnosti 

 

• Lobiranje za slovenske projekte v Bruslju pri EU 

 

• SBRA tudi sam sodeluje v EU projektih - e-Business for Craft, TASBOR, BIS-

RTD, BioEnerGis, Regions4Research, WBC-INCO.NET, HIGHER… in 

CIMULACT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaj je CIMULACT (1/2) 
• CIMULACT pomeni v originalu: ‘Citizen 

and Multi-Actor Consultation on Horizon 
2020’.  

 

• 3-letni projekt, financiran s strani Evropske 

komisije (EK); začel se je junija 2015. 

 

• Projekt je vključil več kot 2000 državljanov 

iz 30 evropskih držav (tudi iz Švice in 
Norveške, nečlanici EU), skupaj s številnimi 

drugimi deležniki v oblikovanju zaželene in 

trajnostne evropske prihodnosti.  
 

 



Kaj je CIMULACT (2/2) 

V izrazito široko participativnem projektu smo: 

• imeli prispevke številnih deležnikov k 

evropskim raziskavam in inovacijam in 

prispevke ”navadnih” državljanov ter 

ekspertov in kreatorjev EU politik;  
 

• imeli dialog in delili mnenja med različnimi 

deležniki (državljani, ustvarjalci politik, 

strokovnjaki, EU predstavniki); 
  

• imeli močno participacijo državljanov in 

prek tega relevantno javno mnenje glede 

prihodnjih raziskav in inovacij v EU. 



Potek CIMULACT projekta (1/2) 
 

1. Prva posvetovalna faza z namenom pridobitve vizije 
trajnostnega razvoja in prihodnosti ter družbenih potreb 
državljanov. Uporabljena enotna metodologija v vseh 30 
sodelujočih državah z namenom enako izmerjenega 
mnenja vseh sodelujočih v Evropi.  
9. Januar 2016, Ljubljana, 49 sodelujočih državljanov 
 

2.    Določitev raziskovalnih programov in družbenih potreb s 
strani državljanov, različnih deležnikov, raziskovalcev, 
strokovnjakov in kreatorjev politik na osnovi agregiranih vizij iz 
cele Evrope.  
19. - 22 April 2016, Milano 
 

3. Druga posvetovalna faza, ko so bili “dobljeni” raziskovalni 
scenariji testirani, ovrednoteni, obogateni in prioritizirani.  
24. September 2016, Ljubljana, 31 udeležencev  
 

Bistvo, da je bil vsak od izbranih scenarijev POGLOBLJEN 
do te mere, da precej bolj kot na prvi delavnici izostri, kaj 
je cilj raziskovalne dejavnosti, kaj bodo pomenile 
izboljšave v življenju, kako jih doseči, kdo so akterji, ipd.  



Potek CIMULACT projekta (2/2) 
4. Spletni posvet/vprašalnik (sept./okt. 2016) 

Izvedeno v 30 državah po Evropi in sicer z 
namenom obogatitve in prednostnega 
razvrščanja raziskovalnih scenarijev. 

 

Slovenija: 115 veljavno (140) izpolnjenih elek. 

vprašalnikov.  

VSI izponjeni vprašalniki 30 evropskih držav: 3400 

 

5. Delavnica za deležnike; raziskovalci in Evropska 

komisija so se seznanili z rezultati prejšnjih 
posvetovalnih faz. Rezultati bodo vključeni v 
prihodnje evropske programe, razpise, projekte.  

1. – 2. December 2016, Bruselj, 75 udeležencev  
(16 iz EK, 11 strokovnjakov, 2 svetovalca and 46 

CIMULACT partnerjev) 

 



Raziskovalni scenariji v Sloveniji 

Raziskovalni scenarij 1  

Odgovorna raba zemlje  

  

Raziskovalni scenarij 2  

Uravnotežen model dela in zasebnega življenja 

  

Raziskovalni scenarij 3  

Osnovni univerzalni dohodek, tako da nihče ne bo zapostavljen 

  

Raziskovalni scenarij 4  

Izobraževalni ekosistem kot gonilo socialnih inovacij in lokalnega razvoja 

  

Raziskovalni scenarij 5 
Tehnologija kot sredstvo za blaginjo 



Scenariji v Sloveniji (1/5) 

 

Kako bi to spremenilo prihodnost? Podajte nekaj primerov. Kaj bi morali biti 

glavni cilji/učinki raziskovalne aktivnosti? 

• Sestavine šolskih obrokov so večinoma pridelane na šolskem vrtu. Šolarji tako 

pridobivajo ustrezna znanja in odnos do narave. 

• Večina prebivalstva se vključuje v delovne procese na bližnjih kmetijah in v 

zameno dobi kvalitetno hrano. 

• Urbani prebivalci na obrobju mest in na vrhu stolpnic obdelujejo vrtove ter s 

sosedi izmenjujejo presežke pridelkov in avtohtona semena. 

• Država intenzivno spodbuja obdelavo kmetijskih površin v skladu s 

potrebami prebivalstva. 

• Živimo v svetu, kjer se krepijo možnosti za lastne vrtove, za bolj zdravo hrano 

in preprečevanje različnih bolezni. 

 

Raziskovalni scenarij 1  

Odgovorna raba zemlje  



Scenariji v Sloveniji (2/5) 

 

Kako bi to spremenilo prihodnost? Podajte nekaj primerov. Kaj bi morali biti 
glavni cilji/učinki raziskovalne aktivnosti? 

• Ljudje bodo večji gospodarji svojega časa, ker bo več prostega časa za 
različne aktivnosti, ki ne bodo neposredno povezane z delom ter bodo s 
tem bolje uravnotežili svoj čas.  

• Več podjetij vključenih v testne aktivnosti se bo odločilo za uvajanje dela 
na domu. 

• Ustvarjanje novih, bolj učinkovitih in fleksibilnih oblik dela. Delavci bodo imeli 
večji vpliv na to, koliko ur želijo delati in kako bodo te ure razporejali čez 
dan.  

• Z medgeneracijskim sodelovanjem in mentorskimi shemami se bo povečalo 
sodelovanje z mladimi v osnovnih in srednjih šolah. Z mentorskimi shemami 
se bodo mladi seznanili z različnimi oblikami dela, razvili bodo boljši odnos 
do dela in hitreje vstopali na trg. S tem se bo skrajšala tudi povprečna doba 
študija. 

• Zaradi bolj fleksibilnega delovnega časa se bo znižalo delo na črno. 

• Povečala se bo stopnja zaposlenosti. 

Raziskovalni scenarij 2  

Uravnotežen model dela in zasebnega življenja 



Scenariji v Sloveniji (3/5) 

 

Kako bi to spremenilo prihodnost? Podajte nekaj primerov. Kaj bi morali biti glavni cilji/učinki 
raziskovalne aktivnosti? 

 
Uvedba OUD bi po mnenju udeležencev bistveno spremenila naslednje: 

• Zmanjšala bi se revščina.  

• Prosta izbira dela. Ljudje bi delali tisto, kar jih veseli. S tem bi se povečala produktivnost. 

• Izboljšanje samopodobe in zmanjšanje bolezni. 

• Manj socialnih transferjev (manjši izdatki za zdravljenje). 

• Več družbenega kapitala. 

• OUD bi omogočal človeku dostojno življenje. 

 

REZULTAT: javni razpis za pilotni projekt 

Končni rezultat je predlog EK za javni razpis za Pilotni projekt, ki bi vpeljal OUD v državah 
članicah (v vsaki državi drugačen, po meri narejen model). OUD bi se odobril testni skupini, ki 
bi morala zajemati ljudi vseh slojev in izobrazb. Takšen pilotni projekt bi podal različne modele, 
ki bi lahko prikazali različne učinke (pozitivne in negativne) OUD in podal temelj za nadaljnja 
posvetovanja in končno odločitev o tem predlogu. 

Raziskovalni scenarij 3  

Osnovni univerzalni dohodek (OUD), tako da nihče ne bo zapostavljen 



Scenariji v Sloveniji (4/5) 

Kako bi to spremenilo prihodnost? Podajte nekaj primerov. Kaj bi moralibiti 

glavni cilji/učinki raziskovalne aktivnosti? 

 
• Družba bo postala kvalitetnejša v smislu odnosov med ljudmi in njihovih 

vrednot; višja bo kvaliteta človeškega kapitala, kar pomeni inovativnejše, 

učinkovitejše in bolj konkurenčno gospodarstvo,  brez družbene 

izključenosti. 

• Ljudje bodo spremenili paradigmo življenja izključnega dela ter zaživeli bolj 

polno, srečnejše življenje. Znanje, kulturno življenje, vzdržna osebna poraba 

in prispevek k zadovoljevanju skupnih potreb vseh članov družbe bodo 

postali merilo za vrednotenje vsakega posameznika kot člana družbe. 

Raziskovalni scenarij 4  

Izobraževalni ekosistem kot gonilo socialnih inovacij in lokalnega razvoja 



Scenariji v Sloveniji (5/5) 

Kako bi to spremenilo prihodnost? Podajte nekaj primerov. Kaj bi morali biti 
glavni cilji/učinki raziskovalne aktivnosti? 

 
• Razvoj učinkovitega podpornega okolja za spodbujanje inovativnosti 

(spodbude v začetnih fazah razvoja idej – predsemenska in semenska 
faza). 

• Širitev start-up podpornega okolja na starejše od 35 let. 

• Zagotavljanje dostopnosti do tehnologij in informacij manj privilegiranim 
posameznikov in družbenim skupinam (vključevanje starejših, nezaposlenih 
idr. v razvoj, raziskave). 

• Spodbude krožnemu gospodarstvu. 

• Ažurmo posodabljanje zakonodaje glede zmožnosti, ki jih nudi tehnologija. 

• Sodelovanje vseh deležnikov z zakonodajalci - vzpostavitev 
multidisciplinarnih etičnih komisij za varno uporabo tehnologij. 

• Vzpostavitev ravnovesja med pozitivnimi in negativnimi potenciali 
uporabe tehnologij – v širšem družbenem konsenzu. 

Raziskovalni scenarij 5 

Tehnologija kot sredstvo za blaginjo 



KAJ SLEDI? 

• Trenutno se primerjajo CIMULACT rezultati z 
ekspertnimi študijami glede namenov in 
usmeritev za H2020 ter FP9. To bo pokazalo, 
kakšno dodano vrednost takšne preveritve 
najširšega javnega mnenja lahko pomenijo.  

• Pripravlja se katalog o vseh spoznanjih in 
ocenjevanje ti. vpliva (“impact”). Oboje bo 
objavljeno v prvi polovici 2018. 

 

• Za več informacij o prijektu www.cimulact.eu   

 



Hvala! 
Slovenian Business &  

Research Association (=SBRA), Bruselj 
7, Avenue Lloyd George 

1000, Bruselj, Belgija 
tel: +32 2 645 19 10 

info@sbra.be 
www.sbra.be 
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