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EIT 2018  

Razpis za Skupnosti znanja in inovacij (KIC) 
• Objava:  12 januar 2018 

• Info dan:   13 februar 2018 

• Rok:    12 julij 2018 

  EIT urbana mobilnost 

Pameten, zelen in integriran transport 

EIT proizvodnja * 

Proizvodnja z dodano vrednostjo 

*   Subject of European Commission’s opinion on legality of call   
relaunch within the frame of the EIT’s 2014-2020 SIA 



EIT 

• Prva pobuda EU, ki združuje tri strani trikotnika 
znanja: podjetja (podjetja in MSP), izobraževalne 
ustanove in raziskovalne centre. 

• Si prizadeva povečati sodelovanje in povezovanje 
visokošolskega izobraževanja, podjetij in raziskav, da 
bi olajšala prehod od: 

Študenta do 
podjetnika 

 

Ideje do produkta Laboratorija do 
stranke 

Vizija: postati vodilna evropska iniciativa, ki opolnomoči inovatorje in 

podjetnike, da razvijejo prebojne rešitve na družbene izzive, in ustvarjajo 

rast in delovna mesta.  



EIT – sestavni del 

EIT prispeva k H2020 z 

reševanjem družbenih 

izzivov z integracijo 

trikotnika znanja 

H2020 ima proračun pribl. 

75 milijard EUR za obdobje 

2014-2020, od česar je ETI 

dodeljen 2,4 milijarde EUR 

EIT bo nadalje 

spodbujal sinergije in 

dopolnjevanje med 

različnimi pobudami 

H2020 



EIT prioritete 2014 – 2020 

rasti in vpliva prvih 
treh inovacijskih 

skupnosti 

5 novih skupnosti 

Dobrih praks 
ključno z 

Regionalno 
inovacijsko shemo  

(EIT RIS) 

Deljenje in 
razširjanje 

Spodbujanje 

EIT Climate 

EIT Digital 

EIT InnoEnergy 

1 2 3  

Ustvarjanje 

EIT Health 

EIT Raw Materials 
 

EIT Food 
 

EIT Manufacturing 

EIT Urban Mobility 

2014 

2016 

2018 



EIT uspehi 

Inovacijske skupnosti ETI se razvijajo v uspešna evropska inovacijska 
središča: 

1224 
diplomantov 

2242 
Število inkubiranih 
podjetniških idej 

Število zagonskih podjetij 

1232 
število prenešenih / 

sprejetih znanj 

430 
število novih ali izboljšanih 

izdelkov, storitev in 
postopkov 

305 

Figures – August 2017 



EIT v Evropi 

EIT Raw Materials 

EIT Health 

EIT InnoEnergy 

EIT Food 

EIT Digital 

EIT Climate-KIC 

    

    
        

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    



EIT Regionalna inovacijska shema (RIS) 

Upravičene države:  

 
1) Bolgarija 
2) Hrvaška 
3) Ciper 
4) Češka republika 
5) Estonija 
6) Grčija 
7) Madžarska 
8) Italija 
9) Latvija 
10) Litva 
11) Malta 
12) Poljska 
13) Portugalska 
14) Slovaška 
15) Slovenija 
 
 
 
 
 

 
 
16) Španija 
17) Romunija 
18) Albanija 
19) Armenija 
20) BIH 
21) Ferski otoki 
22) Nekdanja 
jugoslovanska 
republika Makedonija 
23) Gruzija 
24) Moldavija 
25) Črna gora 
26) Srbija 
27) Turčija 
28) Ukrajina 

Delež financiranja in udeležbe v EU-13 (dodeljena EITS KIC sredstva 2015) 
Financiranje: 8,3% (Obzorje 2020: 4,7%) - Udeležba: 11,3% (Obzorje 2020: 7,8%) 



EIT RIS cilji 

• Prispevati k večji inovacijski zmogljivosti zmernih 
in skromnih inovatorjev* držav članic in 
pridruženih držav k Horizon 2020. 

• Širjiti in prenašati dobre prakse integracije 
trikotnika znanja, da bi povečali udeležbo pri 
dejavnostih EIT KIC. 

• Omogočiti sinergije in povečanje učinkovitosti v 
regijah, ki so oblikovale strategije pametne 
specializacije in iščejo boljšo integracijo trikotnika 
znanja, da bi povečale svojo inovacijsko 
zmogljivost. 

* European Commission Annual Innovation Scoreboard 
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EIT 2018 Razpis 
 

EIT Urbana mobilnost 

  

 
6 September 2017 

 



Urbana mobilnost: medsektorski izziv 
• Tema pametnega, zelenega in integriranega prometa je bila opredeljena 

kot eden od glavnih družbenih izzivov, ki se bodo obravnavali v okviru 
Obzorja 2020. 
 

• Mobilnost v mestih obravnava številne teme, kot so 
• prevoz (vključno z novimi koncepti mobilnosti, prevozom, logistiko, 

varnostjo in varnostjo prometnih sistemov) 
• okoljska vprašanja (zmanjšanje toplogrednih plinov, onesnaževanje 

zraka in hrup) 
• urbanistično načrtovanje (novi koncepti za približevanje dela in 

bivanja) 
 

• Mobilnost v mestih ima pomemben vpliv na gospodarske in socialne 
ravni (nova podjetja, zaposlovanje, socialna vključenost, stanovanjske in 
lokacijske strategije). 

 



Urbana mobilnost: medsektorski izziv 
 

• Glavni cilj je izboljšati kakovost življenja evropskih državljanov, ki - v 
naraščajočem številu - živijo v velikih mestnih konglomeracijah, kjer se 
ustvarja velik del gospodarske uspešnosti Evrope. 
 

• Trajnostno mobilnost v mestih je mogoče doseči le, če najdemo 
inovativne novosti, ki vodijo k bolj zelenim, bolj vključujočim, varnejšim in 
pametnejšim rešitvam. 

 

Tema mestne mobilnosti za Razpis 2018 je predstavljena v informativnem 
listu, ki je priložen EIT Strateški inovacijski agendi 2014-2020 (SIA): 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/urban_mobility_sia_factsheet.pdf 



EIT Razpis 2018  
 

EIT Proizvodnja 

  

 
7 September 2017 

 



Proizvodnja z dodano vrednostjo 
 

• Tema konkurenčnosti držav članic Unije na svetovnem trgu je 
bila opredeljena kot eden glavnih izzivov, ki se bodo 
obravnavali v okviru Obzorja 2020. Eden od sektorjev, kjer je 
težava še posebej nujna, je proizvodnja. 
 

• Splošni cilji na področju proizvodnje mora biti povečanje 
konkurenčnosti Evrope na svetovnem trgu, pa tudi razvoj bolj 
trajnostnih in okolju prijaznih proizvodnih procesov 
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EIT Proizvodnja* 

Okrepiti proizvodne industrije 
z visoko vrednostjo (ali 
dodano vrednostjo), da bi 
zagotovili konkurenčni položaj 
Evrope. 
Ustvariti vrednost z 
zagotavljanjem inovacij v 
proizvodih in storitvah, 
vzpostaviti procesno odličnost, 
doseči visoko prepoznavnost 
blagovne znamke in prispevati 
k trajnostni družbi. 

Tema je predstavljena v Strateški Inovacijski Agendi EIT 2014-2020 : 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/added-
value_manufacturing_sia_factsheet.pdf  
 

https://eit.europa.eu/sites/default/files/added-value_manufacturing_sia_factsheet.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/added-value_manufacturing_sia_factsheet.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/added-value_manufacturing_sia_factsheet.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/added-value_manufacturing_sia_factsheet.pdf


Razpis 2018 
 

Evalvacijski kriteriji 

  

 
6 September 2017 

 



Razpis 2018 – Kriteriji (1) 

• Merila za upravičenost: 

– vsebina in obseg ustrezajo temi razpisa in modela KIC 

– izpolnjuje naslednje pogoje upravičenosti: 

• vsaj 3 neodvisne organizacije iz najmanj treh držav članic EU; 

• vsaj dve tretjini partnerskih organizacij ima sedež v državah članicah EU; 

• najmanj 1 visokošolski zavod in 1 zasebno podjetje; 

• največ 50 partnerjev. 



Razpis 2018 – Kriteriji (2) 

Kriterij operativne zmogljivosti 

1) Znanje s področja teme razpisa in izkušnje pri usklajevanju in 

/ ali sodelovanju v mednarodnih projektih, povezanih z 

vključevanjem treh strani trikotnika znanja, ter seznanjenost s 

finančnimi postopki Evropske unije s strani koordinatorja; 

2) sposobnost in potrebne izkušnje ključnih članov začasne 

skupine za upravljanje (glavni izvršni direktor in glavni operativni 

uradnik). 

Zunanji strokovnjaki bodo ocenili samo 
predloge, ki bodo opravili preverjanje 

operativne zmogljivosti. 



2018 Call for Proposals– Evaluation Criteria (4) 

STRATEGY 
40 points max. 

OPERATIONS 
20 points max. 

IMPACT 
40 points max. 

TOTAL 100 points 

1.1 STRATEGIC APPROACH  

[15 points max] 

1.2 KIC PARTNERSHIP 
INNOVATION POTENTIAL 

[15 points max] 

1.3 SYNERGIES 

[10 points max] 

2.1 OPERATIONS 

[10 points max] 

2.2 KIC BUSINESS MODEL AND 
FINANCIAL PLAN   

[10 points max] 

3.1 IMPACT AND KIC 
SCOREBOARD  

[30 points max] 

3.2 DISSEMINATION OF 
RESULTS AND 
COMMUNICATION 

[10 points max] 



2018 Call for Proposals – evaluation phases 

Eligibility and  
operational  

capacity check 
Panel of experts 

Hearing with 
the EIT  

Governing Board 

July – August 
2018 

August – October 2018 November 2018 

70 % Threshold 

Evaluation Criteria for 2018 Call for Proposals: 
published on 3 July 2017:  
https://eit.europa.eu/sites/default/files/evaluation_
criteria_call_for_kics_2018.pdf 

https://eit.europa.eu/sites/default/files/evaluation_criteria_call_for_kics_2018.pdf
https://eit.europa.eu/sites/default/files/evaluation_criteria_call_for_kics_2018.pdf


Sporočila potencialnim prijaviteljem (1) 

 
• EIT ni navedel nobenih posebnih sektorjev ali pristopa, saj 

so zainteresirane strani v inovacijah najprimernejše za 

odločanje o tem, kakšen pristop je treba sprejeti pri 

reševanju določenih družbenih izzivov. 

• Učinek mora biti zelo specifičen in količinsko opredeljiv: 

pričakuje se, da se bodo predlogi osredotočili na določena 

področja ali dejavnosti. 

• Dodana vrednost: predlog mora biti jasen glede tega, kaj 

namerava doseči in zakaj ga ni mogoče doseči z drugimi 

programi / pobudami. 



Sporočila potencialnim prijaviteljem (2)  

 

• Predlogi morajo temeljiti na trenutnih prednostnih nalogah, s 

katerimi se sooča sektor, razviti vseevropsko strategijo za 

obravnavo teh prednostnih nalog in vključiti prepričljiv 

izvedbeni načrt in ustrezno partnerstvo KIC za uspeh. 

• Krovna načela razpisa so odličnost in učinek, predlagatelji pa 

predlagajo področje in pristop, ki bo prinesel največji 

gospodarski in družbeni vpliv. 



• Neposredna zgodnja vpetost industrije je ključna. Močan vpliv s KIC ni 

mogoče pričakovati brez vodenja industrije in strateškega sodelovanja. 

• EIT in KIC niso raziskovalni program! - KIC razvijajo inovativne izdelke in 

storitve, začnejo nova podjetja in usposabljajo nove generacije 

podjetnikov. 

• Podjetniško izobraževanje je ključni steber dejavnosti ETI. 

Sporočila potencialnim prijaviteljem (3)  


