Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SGRZ) , Bruselj
v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA),
FDV, VIBACOM, GZS – Zbornica poslovna storitvenih dejavnosti in ICPE
organizira dne 7.novembra 2012 od 9.00 do 13.00 ure,
v prostorih ICPE, Ljubljana, Dunajska 104

posvetovanje na temo

Netehnološke inovacije in dvig konkurenčnosti
Izzivi in dobre prakse
Mednarodna konkurenčnost je danes v največji meri odvisna od stopnje inovativnosti.
Tega se države vse bolj zavedajo in jo skušajo čimbolj sistematično podpirati. Žal pa
mnogi še vedno pojem inovacij zožujejo na tehnološke inovacije, čeprav je ugotovljeno,
da v današnjem času večino vseh novih delovnih mest ustvarjajo netehnološke inovacije.
Hkrati pa netehnološke inovacije dvigajo konkurenčnost v predelovalni industriji, v
javnih in zasebnih storitvah.
V slovenskih strateških razvojnih dokumentih je sicer zapisano, da nam je cilj na znanju
in inovacijah zasnovana konkurenčnost, dejansko pa uresničevanje tega cilja še ne poteka
dovolj dosledno. Zato je treba med deležniki v gospodarstvu in drugod še utrjevati
zavedanje o pomenu netehnoloških inovacij ter ustrezno okrepiti podporno okolje, da
bomo bolje izkoristili obstoječi inovacijski potencial ter vzpodbudili njegov nadaljni
razvoj.
Namen posvetovanja: seznaniti udeležence s pomenom netehnoloških inovacij,
vključno z obstoječo in potrebno davčno politiko in zakonodajo ter drugimi ukrepi
spodbud, s ciljem podpore vsem vrstam inovacij.
Struktura udeležencev: vodje razvojnih služb in oddelkov v podjetjih, direktorji manjših
in srednjih podjetij (s poudarkom na storitvenih dejavnostih) ter predstavniki vladnih in
drugih organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost.
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PROGRAM:
09.00 Uvodni nagovori so-organizatorjev
09.05 Globalni trendi ekonomije znanja – Prof. dr. B.Cizelj, predsednik Uprave
SGRZ, Bruselj
09.15 Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 - Prof. dr. Borut
Rončevič, v.d.generalnega direktorja, Direktorat za visoko šolstvo in znanost,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
09.30 Netehnološke inovacije - pomemben dejavnik konkurenčnosti sodobnih
gospodarstev - dr. Metka Stare, znanstveni svetnik, FDV, Univerza v Ljubljani / Urad
RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
09.50 Raziskave in razvoj ter davčne olajšave - Andrej Cvelbar, sekretar, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo
10.10 Predstavitev rezultatov EU projekta o netehnoloških inovacijah INNO Grips
”Organisational and Marketing Innovation – Constrained Drivers of Growth” - Dr.
Petra Jung Erceq, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI),
Karlsruhe
10.35 – 11.00 Odmor
11.00 Primeri dobrih praks - moderira mag. Mateja Mešl, direktorica, Javna agencija
za tehnološki razvoj RS (TIA)
- dr. Brane Semolič, predsednik UO ZPSD - Revitalizacija slovenskega jeklarstva z
novim poslovnim modelom
- Vanja Rangus, C4i - Transnacionalni kreativni vavčer
- Franci Malia, BTC - Eko indeks - inovativni poslovni model za razvoj trajnostnega
poslovanja
- Marko Guček, Inovacije v podjetju ”Goopti”
12.00 Razprava
12.45 Zaključki in priporočila - mag. Violeta Bulc, direktorica, Vibacom
13.00 Zaključek posvetovanja
Prosimo za prijave do 31.oktobra na el.naslov: boris.savle@sbra.be.

Bruselj, 18.oktober 2012

