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Predstavitev podpornih aktivnosti
Centra za prenos tehnologij in inovacij (IJS-CTT)

Današnja predstavitev

dr. Levin Pal:
- CTT: kratka predstavitev organiziranosti in aktivnosti CTT
- EEN: mreža Enterprise Europe Network (EEN)
kot pomoč MSP pri iskanju poslovnih partnerjev

Urban Šegedin:
- predstavitev projekta FIREMED
v kontekstu podpornega okolja MSP



Največja in najbolj uspešna enota za prenos tehnologij v tem delu EU** 

•   Finančno neodvisna enota
- 6 EU projektov v trenutno

•   13 strokovnjakov z različnih področij
- 8 s tehnično-naravoslovno izobrazbo (4 dr, 2 MBA, 1 LL.M., 1 CLP)
- 3 ekon (1 mag) 
- 1 pravnik, 1 družbene vede
- Člani ASTP, LES, Certificirani CLP, EEN koordinator, patentni zastopnik

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT)

**OECD



Š.Stres, predstavitev za Poslovni odbor IJS, 16.1.2015

CTT
Vodja: dr. Špela Stres

PROMOCIJA, IZOBRAŽEVANJA, 
VODENJE PROJEKTOV 

POGODBENO SODELOVANJE Z 
GOSPODARSTVOM

ZAŠČITA & MARKETING 
INTELEKTUALNE LASTNINE (IL)

 

Vodja skupine: Lea Kane

Sodelavci: Luka Virag, 
mag. Primož Kunaver

Vodja skupine:  France Podobnik

Sodelavci: mag. Marjeta Trobec, 
Luka Gruden, Alen Draganović 

Vodja skupine:  dr. Levin Pal
Sodelavci: dr. Duško Odić, 

mag. Robert Blatnik, dr. Asja Veber, 
Urban Šegedin

RAZISKAVE PRENOSA TEHNOLOGIJ,
INOVATIVNOSTI itd

STRUKTURA DELA V CTT

 PR
 Organizacija seminarjev, 

konferenc in treningov
 obiski na IJS 
 EU project administrative 

management

 Obiski podjetij
 Sodelovanje med 

gospodarstvom in 
raziskovalci 

 Podpora pri iskanju 
partnerjev ter virov 
financiranja za nadaljnji 
razvoj tehnologij

 Zaščita intelektualne lastnine 

 Trženje tehnologij in znanja: 
– licenciranje
– Ustanavljanje spin-out 

podjetij



Predstavitev mreže 
Enterprise Europe Network

Pripravila mag. Marjeta Trobec, CTT  



Enterprise Europe Network 
l Mreža deluje v več kot 50 državah: EU 28, Islandija, 

Norveška, Turčija, Čile, Izrael, Švica, Armenija, 
Makedonija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, ZDA, Rusija 
(seznam ni dokončen) 

l V mreži je skoraj 600 organizacij s 4000 strokovnjaki.

l Pomoči so deležna ne le majhna in srednje velika 
podjetja, temveč tudi velika podjetja, raziskovalne 
organizacije, strokovna in sektorska združenja, 
tehnološki centri ter druge institucije poslovnega in 
inovacijskega okolja.



Storitve mreže

l Pomoč pri mednarodnem poslovnem sodelovanju 

l Storitve na področju inovacij, prenosa znanja in 
tehnologij

l Storitve spodbujanja MSP za sodelovanje v okvirnih 
programih Skupnosti za raziskave in razvoj (H2020, 
COSME, ….)



Slovenski konzorcij 
l Institut “Jožef Stefan” – koordinator 
l Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne 

raziskave in študije Univerze v Mariboru 
l Gospodarska zbornica Slovenije 
l Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
l Mariborska razvojna agencija 
l Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 

središče Koper
l Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, 

inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT)



Spodbujanje deležnikov za 
sodelovanje v programih EU
l Informiranje in svetovanje o programih EU.
l Informiranje o aktualnih razpisih EU.
l Svetovanje in pomoč pri oblikovanju projektnih idej v 

projektne predloge.
l Pomoč pri iskanju projektnih partnerjev: 

http://een.ec.europa.eu/, 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/S
earch/ProfileSimpleSearch 









Instrument za MSP in pomoč 
mreže EEN pri prijavi projekta
l Pregled projektne prijave (skladnost z razpisom)
l Nasveti za izboljšanje projektne prijave glede na 

področja (npr. zaščita IL, diseminacija in izkoriščanje 
rezultatov, prenos tehnologij, standardi in zakonodaja 
EU)

l Pomoč pri morebitnem iskanju projektnih partnerjev 
(načeloma se lahko MSP na projekt prijavi sam)





Komercialna baza EEN

l V letu 2013:
l je mreža posredovala 8800 profilov
l Prejela preko 22 000 interesov s trga  po 

sodelovanju
l Posredovala pri 825 FP7 projektnih 

prijavah
l Pomagala 11 000 podjetjem pri sklepanju 

poslovnih, raziskovalnih in projektnih 
sodelovanj



Coach in instrument za MSP

l MSP, ki je uspešen s prijavo v Fazo 1 ali Fazo 2 je upravičen do 
svetovanja s strani coach

l EK krije stroške do 450 EUR na dan svetovanja
l Število dni svetovanja s strani coach je omejeno
l Področja svetovanja (trenutno v bazi preko 600 svetovalcev):

l Inovacijski management, inoviranje;
l Poslovna strategija, poslovni modeli;
l Mednarodno poslovanje;
l Financiranje podjetji (VC, business angels…);
l ISO standardi, okoljski standardi;
l Raziskave in razvoj;
l Energetska učinkovitost…

http://ec.europa.eu/eusurvey/publication/businesscoachesSMEI# 



Hvala za pozornost!

Institut »Jožef Stefan«
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova 39, 1000 Ljubljana
tehnologije@ijs.si



Hvala lepa za pozornost!
http://tehnologije.ijs.si
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Predstavitev projekta 

 
Ljubljana, 18. marec 2015 

Delavnica:  

Podpora MSP pri razvoju eko-inovativnih 

rešitev ter financiranju ukrepov URE in OVE 

Urban Šegedin 

Center za prenos tehnologij in inovacij na IJS 



Insert here 

your institutional logo 

Projekt FIREMED – Inovativni finančni instrumenti za podporo majhnim in 

srednje velikim podjetjem s področja energetskega sektorja na področju 

Mediterana 

Osnovni podatki: 

 

Projekt se izvaja v okviru evropskega programa MED 

Trajanje: 1.5.2013 do 30.6.2015 

 

Partnerji: 14 partnerjev iz mediteranskih držav (Španija, Francija, Slovenija, 

Italija, Ciper, Grčija, Hrvaška) 

 

Slovenski partner: Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut “Jožef Stefan” 
 



Insert here 

your institutional logo 

Namen projekta:  

 

 Analiza stanja finančnih storitev in instrumentov za potrebe financiranja 

majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) s področja energetskega sektorja. 

 

 Razvoj IT platforme, ki bo ponujala informacije o ponudnikih finančnih storitev 

in finančnih instrumentov za MSP-je s področja energetskega sektorja. 

 

 Razvoj inovativnih finančnih shem za podporo malim in srednje velikim 

podjetjem s področja energetskega sektorja s poudarkom na vključevanju  

evropskih strukturnih in kohezijskih skladov. 

 

 Razvoj in implementacija storitev v pilotskem obsegu.  

 

 Organizacija mreženja med ponudniki finančnih storitev in MSP-ji. 

 
 



Insert here 

your institutional logo 

Dostop do platforme in registracija:  

 

 http://www.support2finance.eu/ 

Iskanje po EU razpisih:  

 

 https://www.support2finance.eu/login.asp?xcode=rwe987gbasj35 
 

B2B in B2FO srečanje MEET4BUSINESS v okviru sejma Green,  

Gornja Radgona (27.3. ob 12.00), prijava do 20.3.2015: 

 

 Brezplačna udeležba, registracija preko  http://mra/een/matchmaking-event-

meet4business 
 

http://www.support2finance.eu/
http://www.support2finance.eu/
https://www.support2finance.eu/login.asp?xcode=rwe987gbasj35
https://www.support2finance.eu/login.asp?xcode=rwe987gbasj35
http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-27-march-2015/
http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-27-march-2015/
http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-27-march-2015/
http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-27-march-2015/
http://fluidsurveys.com/surveys/marko-w/matchmaking-event-meet4business-27-march-2015/
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HVALA ZA POZORNOST! 

Več informacij: 

 

• www.firemed-project.eu 

 

• urban.segedin@ijs.si 

http://www.firemed-project.eu/
http://www.firemed-project.eu/
http://www.firemed-project.eu/
http://www.firemed-project.eu/
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