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Zakaj so nepovratna sredstva? 

• Pregled evropskih izzivov ter lastnih projektnih idej.

• Preverimo EU politiko ter državne interese.

• Analiza partnerjev.



Faza razvoja projekta (TRL) 

Temeljne 
raziskave

• pridobivanje novega znanja

• brez praktične uporabe

• TRL 1

Industrijske
raziskave

• načrtovano pridobivanje znanja

• do prototipa

• TRL 2 - 4

Eksperime-
talni razvoj

• združevanje in uporaba znanja

• prototipi - testiranja do trga

• TRL 5 - 8

Proizvodnja 
za trg

• tržni produkt



Kaj nam prinaša prihodnost?



Ključne usmeritve za naslednjih 7 let



Predvideni razpisi iz recovery 
programa za raziskave in razvoj 

Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov od TRL 6 do TRL 9

V okviru projektov se bo podrlo izvajanje raziskovalno razvojnih in 
inovacijskih projektov novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, 
storitev in procesov.

Prijavitelji: vsa podjetja

Trajanje projekta: do 3 leta

Subvencija: do 0,5 mio eur med 25% do 50% subvencije



Predvideni razpisi iz recovery 
programa za raziskave in razvoj 

Sofinanciranje investicij v RRI demostracijske ter pilotne projekte

• konzorcij podjetij in raziskovalnih organizacij. 

• Gre za sofinanciranje stroškov raziskovalno razvojnih aktivnosti industrijskih raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ter testiranja in postavitve razvite rešitve v realnem okolju

• Višina subvencije: do 1 mio eur

• Projekti morajo biti na stopnji: TRL 6 do TRL 8

• Trajanje projektov: do 3 leta

• Po zaključku financiranja projektov se kot rezultat pričakuje komercializacija rešitve izvedenih RRI.



Si upate v Bruselj po nepovratna sredstva? 



HORIZON EUROPE- €100bn (2021 –2027)



Climate neutral and smart cities 

https://www.youtube.com/watch?v=HoqZ7QeEIHU
https://www.youtube.com/watch?v=HoqZ7QeEIHU


Climate neutral and smart cities 
• Skupnosti, ki podpirajo digitalizacijo mestnih območij, da bi sprejele 

AI storitve,

• Pomoč pametnim mestom in skupnostim pri uporabi umetne 
inteligence

• Vključevanje manjših mest ter jih podpreti z naprednimi digitalnimi 
rešitvami,

• Oblikovanje podatkovnega prostora pametnih mest in skupnosti. 



Climate neutral and smart cities 
Izbrali bodo 100 mest, z več kot 50.000 prebivalci oz. več kot 10.000 
prebivalci v državi, ki ima manj kot 5 mest z več kot 50.000 prebivalci.

• Komisija bo skupaj z mestom določila načrte kako bi mesto doseglo 
podnebno nevtralnost do leta 2030. 

• V letu 2021 se bo odprla platforma za ta namen, kjer bodo na voljo 
tudi nepovratna sredstva. 

• Vključiti bo potrebno tudi prebivalce mest. 



Smart villages
Razpisi bodo usmerjeni v:

• E-pismenost,

• Dostop do e-zdravja,

• Uporaba krožnega gospodarstva pri kmetijskih odpadkih,

• Promocija lokalnih izdelkov, ki jih podpirajo digitalne tehnologije in 
IKT.



Interreg Srednja Evropa
• Stopnja sofinanciranja je 80%
• Izbrani specifični cilji, ki se bodo finančno

podpirali so:
a. Sodelovanje za »pametno« Srednjo Evropo

b. Sodelovanje za »zeleno« Srednjo Evropo
c. Sodelovanje za »povezano« Srednjo Evropo
d. Dobro upravljana Srednja Evropa

Razvoj in izvajanje pristopov pametnih mest in 
pametnih regij, vključno z izboljšanjem energetske

učinkovitosti omrežij daljinskega ogrevanja, za 
spodbujanje ogljično nevtralnih družb in ozemelj. 



THANK YOU

Visit our website www.tiko-pro.eu or send 

us e-mail info@tiko-pro.si
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