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JR in CK je del pristopa Slovenske strategije pametne specializacije -S4,  ki je
usmerjena k strukturni transformaciji  inovacijskega ekosistema.

Na ta na⌅in dopolnjuje Sve⇧enj ukrepov S4  

 
 



Skupno je Slovenski strategiji pametne specializacije, S4, v
tej finančni perspektivi namenjenih

€1,1 milijarda EU sredstev kohezijske politike
• od  tega je €475 milijonov namenjenih raziskavam,

razvoju in inovacijam, ki so v celoti in neposredno
vezane na S4,

• preostalih €624 milijonov pa neposredno a ne
izključno podpira izvajanje S4. Gre za:
–  €445 milijonov, ki so namenjeni spodbujanju

podjetništva, vključno s področjem internacionalizacije
in turizma, ter

–  €179 milijonov namenjenih izboljšanju odzivnosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga
dela.

 





Realizacija 
• Do    2018 je bilo v okviru vseh zgornjih področij oz.

politik potrjenih za €817 milijonov razpisov in programov
in sicer:

• 389 milijonov ali 48% na področju raziskav, razvoj in
inovacij,

• 113 milijonov ali 14% na področju razvoja človeških virov,
• 296 milijonov ali 36% na področju spodbujanja

podjetništva ter
• 17 milijonov ali 2% na področje internacionalizacije.
• Od vseh navedenih potrjenih razpisov in programov jih je

za €375 milijonov takšnih, ki imajo močno neposredno
povezavo na S4

 



Cilji JR CK
• podpora razvoju inovacij od ideje do trga,  
• spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij,  
• spodbujanje povezovanja med KKS

sektorjem in gospodarstvom,
•  dvig števila zaposlenih v inovativnih

podjetjih.
 

Cilji neposredno naslavljajo identificirane šibkosti
oziroma neučinkovitosti R&I Ekosistema v SI



Identificirane šibkosti oziroma
neučinkovitosti R&I Ekosistema v SI

• slaba učinkovitost R&I ekosistema, ki se  ob dobrih
kazalnikih odličnosti (indeksi citatov) kaže v slabi
uporabi inovacij iz znanosti v gospodarstvu;

• slaba pretočnost med deli ekosistema in pomanjkanje
dinamičnosti v inovativnih sektorjih in delih
ekosistema – samo 3,2% zaposlenih je  zaposlenih v
hitrorastočih podjetjih inovativnih sektorjev;

• MSP  – nizka sposobnost za inoviranje, slaba
vključenost v regionalne in EU grozde.

 



Evropski semester,  Poročilo EK o državi -
Slovenija 2019, SWD(2019) 1023 final

• „Stopnje razširitve in rasti podjetij so še vedno nizke, kar
skupaj z zahtevnim poslovnim okoljem in nizkimi
zmogljivostmi za prenos tehnologije ovira rast gospodarstva.
Zato so bile opredeljene zelo pomembne naložbene potrebe, da
bi se okrepila rast in konkurenčnost malih in srednjih podjetij
ter zlasti da bi se  spodbudilo podjetništvo in zvišala stopnja
preživetja podjetij, zlasti z omogočanjem lažjega
gospodarskega izkoriščanja novih idej in vključevanja
poslovnega izobraževanja v poslovni ekosistem. „
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