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Toplogredni plini: Po desetih letih končno
nadomestila tudi za slovenska podjetja

Slovenska shema, ki jo je vlada prenesla v uredbo,
sprejeto 23. februarja, je vredna 99,15 mio €.
Namenjena bo delnemu nadomestilu energetsko
intenzivnim podjetjem za višje cene električne
energije kot posledico višanja cen električne energije
zaradi trgovanja s kuponi toplogrednih plinov med
letoma 2022 in 2024. Prejeta sredstva bodo
upravičena podjetja morala v celoti nameniti
zelenemu prehodu. Več...

Vnos vlog za pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev
posledic energetske krize

Od 21. februarja lahko upravičenci oddajo elektronsko
vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih
povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o
pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske
krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih
vlog bo odprta do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se
zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Načrt za okrevanje EU: Svet sprejel REPowerEU

Svet je uradno sprejel spremembo uredbe za vključitev
poglavij REPowerEU v instrument za okrevanje in
odpornost, kar pomeni, da bodo države članice lahko
dodale novo poglavje svojim nacionalnim načrtom za
okrevanje in odpornost (NOO) v okviru
NextGenerationEU, da bi financirale ključne naložbe in
reforme, ki bodo pomagale doseči cilje REPowerEU.
Več…

UVODNIK

Pred vami je druga letošnja številka našega e-novičnika. SRIP MATPRO leto nadaljuje 
delovno; vabimo vas seveda tudi na različne poslovne dogodke, objavljamo pa še
informacije o razpisih in vas seznanjamo z aktualnimi informacijami o pomoči
gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.
Prijazno vabljeni k branju!

Tjaša Polc
Koordinatorka SRIP-a MATPRO
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IZ DELA SRIP-a MATPRO

SRIP MATPRO sodeloval na delavnici EIT RIS HUB in SRIP-i

SRIP MATPRO je 14. februarja sodeloval na srečanju med predstavniki EIT skupnosti
znanja in inovacij (EIT RES HUB) in strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerji (SRIP-i).
Dogodek je pripravila Javna agencija SPIRIT. Cilj srečanja je bil predstavitev obeh
inovacijskih mrež, dobrih praks in izzivov z namenom povečanja razumevanja njihovega
delovanja, povezovanja in iskanja potencialnih sinergij. V dopoldanskem delu sta potekali
dve delavnici, na katerih so udeleženci oblikovali prevladujoče modele delovanja EIT RIS
HUB-ov in SRIP-ov ter podali predloge za izboljšave. Več...

VABIMO VAS

Konferenca ENDR: Defence Industry Development: Opportunities & Challenges for
SMEs, Lizbona, 2. 3. 2023

Udeleženci bodo razpravljali o trenutnih izzivih in priložnostih v obrambnem sektorju za
evropske MSP-je ter raziskali možnosti poslovnega oziroma partnerskega sodelovanja.
Več...

55. podelitev Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 7. 3.
2023

Prejemniki nagrade so gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo
večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno
poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v
svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. Rdeča nit letošnje
podelitve je odličnost. Več...

Forum Kadri za tovarne prihodnosti, 8. 3. 2023

GZS-Zbornica elektronske in elektroindustrije vabi na forum Kadri za tovarne prihodnosti,
ki bo potekal 8. marca kot vzporedni program na sejmu INTRONIKA 2023 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pripravili so pester program z zanimivimi gosti.
Več...

Kako uspešna so slovenska podjetja v BigScience in kje so še priložnosti?, 10. 3.
2023

Dogodek bo potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namenjen je
podjetjem, ki že poslujejo z znanstveno-raziskovalnimi centri (npr. CERN, ESA, FAIR, itd),
da izmenjajo svoje izkušnje in navežejo nove poslovne stike, pa tudi tistim, ki imajo interes
za širitev poslovanja na nove trge in področja, kot je v tem primeru BigScience.
Organizatorji bodo podali izhodiščne informacije ter odgovarjali na vprašanja, v zadnjem
delu pa bo priložnost za mreženje. Več…

5. posvet Platforme znanja, 20. 3. 2023

Naslov tokratnega posveta je Skupno znanje za zeleni prehod: prispevek visokega
šolstva, znanosti in inovacij. Glavna cilja posveta sta deležnikom ponuditi pregled ključnih
pobud in ukrepov na ravni EU za zeleni prehod na področjih visokega šolstva, znanosti in
inovacij (trikotnik znanja) v sodelovanju s predstavniki EU ter v dialogu z nacionalnimi
deležniki ugotoviti, ali predstavljene pobude in ukrepi EU ustrezno naslavljajo potrebe za
zeleni prehod na nacionalni ravni, kje so vrzeli, katere so glavne ovire in kakšne ukrepe bi
na teh področjih potrebovali v Sloveniji, da bi čim bolj spodbudili napredek pri zelenem
prehodu. Več...

Gospodarska delegacija v Gruzijo, 20. - 24. 3. 2023

V okviru poslovnega obiska bo za člane delegacije organiziran poslovni forum z
individualnimi B2B srečanji, zagotovljeni pa so tudi termini za izvedbo individualnih
poslovnih programov. Ob tem naj spomnimo, da Slovenski podjetniški sklad (SPS) s
politiko vavčerjev malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča povračilo 60 %
stroškov udeležbe v poslovnih delegacijah. Več...

10. mednarodna konferenca MSP: KADRI, KJE STE?, 22. 3. 2023

Na dogodku v organizaciji GZS-Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) se bodo udeleženci
pogovarjali o  problematiki pomanjkanja kvalitetnih kadrov, ki predstavlja danes velik izziv
tako za velika podjetja kot za MSP-je. Rdeča nit konference je tokrat podjetništvo med
konkurenčnostjo in novo realnostjo. Več...

RAZPISI

Odprtih 13 regijskih razpisov GZS za najboljše inovacije

Že 21. leto na nacionalnem nivoju ter 27. leto na regijskem nivoju GZS podeljuje priznanja
najboljšim inovacijam. Vseh trinajst regijskih zbornic je že objavilo regijske razpise, ki so
odprti do začetka aprila. Letošnji inovacijski izziv in rdeča nit projekta je Inovacije so
energija in izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo oziroma optimizacijo rabe
energije, alternativne vire energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno
gospodarstvo. Regijski razpisi za najboljše inovacije so objavljeni na portalu Inovativna
Slovenija,  odprti pa so do začetka aprila.

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial je
zagotoviti začetno podporo za pripravo na izvajanje pridobljenega projekta ERC v
vmesnem časovnem obdobju, med obvestilom ERC o (so)financiranju projekta ERC in
njegovim dejanskim pričetkom izvajanja. Več...

Razpis Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)

Namen razpisa je zadostiti potrebi po večji dostopnosti storitev intelektualne lastnine
malim in srednjim podjetjem (MSP) v Evropski uniji ter podpirati njihovo konkurenčnost z
boljšo uporabo in varstvom intelektualne lastnine. Cilj sklada za MSP za leto 2023 je
finančno podpreti MSP-je v EU, ki želijo izkoristiti storitev predhodnega pregleda pravic
intelektualne lastnine (storitev IP Scan) in/ali zavarovati znamke in modele v EU in zunaj
EU. Več...

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Francosko republiko

Predmet javnega razpisa v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025 je
(so)financiranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja, ki zajema medsebojne obiske
slovenskih in francoskih raziskovalcev v letih 2024 in 2025 na vseh raziskovalnih
področjih. Prijava mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki do vključno 20. 4. 2023 do
15.00. Več...

Aktualni odprti razpisi za nepovratna in povratna sredstva

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) so 14. februarja na
novinarski konferenci predstavili načrt razvojnih spodbud za leto 2023, s katerim želijo
okrepiti konkurenčnost in dodano vrednosti slovenskega gospodarstva. V letošnjem letu
bo MGTŠ, skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko, za razvoj gospodarstva,
turizma in športa namenilo dobrih 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud, od
tega 304,9 milijona evrov z lastnimi sredstvi. Ministrstvo bo v letošnjem letu objavilo 23
novih razpisov, izvajalske institucije in SID banka pa predvidoma še 17 dodatnih ukrepov v
višini 329,5 milijona evrov. Časovnica predvidenih letošnjih objav, ki jo bodo tekom leta
posodabljali, ter okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov so na voljo na povezavi
>>>. Več podrobnosti o aktualnih razvojnih spodbudah s strani MGTŠ si lahko preberete
v brošuri Načrt razvojnih spodbud 2023 ter na spletni strani Vlade Republike Slovenije,
kjer sta na voljo tudi posnetek novinarske konference in krajša predstavitev načrta
razvojnih spodbud.

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS  

Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni,
torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Več…

Aktualni javni razpisi in pozivi Javne agencije SPIRIT

Javne razpise in pozive Javne agencije SPIRIT, ki so trenutno v teku in so morda zanimivi
tudi za vas, si lahko ogledate na povezavi >>>

Odprti pozivi in javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada

Odprte javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi bili morda zanimivi za vas,
si lahko ogledate na povezavi >>>

DOBRO JE VEDETI

Priporočilo distributerjev: zakupite vsaj 25 % potrebne energije že sedaj

Predstavniki pristojnih ministrstev in distributerjev so na webinarju pojasnili pričakovane
trende rasti cen v naslednjih dveh letih. Opozorili so, da naj podjetja že v letu 2024 ne
računajo na subvencije ter priporočili sklenitev večletnih (do treh let) pogodb za
energente. Podjetjem so predlagali, da ne čakajo z odločitvami, temveč zakupijo vsaj
četrtino potrebne energije ter nato izvedejo še ostale nakupe v vsaj še dveh korakih.
Vabljeni k ogledu posnetka webinarja >>>.

Objavljene so predstavitve z informativnega dne Program Obzorje Evropa v tretjem
letu izvajanja

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 1. februarja organiziralo Informativni
dan Program Obzorje Evropa v tretjem letu izvajanja. Informativni dan je bil namenjen
raziskovalcem in raziskovalkam ter strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v
slovenskih raziskovalnih organizacijah kot tudi podjetjem in drugi zainteresirani javnosti.
Več...

V veljavi Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za
omilitev posledic energetske krize

6. februarja je bil v Uradnem listu RS, št. 15/2023 objavljen Zakon o spremembi in
dopolnitvah zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize
(ZPGOPEK-A). Spremembe so začele veljati s 7. 2. 2023.

Spremembe Zakona o varstvu okolja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O) spreminja tudi
določila Zakona o varstvu okolja. Objavljen je v Uradnem listu RS >>>

V Svetu za trajnostni razvoj in varstvo okolja tudi predstavnica GZS

14-članski svet je kot posvetovalno telo, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja
naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih, humanističnih in medicinskih ved, ustanovilo
nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor. Po novem bo njegovo delo potekalo pod okriljem
Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Med nalogami sveta je poleg svetovanja
ministru tudi presoja politik ter priprava pobud na področju varstva okolja in trajnostnega
razvoja. S strani GZS je v svetu Antonija Božič Cerar, direktorica Službe za okolje,
podnebje in energijo.

GZS pozdravila nekatere rešitve v predlogu sprememb Zakona o tujcih

Na GZS so pozdravili nekatere rešitve, namenjene odpravi administrativnih ovir, ki jih
prinaša vladni predlog sprememb Zakona o tujcih. Dodatno predlagajo še, da se
veljavnost enotnih dovoljenj podaljša z enega na dve oziroma tri leta, da postopki
podaljševanj dodatno ne bremenijo upravnih enot. Zagotovijo naj se možnosti za oddajo
prstnih odtisov tako, da ta postopek ne otežuje zaposlovanja tujih delavcev iz držav, kjer
nimamo svojih predstavništev oziroma iz varnostno nestabilnih območij. Apelirajo pa tudi
na digitalizaciji postopkov, kjer je to mogoče. Več...

Tudi politična stabilnost je pomembna za gospodarstvo

Gost Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije 14. februarja je bil minister za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Minister Mesec je med
drugim napovedal bolj podrobno predstavitev osnutka pokojninske reforme čez približno
mesec dni. Razkril pa je, da delajo na dveh scenarijih, konzervativnem in bolj
ambicioznem. Več...

Delodajalske organizacije opozorile vlado na nerešena vprašanja glede pomoči
gospodarstvu zaradi energetske draginje

Pet delodajalskih organizacij, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica
Slovenije, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so na predsednika vlada ter ministra
za gospodarstvo, turizem in šport in ministra za okolje, podnebje in energijo vnovič
naslovile dopis, v katerem opozarjajo na še vedno nerešena vprašanja glede pomoči
gospodarstvu zaradi energetske draginje. Izpostavile so problematiko velikih in
energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene energije. Spomnile so tudi na
neučinkovitost mehanizma subvencij za velika podjetja zaradi številnih omejitev, ki jih
uvaja zakon o pomoči gospodarstvu. Več...

Gospodarstvo in znanstvena sfera za tesno partnerstvo

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Rektorska konferenca Republike Slovenije
(RKRS), Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) ter
Inženirska akademija Slovenije (IAS) so se na sestanku 2. februarja dogovorili za krepitev
medsebojnega sodelovanja in proaktivno naslavljanje »doline smrti« na področju
tehnološkega razvoja in inovacij. Udeleženci so govorili o pomenu inovacij, demo in
pilotnih centrov, razvojnega povezovanja na vseh ravneh tehnološkega razvoja (TRL 1-9)
ter izpostavili nujnost povečanja razpoložljivih sredstev za raziskave, razvoj in inovacije.
Hkrati so se zavzeli za uskladitev področij raziskav in razvoja s potrebami in zmogljivostmi
gospodarstva. Več...

Vodik postaja energent prihodnosti

Konec januarja se je odvil Slovensko-nemški dan vodika v soorganizaciji GZS, Slovensko-
nemške gospodarske zbornice in Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije v Ljubljani. To
je bil še eden v nizu dogodkov, s katerimi GZS na krovni ravni in skupaj z regijskimi
zbornicami podpira projekte na področju vodikovih tehnologij in spodbuja k oblikovanju
strategije na področju vodika. Aktualnost te teme je potrdila tudi številčnost udeležencev
dogodka. Več...

Evropska komisija določila pravila za obnovljivi vodik

Komisija je sredi februarja, s sprejetjem dveh delegiranih aktov, ki ju zahteva direktiva o
energiji iz obnovljivih virov, predlagala podrobna pravila za opredelitev obnovljivega vodika
v EU. Akta sta del širokega regulativnega okvira EU za vodik, ki vključuje naložbe v
energetsko infrastrukturo, pravila o državni pomoči ter zakonodajne cilje za obnovljivi
vodik za industrijski in prometni sektor. Več…

Interaktivno podatkovno vozlišče evropskih inovacijskih ekosistemov

Evropska komisija je konec januarja predstavila novo podatkovno vozlišče evropskih
inovacijskih ekosistemov, interaktivno orodje z informacijami o programih financiranja EU.
V aplikaciji je mogoče z le nekaj kliki dostopati do dinamičnega zemljevida, seznamov
upravičencev in projektov ter statističnih podatkov o številu sodelujočih, doslej dodeljenih
proračunskih sredstvih in številu projektov, izbranih za financiranje. Več...

Stalna arbitraža pri GZS praznuje 95 let

Stalna arbitraža pri GZS je ena vodilnih arbitražnih institucij v regijah srednje in
jugovzhodne Evrope. Področje gospodarskih sporov, ki se rešujejo pred Stalno arbitražo
pri GZS, je raznoliko in vključuje vse vidike mednarodnega poslovanja. Rešitev svojih
sporov ji zaupajo podjetja iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske, Nemčije, Hrvaške,
Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije, Kosova itd.
Več...

Januarsko znižanje cen surovin

Cene svetovnih surovin so se v januarju pretežno znižale, še posebej za kupce z območja
evra. Cene energetskih surovin so tako v enem mesecu, merjeno v evrih, upadle za
desetino, cene ne-energetskih surovin pa so ostale nespremenjene. Cene industrijskih
surovin in rud so se okrepile za 4,2 %. Izstopala je rast cen kositra, železove rude in
bakra. Cene zemeljskega plina v Evropi so v enem mesecu upadle za 45 % in premoga
za 18 %. Več...

Severni sosedje ne čutijo več zamud pri dobavah

Kot piše Analitika GZS, se je avstrijski proizvodni PMI v januarju nekoliko okrepil in je bil
najvišji v zadnjih štirih mesecih. Nova naročila so se še vedno zniževala, predvsem zaradi
manj ugodnih pogojev financiranja in negotovosti v gospodarstvu. Zamude pri dobavah
materialov so se znižale na dolgoročno povprečje, prav tako so na voljo transportne
kapacitete. Cene materialov se znižujejo, med drugim tudi jekla, kar podjetjem znižuje
pritisk na dvig prodajne cene. Prvič v zadnjih osmih mesecih so se okrepila pričakovanja o
rasti proizvodnje v prihodnjih mesecih. Vir: Unicredit Bank Austria

Izjemen padec porabljene električne energije v predelovalnih dejavnostih

Decembra je bila medletna poraba zemeljskega plina v Sloveniji nižja za 19 %, v celotnem
letu pa za 12 %. Pri električni energiji je medletni padec porabe ostal na nivojih v
predhodnih dveh mesecih. Poslovni odjemalci so beležili skoraj 10-odstotno nižjo porabo,
kar je bilo predvsem posledica 14-odsotnega padca porabe v predelovalnih dejavnostih,
5,7-odstotnega v trgovini in 5-odstotnega v poslovanju z nepremičninami. Več...

VABLJENI K BRANJU

Nova številka revije Glas gospodarstva

V novi številki revije Glas gospodarstva lahko preberete več o vlogi Gospodarske zbornice
Slovenije v prizadevanjih za vzpostavitev enakopravnih in konkurenčnih pogojev za vsa
podjetja pri reševanju energetske krize in odzive malih in velikih podjetij na pomoč države.
Pišejo tudi o zelenem vodiku – energentu prihodnosti, o novostih glede odpadne
embalaže v Nemčiji, o mikrodokazilih… Objavljen je tudi intervju z novo generalno
direktorico GZS Vesna Nahtigal, ki v intervjuju razgrinja tudi izzive in cilje GZS. Več...

Future Brief: Nanoplastika - stanje ter vplivi na okolje in zdravje ljudi

Future Brief predstavlja trenutno znanost o nanoplastiki: stanje, ocena in spremljanje;
njene vplive na okolje, ekotoksičnost in morebitne vplive na zdravje ljudi. Več...

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO)
Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si

https://matpro.gzs.si

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate njihov
popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko kadarkoli
spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
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