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Članom
TECES in
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (pametne naprave, sistemi in aktivno upravljanje)

Zadeva: PREGLED IN NAPOVED NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI TECES

skladno načrtovanim aktivnostim strategije pametne specializacije Slovenije načrtujemo v letu 2019
prenovo poslovno-razvojne strategije in akcijskega načrta TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z
lesno verigo za obdobje 2020 – 2022.
Akcijski načrti SRIP-ov podrobneje definirajo izzive in potrebe deležnikov na posameznem področju in
predstavljajo osnovo nadaljnjega osredotočanja aktivnosti članov (projekte, investicije…) na področjih
skupnega razvoja, verig vrednosti, razvoja kadrov in internacionalizacije, hkrati pa predstavljajo
osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države.
V TECES želimo, da bi s pripravo akcijskih načrtov in hkrati izvajajočimi podpornimi aktivnostmi lahko
konkretneje podprli potrebe članov, zato bomo skupaj organizirali raznovrstne dogodke zainteresiranih
deležnikov ter poslovno orientiranih aktivnosti.
Vse z osnovnim ciljem, da bodo naše storitve za vas predstavljale dodano vrednost ter vam omogočala
enostavnejšo doseganje svojih strateških ciljev.

Za boljše razumevanje načrtovanih aktivnosti v naslednjih mesecih pošiljamo okvirni pregled načrtovanih
aktivnosti.

V primeru, da prepoznate v navedenih aktivnostih interes in imate konkretnejše predloge nas kontaktirajte.
Z veseljem se bomo odzvali na vaše predloge.

Lep pozdrav,
Matej Gajzer, direktor

Kakšna je povezava TECES / SRIP PSiDL s strategijo pametne specializacije Slovenije (S4)?
•

SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed 9 ključnih dolgoročnih
partnerstev v podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), ki združuje več
kot 73 članov iz področij lesa in lesne verige, naprednih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in
sistemov ter naprednega upravljanja stavb. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in
pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in
inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES.

•

TECES je že od 2001 nosilec raznovrstnih razvojnih partnerstev ter povezuje deležnike
elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudnike in uporabnike
energetsko
učinkovitih rešitev, vrhunske raziskovalne in izobraževalne ustanove. Skladno S4 je nosilec SRIP
Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in koordinator fokusnih področij pametnih
naprav in sistemov ter aktivnega upravljanja stavb.
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Spoštovani,
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Skladno strategiji pametne specializacije Slovenije prenova poslovno-razvojne strategije in akcijskega
načrta TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo kot dodatna podpora za doseganje

poslovnih ciljev članov in učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in
zakonodajnih ukrepov države na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti, razvoja kadrov

www.teces.si

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

in internacionalizacije.
SKUPNI RAZVOJ IN STRATEŠKA
PARTNERSTVA

RAZVOJ KADROV

INTERNACIONALIZACIJA

Strateški cilj

▪ ustvarjanje sinergije med podjetji
in raziskovalnimi ustanovami,
proizvajalci in ponudniki
tehnoloških produktov,
sistemskimi integratorji,
ponudniki in uporabniki
storitev;

▪ internacionalizacija članov s
podporo s podporo pametne
specializacije EU in Slovenije;
▪ aktivna vloga članov TECES / SRIP
v mednarodnih združenjih in
iniciativah;

▪ vzpostavitev sistema
izobraževanj in usposabljanj ter ▪ vključevanje partnerjev
trajne promocije panožnih
strateških verig vrednosti v
poklicev;
mednarodne verige vrednosti in
▪ podpora članom pri prijavi na
projekte s podporo EU;
javne razpise za dvig kompetenc
zaposlenih;

Načrtovani rezultati
▪ potrjeni nosilci in partnerji /
deležniki verig vrednosti
(poslovnih fokusov), ki bodo
zapisani v Akcijski načrt SRIP
PSiDL;
▪ potrjene aktivnosti in predlogi
projektov v podporo posameznim
verigam vrednosti skladno s
poslovnim fokusom članov;
▪ predlogi projektov za
demonstracijo in validacijo rešitev
za vključevanje v Akcijski načrt
SRIP PSIDL.
▪ TBD – s člani na delavnicah

▪ aktivna baza usposabljanj in
izobraževanj v skupnem interesu
več partnerjev;
▪ seznam ponudnikov
usposabljanj na področjih
razvojnega delovanja članov
TECES / SRIP;
▪ potrjene aktivnosti in predlogi
projektov v podporo trajni
podpori razvoju kadrov;
▪ skupna prijava partnerstva na
javni razpis za razvoj kadrov
(kompetenčni center za razvoj
kadrov)
▪ TBD – s člani na delavnicah

▪ vključitev članov in strateških
verig vrednosti v mednarodna
združenja, iniciative in
projekte;
▪ potrjeni predlogi aktivnosti /
projektov za iskanje mednarodnih
partnerstev in konzorcijev za
izvedbo demo projektov v tujini ali
Sloveniji;
▪ aktivna vloga v raznovrstnih EU
mrežah (JRC S3 Smart
Specialisation Platforms, Vanguard
iniciativa, EU Cluster Collaborations
Platform, EU Defence Agency
(EDA) …);
▪ TBD – s člani na delavnicah

Načrtovane aktivnosti v aprilu,
maju in juniju 2019
▪ poziv za identificiranje nosilcev
poslovnih fokusov;
▪ ožje fokusirane delavnice
članov in deležnikov za
predstavitev predlogov poslovnih
fokusov, identificiranih nosilcev in
možnih deležnikov, aktivnosti v
podporo njihovemu izvajanju;
▪ dogodki za iskanje potrebponudbe deležnikov,
predstavitev za ciljne skupine
kupcev in uporabnikov…;

▪ poziv podjetjem za pripravo
aktivne baze usposabljanj s
podporo 30% subvencije TECES;
▪ poziv izvajalcem za vpis med
ponudnike in izvajalce
usposabljanj;
▪ poziv JRO za pripravo strokovno
tehničnih izobraževanj;

▪ v navezavi na identificirane nosilce
in partnerje poslovnih fokusov
izvedba delavnic, na kakšen način
se vključiti v EU verige;
▪ priprava predlogov projektov, s
katerimi bi kot Slovenija prevzeli
aktivnejši vlogo pri povezovanju z
drugimi državami EU in regijami

▪ izvajanje skupnih izobraževalnih ▪ delavnica, kje so dejanske potrebe
članov in zmožnosti TECES / SRIP
dogodkov;
kot podpore pri internacionalizaciji;
▪ priprava kadrovskih dogodkov
za promocijo članov;
▪ aktivnosti / dogodki za poenotenje
skupnih usmeritev podpore razvoju
kadrov;
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▪ vzpostavitev aktivnih razvojno ▪ strateška podpora razvoju
in poslovno orientiranih verig
kadrov elektroindustrije in
vrednosti celostnega upravljanja z
deležnikom celostnega
energijo in energetsko učinkovitih
upravljanja z energijo in
rešitev;
energetsko učinkovitih rešitev;

