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POVZETEK  
 

 

V letu 2012 se zaključujejo obsežni programi v podporo vlaganjem podjetij v raziskave, 

razvoj, investicije in krepitev inovacijskih sposobnosti, ki jih je izvedla Javna agencija za 

tehnološki razvoj RS (TIA). Javni razpisi predstavljajo prispevek k uresničevanju strateških 

ciljev države na področju raziskav in tehnološkega razvoja in so programsko usmerjeni na: 

 

- spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter povezovanje podjetij in 

raziskovalnih organizacij; 

- spodbujanje zaposlovanja raziskovalcev v gospodarstvu; 

- spodbujanje nastajanja in rasti mladih visokotehnoloških podjetij; 

- razvoj podpornega okolja za inovativnost. 

 

Analiza rezultatov in učinkov javnih razpisov na področju tehnološkega razvoja in 

inovativnosti zajema javne razpise, ki jih je izvajala TIA v letih 2006 do 2011, in sicer: 

 

- javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno - investicijske projekte (RIP) – 

2008 in 2009; 

- javni razpis Strateški raziskovalno - razvojni projekti v podjetjih (SRRP) - 2009; 

- javni razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MR) – generacija 2007, 2008, 2009, 

2010; 

- javni razpis za spodbujanje procesa prenosa znanja (VALOR) - 2008 in 2010;  

- javni razpis tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir 2006-2012« (TP 

MIR) - 2006, 2007 in 2008/2009;  

- javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (INO) – 2008, 2009, 2010, 

2011. 

 

Analiza zajema pregled rezultatov javnih razpisov, strukturo prejemnikov sredstev v okviru 

javnih razpisov TIA in analizo rezultatov in učinkov sofinanciranih projektov. Razpisana 

vrednost sofinanciranja na vseh javnih razpisih je bila 295 milijonov evrov, skupno je bilo 

odobrenih 642 projektov, v katerih je sodelovalo 977 podjetij.    

 

Analiza strukture prejemnikov sredstev javnih razpisov pokaže, da je bila struktura podjetij 

prejemnikov sredstev po dejavnosti v primerjavi s strukturo podjetij po dejavnosti celotne 

populacije podjetij v Sloveniji reprezentativna, ravno tako odstotek podjetij celotne populacije 

po regijah sovpada z odstotkom podjetij prejemnikov sredstev po regijah, kar pokaže na 

enakovredno zastopanost podjetij iz slovenskih regij.  

 

Analiza rezultatov in učinkov sofinanciranih projektov je izdelana na osnovi kvalitativne 

analize med podjetji prejemniki sredstev. Sodelujoča podjetja so izpolnila dva vprašalnika, ki 

se nanašata na opredelitev rezultatov projektov, ki so se izvajali v okviru posameznih javnih 

razpisov, in na učinke različnih projektov na razvoj in poslovanje podjetij. 

 

V analizi rezultatov in učinkov javnih razpisov so prikazani rezultati po izbranih kazalnikih za 

projekte podjetij, ki so izpolnila vprašalnik. Poglobljena analiza, ki bo zajela vse projekte, bo 

lahko narejena po zaključku vseh projektov (projekti RIP še potekajo) na podlagi zaključnih 

poročil. Kljub temu lahko tudi z obstoječo analizo ugotovimo, da so projekti prispevali k 
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zastavljenim ciljem javnih razpisov; ustvarjanju novih zaposlitev, rasti števila zaposlenih v 

R&R dejavnosti v podjetjih, povečanju zasebnih vlaganj v R&R, novim patentom in 

inovacijam. Analiza potrjuje, da so sofinancirani projekti vseh javnih razpisov v podjetjih 

pripomogli k razvoju novih proizvodov, novih storitev in novih tehnologij, kar odraža namen 

javnih razpisov (RIP, SRRP, TP MIR - spodbude za razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali 

razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo). Kot velik 

učinek projektov na razvoj in poslovanje so podjetja potrdila tudi pridobitev novih 

interdisciplinarnih znanj in kompetenc v sodelovanju z razvojno raziskovalnimi institucijami, 

kar je bil tudi poudarjen cilj javnih razpisov (MR, RIP, SRRP).  
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1. REZULTATI JAVNIH RAZPISOV TIA NA PODROČJU 

TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN INOVATIVNOSTI 
 

 

Razpisana vrednost vseh javnih razpisov, ki jih je izvajala TIA, je bila skupno 

295.543.812,00 evrov (javni razpisi RIP, SRRP, MR, TP MIR, INO, VALOR), medtem ko je 

bila podpisana pogodbena vrednost na vseh razpisih 263.474.761,55 evrov; podprti so bili 

projekti preko 600 različnih podjetjih v sodelovanju z več kot 400 raziskovalnimi skupinami 

iz javnih raziskovalnih organizacij. 

 

Tabela 1: Javni razpisi, ki jih je izvajala TIA v letih od 2006 do 2011 
Javni razpis Vrednost 

javnega razpisa 

(v evrih)  

Pogodbena 

vrednost z 

izvajalci 

(v evrih) 

Število 

prejetih vlog 

Število 

odobrenih 

vlog 

Število  

podjetij v 

projektih 

RIP  

2008 - 2009  
151.467.997,00 150.915.935,60 80 60 168 

SRRP 

2009 
26.356.458,00 26.128.749,61 158 43 88 

MR 

2007 - 2010 
81.694.116,00 59.256.098,04 517 432 432 

TP MIR 

2006 - 2009 
29.205.241,00 20.522.907,50 167 48 92 

VALOR  

2008 - 2010 
1.500.000,00 1.367.618,04 49 11 11 

INO  

2008- 2011 
5.320.000,00 5.283.452,76 79 48 186 

 

SKUPAJ 

 

295.543.812,00 

 

263.474.761,55 1050 642 977 

 

Vir: Baza podatkov TIA 

 

Javni razpisi so zagotavljali podporo podjetjem pri realizaciji njihovih strategij v različnih 

fazah razvoja – od temeljnih in industrijskih raziskav, eksperimentalnega razvoja do prenosa 

znanja. 

 

 

 
 

Vir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Baza podatkov TIA 

Proizvodnja, 
trženje

Poskusna 
proizvodnja

Temeljne 
raziskave

Industrijske 
raziskave in 
razvoj

Eksperimentalne 
raziskave in razvoj 
(prototipiranje)

Strateški raziskovalni projekti  
(SRRP)

Raziskovalno investicijski projekti (RIP) 

TP MIR  

Spodbujanje  procesa prenosa znanja  (Valor) 

Podpora inovacijski dejavnosti  (INO) 

Mladi 

raziskovalci (MR)

Slika 1: Faze tehnološkega razvoja, v katerih je potekalo sofinanciranje projektov v okviru javnih 

razpisov, izvedenih s strani TIA 

http://www.tia.si/RIP_08,591,0,1,1.html
http://www.tia.si/SRRP,614,0,1,1.html
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33 odstotkov podprtih podjetij je iz predelovalnih dejavnosti (C), med katerimi so najbolj 

zastopane proizvodnja kovinskih izdelkov, proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje 

elektrike, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja barv, lakov in 

podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov. Ravno tako je 33 odstotkov podjetij iz 

strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (M), med katerimi prevladuje področje 

raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju naravoslovja in tehnologije. Med 

informacijske in komunikacijske dejavnosti (J) spada 10 odstotkov vseh podjetij prejemnikov 

sredstev, predvsem v dejavnost računalniško programiranje.  

 

Struktura prejemnikov sredstev po velikosti podjetij odraža cilje programov, ki so 

spodbujanje strateških vlaganj v raziskave in razvoj, spodbujanje povezovanja in skupnih 

vlaganj podjetij ter krepitev inovacijske sposobnosti mikro in malih podjetij. 62 % vseh 

prejemnikov je mikro in malih podjetij, 18 % srednje velikih podjetij in 20 % velikih podjetij.  

 

V regionalni strukturi je med prejemniki najmočnejša Osrednjeslovenska regija s 43 %, 

sledijo Savinjska regija z 12 % in Podravska regija z 10 %. Regionalna struktura prejemnikov 

je enaka strukturi celotne populacije podjetij v posamezni regiji. 

 

 

1.1. SOFINANCIRANJE SKUPNIH RAZVOJNO - INVESTICIJSKIH 

PROJEKTOV PODJETIJ  
 

 

TIA je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo (sedaj MGRT) izvedla javna razpisa 

Neposredne spodbude za skupne razvojno - investicijske projekte (RIP) – 2008 in 2009. 

Sredstva so zagotovljena v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in 

raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti 

podjetij in raziskovalna odličnost. 

 

Predmet javnega razpisa RIP je sofinanciranje skupnih razvojno-investicijskih projektov 

podjetij, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno 

izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora 

predstavljati inovacijo za vsa sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim 

interesom po potrebi tudi zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine.  

Cilji in kazalniki javnega razpisa RIP:  

- število projektov - v malih in srednjih podjetjih; 

- število novih delovnih mest; 

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega; 

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih; 

- število raziskovalnih ur v FTE v podprtih projektih-v poslovnem sektorju; 

- število inovacij in patentov. 

 

Z javnim razpisom so bili podprti projekti skupine dveh ali več podjetij, ki so bile 

organizirane tako, da je bilo eno podjetje nosilno podjetje, ostala podjetja pa so bila 

sodelujoča podjetja. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov so bile podprte 

razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-

raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za 
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uspešen razvoj novega proizvoda in/ali storitve. Javni razpis je bil usmerjen v spodbujanje 

mreženja podjetij in povezovanja z javnimi raziskovalnimi institucijami za skupna strateška 

vlaganja v raziskave in razvoj za povečanje konkurenčnosti podjetij. Na razpisu so sodelovali 

konzorciji podjetij in institucij, ki so združili znanja in kompetence z različnih razvojnih in 

tehnoloških področij za razvoj novih, naprednih rešitev in produktov. Obseg sofinanciranja iz 

javnih sredstev je bil odvisen od namena vlaganj in je dosegel maksimalno 50 % celotnih 

vlaganj podjetja. 

 

Oblikovani konzorciji so pri doseganju skupnih ciljev projekta izkoristili prednosti 

sodelovanja – povezovanje kompetenc in kapacitet velikih in srednje velikih podjetij ter 

inovativnost in inventivnost malih in mikro podjetij. Lastno znanje podjetij se je dopolnilo in 

nadgradilo z znanjem raziskovalnih in izobraževalnih institucij (inštituti, fakultete), pri čemer 

so se okrepila tudi razvojna jedra v podjetjih. Vzpostavljeno mreženje tako med podjetji kot 

tudi med podjetji in raziskovalnimi institucijami je bilo podlaga za nadaljnje mreženje v 

okviru razvojno raziskovalnih središč (Centri odličnosti, Kompetenčni centri in Razvojni 

centri slovenskega gospodarstva). Sofinancirani projekti so po vsebini skladni s tehnološkimi 

iniciativami na ravni EU (Evropske tehnološke platforme, 7. okvirni program), ki 

predstavljajo raziskovalno-razvojne prioritete, pomembne za večje skupine podjetij ali panog 

ter tehnološke izzive za razvoj novih industrij.  

 

Razpisana vrednost javnega razpisa RIP skupaj je bila 151.467.997,00 evrov, medtem ko je 

bilo podpisanih pogodb za 150.915.935,60 evrov. Skupaj je bilo podprtih 60 konzorcijev, v 

katerih je sodelovalo 168 podjetij. Neposredni rezultati realiziranih projektov so izraženi v 

številnih inovacijah in patentih, novih kakovostnih delovnih mestih in naložbah v 

raziskovalno in tehnološko opremo. Pri obeh javnih razpisih RIP skupaj je bilo po dosedanjih 

podatkih realiziranih 1.020 novih zaposlitev, od tega jih je bilo 94 novo zaposlenih doktorjev 

oziroma magistrov znanosti. Kot rezultat projektov so podjetja navedla tudi 105 patentov in 

369 inovacij. K realizaciji projektov in nadaljnjemu razvoju podjetij so pripomogle naložbe v 

opremo, za katero so podjetja prejela približno 48 milijonov evrov subvencij. Skupna 

ocenjena vrednost investicij v podjetjih je preko 120 milijonov evrov, kar pomeni, da je vsak 

vložen evro javnih sredstev spodbudil 2 evra zasebnih investicij. 

 

 

1.2. SOFINANCIRANJE STRATEŠKIH RAZISKOVALNO – RAZVOJNIH 

PROJEKTOV V PODJETJIH  
 

 

TIA je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (sedaj MIZKŠ) 

izvedla javni razpis Strateški raziskovalno - razvojni projekti v podjetjih (SRRP). Javni 

razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in 

raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti 

podjetij in raziskovalna odličnost. 

Predmet javnega razpisa SRRP je sofinanciranje strateških raziskovalno-razvojnih projektov v 

podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega prototipa novega 

izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi tehnološki 

osnovi, preko katerega oz. preko katere se bodo slovenska podjetja v prihodnje lažje 
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vključevala v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki podjetjem omogočijo dostop in 

delovanje v najbolj perspektivnih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje 

donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega. 

Javni razpis SRRP predstavlja implementacijo pobud, identificiranih v okviru slovenskih 

tehnoloških platform. V sofinanciranje so bili tako lahko izbrani le projekti, ki so skladni s 

prioritetnimi razvojnimi temami, identificiranimi v okviru javnega razpisa »za spodbujanje 

kontinuitete dela slovenskih tehnoloških platform v letu 2007« (Uradni list RS, št. 57/2007). 

Cilji in kazalniki javnega razpisa SRRP:  

- število projektov - v malih in srednjih podjetjih; 

- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;  

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih;  

- število raziskovalnih ur v FTE v podprtih projektih;  

- število inovacij in patentov; 

- število podprtih zasebnih raziskovalnih-razvojnih projektov;  

- število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov. 

 

Razpisana vrednost javnega razpisa SRRP je bila skupaj 26.356.458,00 evrov, podpisanih 

pogodb pa je bilo za 26.128.749,61 evrov. Skupaj je bilo podprtih 43 konzorcijev, v katerih je 

sodelovalo 75 podjetij in sicer 38 velikih, 13 srednje velikih, 17 malih in 7 mikro podjetij 

(glede na EU definicijo velikosti podjetja). 

 

Razdelitev sofinanciranih projektov po razpisanih prioritetnih razvojnih temah je sledeča: 

Tema Naziv teme Število projektov 

1 BIOTEHNOLOGIJA in GENOMIKA  1 
2 VARNA (PRE)HRANA  1 
3 FUNKCIONALNI MATERIALI  6 
4 DIODNO ČRPANI SVETLOBNI IZVORI  2 
5 TRAJNOSTNE STAVBE  4 
6 TEHNOLOGIJE ZAGOTAVLJANJA IN RACIONALNE RABE VODE  0 
7 RECIKLIRANJE INDUSTRIJSKIH IN KOMUNALNIH ODPADKOV  1 
8 SONČNA ENERGIJA  0 
9 BIOMASA IN BIORAFINERIJE  2 

10 VODIKOVE TEHNOLOGIJE  1 
11 INTELIGENTNO ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE  4 
12 LOGISTIKA, AVTOMATIZACIJA IN SISTEMI VODENJA  5 

13 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ INTEGRIRANIH NAPREDNIH PRODUKTOV 
(IZDELKOV, ZNANJ), IZDELOVALNIH TEHNOLOGIJ IN ORODIJ  16 

 

 

V fazi prijave so predlagani projekti predvidevali vpeljavo več kot 200 inovacij in prijavo več 

kot 80 patentov. Skupna vrednost upravičenih stroškov izvedenih projektov je presegla 

47 MIO evrov, povprečna stopnja sofinanciranja iz javnih sredstev pa je 45,12 %. V okviru 

izvajanja projektov je bilo opravljenih za skoraj 1.500 FTE raziskovalnih ur, zaradi izvajanja 

projektov pa je bilo po dosedanjih podatkih realiziranih najmanj 70 novih zaposlitev v R&R, 

od tega 10 z magisterijem oz. doktoratom. 
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Pozitivni učinki izvajanja projektov se kažejo tudi v vzpostavljenih in poglobljenih 

povezavah, mreženju med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, ki pripomorejo k 

prenosu znanja v gospodarstvo in s tem k večanju konkurenčnosti. Generirano znanje bo 

predstavljalo osnovo za uspešnejše kandidature slovenskih predstavnikov v okviru evropskih 

raziskovalnih programov. Učinki izvedenih projektov na poslovanje podjetij so pričakovani v 

post-projektnih fazah, ko se bo začelo trženje v okviru projektov razvitih izdelkov in storitev. 

 

 

1.3. SOFINANCIRANJE MLADIH RAZISKOVALCEV IZ 

GOSPODARSTVA  
 

 

TIA je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (sedaj MIZKŠ) 

izvedla javne razpise Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MR) – generacija 2007, 2008, 

2009, 2010. Omenjene razpise delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega 

socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in 

prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost 

podjetij. 

 

Predmet javnega razpisa MR je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom 

mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. 

Kazalec za uspešno izveden program dela je uspešno opravljen javni zagovor doktorske 

naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti.  

 

Večina sklenjenih pogodb bo zaključenih z doktoratom predvidoma v letih 2013 in 2014, s 

čimer bodo doseženi naslednji učinki: 

 

 pridobljeni kakovostni človeški viri na področjih, kjer slovensko gospodarstvo 

potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, 

tehnologij in storitev; 

 ustvarjena nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce; 

 povečan delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu, med vsemi raziskovalci v 

Sloveniji;  

 spodbujeno ustanavljanje in krepitev raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno 

še v malih in srednjih podjetjih; 

 dvignjen nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu; 

 povečana kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela; 

 ustvarjeni pogoji za učinkovit pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter 

uporabniki znanja; 

 spodbujeno sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter 

gospodarstvom; 

 spodbujena interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši 

spekter znanj.  

 

Mladim raziskovalcem je omogočeno, da z delom na temeljnih raziskavah za potrebe 

gospodarstva v času podiplomskega študija do pridobitve doktorata znanosti pridobijo 

kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v 
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gospodarstvu. Program Mladi raziskovalci iz gospodarstva pomembno prispeva k prilivu 

mladih strokovnjakov, izobražencev v gospodarstvo, predvsem zaradi realnih potreb, saj 

tehničnih kadrov primanjkuje. Za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva je potreben prenos 

znanja ter njegova uporaba in trženje. Države, za katere velja, da temeljijo na znanju in 

inovativnosti, namreč intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj, imajo tesno povezavo med 

javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom, imajo velik delež 

inovativnih podjetij in visoko usposobljeno delovno silo. Mladi raziskovalci izvajajo 

predvsem raziskave na področju tehniških ved, naravoslovno matematičnih ved ter tudi 

biotehniških in družboslovnih ved, saj se je zelo povečal delež interdisciplinarnih raziskav. 

Program pomembno prispeva k dvigu izobrazbene strukture kadrov v podjetjih s prilivom 

mladih izobraženih strokovnjakov in k povečanju tehničnih kadrov v gospodarstvu. 

 

V okviru javnih razpisov Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007, 2008, 2009, 

2010 je bil odobren status mladega raziskovalca 403 kandidatom, od katerih jih do konca leta 

2011 doktoriralo 21. Vrednost javnega razpisa MR skupaj je bila 81.694.116,00 evrov, 

podpisanih pogodb pa je bilo za 59.256.098,04 evrov. V program Mladi raziskovalci iz 

gospodarstva je bilo v štirih letih vključenih 251 različnih podjetij in 235 različnih 

raziskovalnih skupin.  

 

 

1.4. SOFINANCIRANJE RAZVOJNO-TEHNOLOŠKIH PROJEKTOV NA 

PODROČJU OBRAMBE 
 

TIA je v treh letih (2006 – 2009) izvedla v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo tri javne 

razpise v okviru programa TP MIR - Tehnologija za varnost in mir 2006-2012. Predmet 

javnega razpisa TP MIR v letih 2006, 2007 in 2008/2009 je bilo sofinanciranje razvojno 

tehnoloških projektov tako na obrambnem področju, kot na področju varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami. Cilji so bili doseženi z izvedbo aplikativnih raziskovalnih projektov v 

okviru temeljnih, splošnih in specifičnih raziskav, industrijskih raziskav, pred-konkurenčnih 

razvojno raziskovalnih aktivnosti in študij o tehnični izvedljivosti, ki so dali konkretne 

rezultate v obliki novih patentov, prototipov, izdelkov in storitev.  

Cilji in kazalniki javnega razpisa TP MIR: 

- razvoj obrambnih zmogljivosti in zmogljivosti zaščite in reševanja za zagotavljanje 

miru, stabilnosti in varnosti v državi in v mednarodni skupnosti; 

- razvoj inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem; 

- dvig ugleda Republike Slovenije v Evropski uniji in Natu;  

- krepitev vloge slovenskih podjetij v obrambni industriji. 

 

V okviru javnih razpisov TP MIR je bilo podprtih 46 razvojno-tehnoloških projektov na 

obrambnem področju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

vrednosti 20.522.907,50 evrov. Projekte so izvedli konzorciji 46 nosilnih in 46 sodelujočih 

podjetij ter 57 sodelujočih raziskovalnih organizacij.  

 

Rezultati subvencioniranih projektov so uporabni tako v javnem kot v obrambnem sektorju ter 

so pripomogli k: 

- razvoju obrambnih zmogljivosti, zmogljivosti zaščite in reševanja za zagotavljanje 

miru, stabilnosti in varnosti v državi ter v mednarodni skupnosti; 
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- razvoju inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem. 

 

Program TP MIR je okrepil vlogo slovenskih podjetij kot razvojnih dobaviteljev ter jih ciljno 

povezal z raziskovalnimi skupinami v raziskovalni sferi. Program TP MIR je nadgradil 

dosežke Ciljnih raziskovalnih programov (CRP), ki jih je izvajala Javna Agencija za 

raziskovalno dejavnost Slovenije. Rezultati projektov so dvignili ugled Republike Slovenije v 

Evropski uniji in Natu, saj so določena podjetja in raziskovalci pričeli sodelovati v programih 

Evropske obrambne agencije, neposredno pa se je okrepila vloga slovenskih podjetij v 

obrambni industriji.  

 

 

1.5. SOFINANCIRANJE PRENOSA ZNANJA IN RAZVOJA MLADIH 

VISOKO TEHNOLOŠKIH PODJETIJ 
 

 

TIA je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo (sedaj MGRT) izvedla dva javna 

razpisa Spodbujanje procesa prenosa znanja - VALOR v letih 2008 in 2010. Predmet 

javnega razpisa VALOR je sofinanciranje projektov prenosa znanja in raziskovalnih 

rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada podjetja. 

Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov, razvitih 

na univerzah in javnih raziskovalnih zavodih, v mlada podjetja ter vključitev tega znanja v 

raziskovalno razvojne projekte podjetij.  

 

Cilji in kazalniki javnega razpisa VALOR: 

- patenti; 

- nova delovna mesta; 

- inovacijsko aktivna novo nastala podjetja. 

 

Razpisana vrednost javnega razpisa VALOR je bila skupaj 1.500.000,00 evrov, podpisanih 

pogodb je bilo za 1.367.618,04 evrov. Izbranih je bilo 11 mladih visoko tehnoloških podjetij. 

Slovenija ima po podatkih evropske raziskave podpovprečne rezultate na področju 

komercializacije znanja glede na vlaganje v raziskave in razvoj. Z  javnim razpisom VALOR 

je bil pospešen prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih 

zavodov v mlada podjetja s ciljem nadaljnje uspešne komercializacije znanja (predvsem s 

področja IKT in biotehnologije). Poleg tega se je izvedel formalen prenos pravic intelektualne 

lastnine iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v zasebne gospodarske družbe. Med 

institucijami znanja in mladimi podjetji se je v nadaljevanju tudi vzpostavilo dolgoročno 

sodelovanje na novih projektih. S pomočjo javnega razpisa VALOR se je ustvarilo 25 novih, 

kvalitetnih delovnih mest.  

 

Upravičenci na javnem razpisu VALOR 2010 so poleg subvencioniranja projektov imeli tudi 

možnost usposabljanj za pridobitev različnih znanj ob vstopu ter prodoru na trg v skupni 

vrednosti 150.000,00 evrov (zaščita intelektualne lastnine, razvoj produkta, razvoj 

tehnološkega podjetja, marketing, predstavitev investitorjem). TIA je mladim podjetjem 

omogočila tudi oporo v obliki TIA mentorjev, ki so mladim podjetjem nudili dodatne 

informacije. S pomočjo programa (sredstva + usposabljanja + svetovanja) so mlada podjetja 

postala potencial za prihodnja hitro rastoča podjetja z inovativnimi tehnološkimi izdelki, ki 

bodo konkurirala na mednarodnem trgu. 
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TIA je v letih 2006-2008 sodelovala tudi v evropskem projektu VALOR, zato so podjetja, ki 

so bila izbrana na javnem razpisu VALOR 2008, konkurirala tudi med 35 projekti iz 

evropskih držav za pridobitev priznanja VALOR podjetja. Eden izmed na javnem razpisu 

VALOR 2008 izbranih projektov je bil na Forumu v Amsterdamu med vsemi projekti iz 

evropskih držav, tako po oceni udeležencev kot po oceni strokovne žirije, izbran kot najboljši 

in najbolj obetaven VALOR projekt.    

 

 

1.6. SOFINANCIRANJE NACIONALNEGA SISTEMA INOVACIJ  
 

 

TIA je v štirih letih (2008 – 2011) izvedla v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo (sedaj MIZKŠ) program za krepitev podpornega okolja in inovativnosti 

v okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (INO).  

 

Predmet javnega razpisa INO je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja, ki 

imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, 

postopkov in storitev oz. tehnoloških in ne-tehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem 

sektorju v Sloveniji. Namen javnega razpisa je povečati gospodarsko uspešno inovacijsko 

dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi 

tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.  

 

Cilji in kazalniki javnega razpisa INO:  

- vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli;  

- nova inovativna podjetja; 

- novi izdelki, postopki, storitve; 

- izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske 

dejavnosti; 

- izvedene promocijske aktivnosti, nagradni natečaji za tehnološke in ne-tehnološke 

inovacije ter predloge inovacij. 

 

Razpisana vrednost javnega razpisa INO skupaj je bila 5.320.000,00 evrov, podpisanih 

pogodb je bilo za 5.283.452,76 evrov. Skupaj je bilo podprtih 34 konzorcijev institucij 

podpornega okolja. Organizacije podpornega okolja so nudile pomoč pri ustanovitvi 315 

novih podjetij, pomoč pri razvoju in trženju 250 novih izdelkov, postopkov ali storitev in 

organizirale več odmevnih dogodkov, izobraževanj in natečajev s področja upravljanja z 

inovacijami. 
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2. ANALIZA REZULTATOV IN UČINKOV JAVNIH RAZPISOV TIA 

 

2.1. METODOLOGIJA 
 

 

Analiza je izdelana na osnovi ankete med podjetji prejemniki sredstev po javnih 

razpisih TIA. Sodelujoča podjetja so izpolnila dva vprašalnika, ki se nanašata na 

opredelitev rezultatov projektov, ki so se izvajali v okviru posameznih razpisov, in na 

učinke različnih projektov na razvoj in poslovanje podjetij. 

 

Osnova za analizo so kazalniki oziroma indikatorji, ki so bili določeni ciljno za vsak javni 

razpis, in jih lahko razdelimo na: 

- indikatorji »outputa« (angl. output) merijo tisto, kar je neposredno financirano preko 

upravičenih stroškov projekta, prejemnik sredstev projekta se obveže, da bo ustvaril 

»output« v neposredno zameno za odobrena sredstva; 

- indikatorji rezultata (angl. result) merijo korist, ki se pojavi za prejemnike sredstev ob 

koncu projekta; 

- indikatorji učinka oz. vpliva (angl. impact) merijo posledico ukrepa, ki je prisotna pri 

prejemnikih sredstev po koncu njihove udeležbe v projektu, v daljšem časovnem 

obdobju.   

 

Osnovna enota opazovanja je bil projekt podjetja, ki je bil izbran na javnem razpisu. Projekt 

je najmanjša zaključena celota, za katero so podjetja podala odgovore na zastavljena 

vprašanja. Vprašalnik je bil poslan 559 podjetjem za 748 projektov po podjetjih. Izpolnjenih 

vprašalnikov o projektih je 180, kar predstavlja 24 odstotkov projektov po podjetjih. Ta 

odstotek je odstotek izpolnjenih vprašalnikov glede na število vseh projektov po podjetjih, saj 

je v veliko primerih eno podjetje sodelovalo na več projektih. Odstotek izpolnjenih 

vprašalnikov o projektih glede na skupno število podjetij je zato večji, in sicer 32,2.   

 

Tabela 2: Število in delež izpolnjenih vprašalnikov po javnih razpisih 

Javni razpis  Št. podjetij 

Št. projektov, 

ki izhaja iz 

vseh podjetij*  

Št. izpolnjenih 

vprašalnikov 

glede na število 

projektov, ki 

izhaja iz vseh  

podjetij 

% izpolnjenih 

vprašalnikov 

glede na število 

projektov, ki 

izhaja iz vseh  

podjetij 

RIP 161 170 49 29% 

SRRP 75 88 22 25% 

VALOR 11 11 4 36% 

MR 253 389 98 25% 

TP MIR 59 90 7 8% 

Skupaj 559 748 180 24% 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

*Število projektov, ki izhaja iz vseh podjetij, pomeni število projektov, za katere so bili s strani podjetij 

izpolnjevani vprašalniki, na primer če je projekt imel 5 podjetij v konzorciju, je število projektov, ki izhaja iz 

podjetij, 5. To število torej ne predstavlja dejanskega števila projektov na posameznem javnem razpisu. Razlike 

med številom podjetij in številom projektov, ki izhaja iz vseh podjetij, so zaradi participacije določenih podjetij 

na več projektih. 
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25 ali več odstotno stopnjo odgovorov glede na vse projekte so dosegli javni razpisi VALOR, 

RIP, SRRP in MR. Manjša stopnja odgovorov je le na javnem razpisu TP MIR, za kar lahko 

vzrok poiščemo v tem, da je bil zadnji razpis TP MIR v letu 2008/09, in so zato podjetja po 

treh letih manj zainteresirana za izpolnjevanje vprašalnika kot podjetja na razpisih, ki so se 

končali v zadnjih letih. 

 

Zaradi vsebine javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (INO) prejemniki 

sredstev javnega razpisa INO niso vključeni v analizo prejemnikov sredstev, saj so prejemniki 

institucije podpornega okolja, ki jih s kazalniki, s katerimi smo analizirali podjetja prejemnike 

sredstev, težko ovrednotimo in primerjamo s podjetji.   

 

Za analizo so bili uporabljeni predvsem primarni podatki, pridobljeni z vprašalnikom. Kot 

dopolnilo in za primerjavo so bili uporabljeni tudi sekundarni podatki iz različnih virov: 

- podatkovna baza TIA - TISAR o prejemnikih sredstev javnih razpisov TIA;  

- Statistični letopis 2011 in statistični podatki na spletni strani Statističnega urada RS;  

- objave javnih razpisov na spletni strani Javne agencije za tehnološki razvoj RS; 

- Zaključno poročilo »Evalvacija razpisov področja za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti v letih 2001 – 2003«; 

- končna poročila projektov javnih razpisov TIA. 

 

 

2.2. STRUKTURA PODJETIJ PREJEMNIKOV SREDSTEV JAVNIH 

RAZPISOV TIA 
 

 

Analiza zajema podjetja prejemnike sredstev javnih razpisov TIA, ki so izpolnila vprašalnik, 

in pokaže strukturo podjetij glede na:   

 

- dejavnost podjetij po standardni klasifikaciji dejavnosti; 

- regijo, iz katere prihajajo podjetja; 

- velikost podjetij;  

- ključna tehnološka področja podjetij; 

- usmeritev podjetij v produktna področja. 

 

 

2.2.1. PODJETJA PREJEMNIKI SREDSTEV PO DEJAVNOSTI 

 

Za prikaz reprezentativnosti vzorca so bila po standardni klasifikaciji dejavnosti primerjana 

podjetja prejemniki sredstev, ki so izpolnila vprašalnike, in vsa podjetja prejemniki sredstev, 

ki so v bazi TIA (TISAR). Baza TISAR je baza podatkov vseh podjetij, ki so sodelovala s 

TIA, tako na javnih razpisih kot tudi v kakršnikoli obliki sodelovanja. Baza zajema splošne 

osnovne podatke o podjetjih, vsebinske podatke s poudarkom na podatkih o tehnoloških 

področjih, usmeritvah podjetij, produktnih usmeritvah, ter podatke o projektih podjetij, ki so 

bili sofinancirani preko javnih razpisov TIA.   
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Ugotovimo lahko reprezentativnost vzorca podjetij prejemnikov sredstev, ki so izpolnila 

vprašalnik, saj je razdelitev podjetij po dejavnosti med vsemi podjetji v bazi TISAR in 

podjetji, ki so izpolnila vprašalnik, podobna. V obeh primerih prevladujejo podjetja s 

področja predelovalnih dejavnosti, sledijo jim podjetja strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti ter podjetja s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti.  

 

Slika 2:  Podjetja prejemniki sredstev, ki so v bazi TIA – TISAR, po standardni klasifikaciji 

dejavnosti 

 

Vir: Baza podatkov TIA - TISAR 

 

 

Slika 3: Podjetja prejemniki sredstev, ki so izpolnila vprašalnik, po standardni klasifikaciji 

dejavnosti 

 
 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  
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Podjetja prejemnike sredstev, ki so izpolnila vprašalnik in so vključena v analizo, smo 

razdelili glede na dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti. Skoraj polovica – 49 

odstotkov – podjetij prejemnikov sredstev se prišteva med predelovalne dejavnosti. Z 32 

odstotki jim sledijo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter z 10 odstotki 

informacijske in komunikacijske dejavnosti.     

 

Podatke za podjetja, ki so vključena v analizo, smo primerjali s podatki za celotno populacijo 

podjetij v Sloveniji za leto 2009 v Statističnem letopisu RS 2011.  

 

Podatki za število podjetij po dejavnostih za celotno populacijo podjetij v letu 2009 

prikazujejo, da je bilo največ podjetij, kar 21,12 odstotkov s področja trgovine, 18,8 odstotkov 

podjetij je bilo s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, 17,4 odstotkov 

podjetij je bilo s področja gradbeništva, 15,35 odstotkov s področja predelovanih dejavnosti, s 

področja informacijske in komunikacijske dejavnosti pa je bilo 4,81 odstotka vseh podjetij.    

 

Če pogledamo strukturo celotne populacije podjetij po dejavnosti leta 2009, ugotovimo, da 

sta, pod pogojem da izločimo podjetja z dejavnostjo trgovina, kar ni bilo predmet javnih 

razpisov TIA, odstotka podjetij predelovalnih dejavnosti v celotni populaciji podjetij (15,35 

%) in podjetij strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (18,8 %) poleg dejavnosti 

gradbeništva največja.  

 

Glede na namen in cilje javnih razpisov, kateri so sofinancirali predvsem raziskovalno 

razvojne dejavnosti v podjetjih, je bila struktura podjetij prejemnikov sredstev po dejavnosti v 

primerjavi s strukturo celotne populacije podjetij po dejavnosti reprezentativna, razlike se 

pojavijo v višini odstotkov, saj je bilo podjetij prejemnikov sredstev s področja predelovalnih 

dejavnosti kar 49 odstotkov, podjetij s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti pa 32 odstotkov. Razlika se pojavi tudi pri podjetjih informacijskih in 

komunikacijskih dejavnosti, kjer je odstotek le-teh v celotni populaciji 4,81, odstotek podjetij 

prejemnikov sredstev pa je 10 odstoten. Vzrok temu je iskati v namenu in ciljih javnih 

razpisov, ki so sofinancirali predvsem raziskave in razvoj, kjer so močno zastopana ravno 

podjetja s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij. 

  

Spodnja slika prikazuje primerjavo dejavnosti podjetij prejemnikov sredstev (C - predelovalne 

dejavnosti, M - strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter J- informacijske in 

komunikacijske dejavnosti), za katere se je opredelilo 91 odstotkov podjetij, z istimi 

dejavnostmi v celotni populaciji podjetij v Sloveniji leta 2009. Ostale dejavnosti za potrebe 

analize prejemnikov sredstev TIA ni bilo relevantno primerjati, zato so združene v kategoriji 

ostalo.   
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Slika 4: Primerjava dejavnosti podjetij prejemnikov sredstev in dejavnosti za celotno 

populacijo podjetij v Sloveniji v letu 2009 

 
Vir: Baza podatkov TIA in Statistični letopis RS 2011 

 

 

2.2.2. PODJETJA PREJEMNIKI SREDSTEV PO REGIJAH  

 

 

Največ podjetij prejemnikov sredstev javnih razpisov TIA (38,6 odstotkov), ki so izpolnila 

vprašalnik in so vključena v analizo, je bilo iz Osrednjeslovenske regije. Sledijo jim Savinjska 

z 12,9 odstotki, Podravska ter Gorenjska z 10,6 odstotki ter Goriška z 9,8 odstotki. Najslabše 

so z 1,5 odstotki zastopane Koroška, Spodnjeposavska in Zasavska regija.  

 

Tabela 3: Podjetja prejemniki sredstev po regijah 

Statistične regije  Število podjetij  % podjetij 

Osrednjeslovenska 51 38,6% 

Goriška 13 9,8% 

Savinjska 17 12,9% 

Jugovzhodna Slovenija 6 4,5% 

Podravska 14 10,6% 

Obalno-kraška 3 2,3% 

Pomurska 3 2,3% 

Gorenjska 14 10,6% 

Koroška 2 1,5% 

Notranjsko-kraška 5 3,8% 

Spodnjeposavska 2 1,5% 

Zasavska 2 1,5% 

Skupaj 132,00 100,0% 
Vir:  Podatki iz vprašalnikov 
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Podatke za podjetja, ki so vključena v analizo, smo primerjali s podatki za celotno populacijo 

podjetij v Sloveniji za leto 2009 v Statističnem letopisu RS 2011.  

 

Celotna populacija podjetij v Sloveniji leta 2009 glede na število podjetij v regiji pokaže, da 

je 32 odstotkov podjetij iz Osrednjeslovenske regije, 13 odstotkov iz Podravske, 11 odstotkov 

podjetij je iz Savinjske regije ter 9 odstotkov iz Gorenjske regije. 

 

Tabela 4: Število in odstotek celotne populacije podjetij v Sloveniji leta 2009 po regijah 
 Število podjetij Odstotek podjetij 

SLOVENIJA 160.931 100 

Pomurska 6.987 4,34 

Podravska 22.381 13,91 

Koroška 4.823 3,00 

Savinjska 17.794 11,06 

Zasavska 2.421 1,50 

Spodnjeposavska 4.681 2,91 

Jugovzhodna Slovenija 8.699 5,41 

Osrednjeslovenska 52.463 32,60 

Gorenjska 15.510 9,64 

Notranjsko-kraška 3.706 2,30 

Goriška 10.370 6,44 

Obalno-kraška 11.096 6,89 
Vir: Statistični letopis RS 2011 

 

Če pogledamo primerjavo celotne populacije podjetij po regijah in podjetij prejemnikov 

sredstev po regijah, ugotovimo, da odstotek podjetij celotne populacije po regijah sovpada z 

odstotkom podjetij prejemnikov sredstev po regijah. Primerjava kaže, da je regionalna 

porazdelitev podjetij prejemnikov sredstev zelo uravnotežena in skladna s splošno strukturo 

po regijah, kar nazorno prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 5: Primerjava podjetij prejemnikov sredstev po regijah in celotne populacije podjetij v 

Sloveniji 2009 po regijah 

 

Vir: Podatki iz vprašalnikov in Statistični letopis RS 2011 
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2.2.3. PODJETJA PREJEMNIKI SREDSTEV PO VELIKOSTI 

 

 

32 odstotkov podjetij prejemnikov sredstev na javnih razpisih TIA, ki so izpolnila vprašalnik 

in so vključena v analizo, je velikih podjetij. 26 odstotkov je mikro podjetij, medtem ko je 

majhnih podjetij 23 odstotkov, srednjih pa  19 odstotkov. 

 

Upoštevati je potrebno, da so podjetja velikost določila glede na Navodila za določitev 

velikosti podjetja in števila zaposlenih v skladu z definicijo mikro, malih (majhnih) in srednje 

velikih podjetij iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008 o razglasitvi 

nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe.  

 

Tabela 5: Podjetja prejemniki sredstev po velikosti 

Velikost podjetij  % podjetij Število podjetij 

Mikro 26% 34 

Majhna 23% 31 

Srednja 19% 25 

Velika 32% 42 

Skupaj   132 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Podatke za podjetja, ki so vključena v analizo, smo primerjali s podatki za celotno populacijo 

podjetij v Sloveniji za leto 2009 v Statističnem letopisu RS 2011.  

 

Število podjetij po velikosti leta 2009 pokaže, da je bilo vseh podjetij 160.931, od tega je bilo 

93,8 odstotkov mikro podjetij, 4,7 odstotka majhnih podjetij, 1,3 odstotka srednjih ter 0,2 

odstotka velikih podjetij.    

 

Tabela 6: Število podjetij po velikosti v Sloveniji v letu 2009 

Velikost podjetij  % podjetij Število podjetij 

Mikro  (0-9 zaposlenih) 93,8% 150.916 

Majhna  (10-49 zaposlenih) 4,7% 7.500 

Srednje velika (50 – 249 zaposlenih) 1,3% 2.152 

Velika (250+ zaposlenih) 0,2% 363 

Skupaj   160.931 
Vir: Statistični letopis RS 2011 

 

Struktura prejemnikov sredstev po velikosti podjetij ne odraža splošne strukture podjetij v 

Sloveniji. To je razumljivo glede na namen in cilje programov oz. javnih razpisov, ki so bili 

usmerjeni v spodbujanje strateških vlaganj podjetij v raziskave in razvoj, spodbujanje 

povezovanja in skupnih vlaganj podjetij ter s tem krepitev inovacijske sposobnosti mikro in 

malih podjetij. Razmeroma velik odstotek velikih podjetij med prejemniki sredstev je odraz 

siceršnjega višjega vlaganja le-teh v R&R in splošnih sposobnosti za oblikovanje in 

realizacijo skupnih strateških projektov. Po podatkih Statističnega letopisa RS 2011 so izdatki 

za inovacijsko dejavnost velikih podjetij v letu 2008 predstavljali 66,03 odstotkov vseh 

izdatkov za inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju v Sloveniji.   
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2.2.4. PODJETJA PREJEMNIKI SREDSTEV PO KLJUČNIH TEHNOLOŠKIH IN 

PRODUKTNIH PODROČJIH  

 

 

Analizirali smo ključna tehnološka področja, ki predstavljajo prednostna področja vlaganj v 

podjetjih prejemnikih sredstev. V vprašalniku so podjetja opredelila ključna tehnološka 

področja, v katera vlagajo – t.i. primarno tehnološko področje podjetja. V primeru da obstaja 

v podjetju usmeritev v več kot eno tehnološko področje, so podjetja opredelila še sekundarno 

tehnološko področje.   

 

Tabela 7: Podjetja prejemniki sredstev po ključnih, primarnih in sekundarnih, tehnoloških 

področjih 

Tehnološka področja 

PRIMARNO

: št. podjetij 

SEKUNDARNO

: št. podjetij 

PRIMARNO

: % 

SEKUNDARNO

: % 

IKT 26 10 23% 12% 

Nanotehnologija 2 3 2% 4% 

Napredni materiali 13 11 12% 13% 

Biotehnologija  7 0 6% 0% 

Napredne 

proizvodnje in 

procesne tehnologije 64 60 57% 71% 

Vesolje 0 0 0% 0% 

Skupaj 112 84     
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

Največ podjetij, kar 57 odstotkov, je kot primarno ključno tehnološko področje podjetja 

izbralo napredne proizvodne in procesne tehnologije. S 23 odstotki jim sledi področje IKT, ter 

z 12 odstotki področje naprednih materialov. Biotehnologijo je kot ključno tehnološko 

področje podjetja izbralo 6 odstotkov podjetij, nanotehnologijo pa le 2 odstotka podjetij.   

 

Podjetja, ki so menila, da imajo usmeritev v več tehnoloških področij, so lahko izbrala še 

sekundarno tehnološko področje. Tu je slika podobna. Močno odstopa področje napredne 

proizvodne in procesne tehnologije, katerega si je kot sekundarno tehnološko področje 

podjetja izbralo kar 71 odstotkov podjetij. Sledita področji naprednih materialov in IKT. 

Nanotehnologija je izbrana le v 4 odstotkih, biotehnologija pa ni bila izbrana kot sekundarno 

tehnološko področje podjetij. Ta slika odraža prej opisano strukturo podjetij po dejavnostih. 
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Slika 6: Ključna(primarna) tehnološka področja 

 

 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  
 

 

 

Ključna tehnološka področja smo primerjali še glede na produktna področja podjetij. Podjetja, 

ki so kot ključno tehnološko področje navedla IKT, se v večini tudi produktno usmerjajo v to 

področje. Po eno podjetje je kot produktno področje opredelilo transport in logistiko, 

energetiko in alternativne vire energije, procesne tehnologije ter nanotehnologije. Na 

tehnološkem področju nanotehnologije sta se podjetji opredelili za življenje in zdravje ter 

nanotehnologije in nove materiale, medtem ko so se podjetja s tehnološkega področja 

biotehnologije opredelila za življenje in zdravje kot njihovo glavno produktno področje. 

Podjetja, ki prednostno vlagajo v  razvoj naprednih materialov, se produktno usmerjajo na 

področje transporta in logistike, okolja in okoljskih tehnologij, procesnih tehnologij, novih 

materialov ter optike in elektronike.  

 

Največ podjetij, 57 odstotkov, je kot ključno tehnološko področje opredelilo napredne 

proizvodne in procesne tehnologije. Od teh jih približno polovica tudi produktno sodi v to 

področje (33 podjetij), ostali delujejo na področjih življenje in zdravje (8 podjetij), energetika 

in alternativni viri energije (8 podjetij), okolje in okoljske tehnologije (7 podjetij), optika in 

elektronika (3 podjetja), transport in logistika (2 podjetji) ter po eno podjetje na področju 

nanotehnologij in kreativnih storitev.   
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Tabela 8: Matrika usmeritev podjetij prejemnikov sredstev v tehnološka področja in 

produktna področja 
 

Produktna  

področja 

 

 

            Usmeritev 

              podjetja 

IKT 
Nanotehno- 

logija 

Napredni 

materiali 

Biotehno- 

logija  

Napredne 

proizvodnje 

in procesne 

tehnologije 

Življenje in zdravje   1   6 8 

IKT 22         

Transport in logistika 1   1   2 

Okolje in okoljske 

tehnologije 
    3   7 

Energetika in 

alternativni viri 

energije 
1       8 

Procesne tehnologije 1   3   33 

Nanotehnologije in 

novi materiali 
1 1 4   1 

Optika in elektronika     1   3 

Kreativne storitve         1 

Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Ugotovimo, da pri ključnih tehnoloških področjih, za katere so se opredelila podjetja 

prejemniki sredstev, prevladujejo napredne proizvodne in procesne tehnologije, katere  

prevladujejo tudi po razdelitvi v produktna področja. To je povezano s splošno strukturo 

podjetij, kjer močno prevladujejo predelovalne dejavnosti. Med produktnimi področji je 

močno zastopano tudi področje IKT, sledijo mu življenje in zdravje, okolje in okoljske 

tehnologije ter energetika in alternativni viri energije.  

 

Pri teh podatkih je potrebo opozoriti, da so se podjetja za tehnološka in produktna področja 

opredelila sama na podlagi njihovega razumevanja razdelitve.   
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2.3. ANALIZA REZULTATOV PROJEKTOV V PODJETJIH 
 

Analiza rezultatov projektov v podjetjih zajema podatke o rezultatih projektov, ki so bili 

opredeljeni kot ključni v javnih razpisih, in sicer: 

- nove zaposlitve; 

- rast števila in struktura zaposlenih v R&R v podjetjih; 

- povečan obseg vlaganj v R&R in na ključna tehnološka področja;  

- novi patenti in inovacije;  

- krepitev sodelovanja med podjetji ter med podjetji in inštitucijami znanja na R&R 

področju. 

Kazalniki projektov so vezani na določen javni razpis. Določeni kazalniki so specifični za 

posamezni javni razpis, določeni kazalniki so skupni vsem projektom. Ker za vsak kazalnik ni 

podatkov pri vseh javnih razpisov, so določeni kazalniki analizirani le za projekte javnih 

razpisov, ki so spremljali kazalnik.  

 

Podlaga za analizo rezultatov projektov so podatki, pridobljeni z vprašalnikom. Podrobna in 

bolj obširna analiza kazalnikov bo narejena glede na podatke iz zaključnih poročil po 

zaključku razpisov, ki še tečejo (2013). 

 

 

2.3.1. NOVE ZAPOSLITVE 

 

Iz podatkov o projektih podjetij prejemnikov sredstev, ki so izpolnila vprašalnik in so 

vključena v analizo, ugotovimo, da je največ novih zaposlitev zaradi projekta ustvaril največji 

javni razpis RIP, in sicer 871 novih zaposlenih. Sorazmerno glede na finančna sredstva 

javnega razpisa je razmeroma veliko - 25 novo zaposlenih - ustvaril tudi javni razpis VALOR. 

Skupno so javni razpisi RIP, SRRP, MR, VALOR in TP MIR ustvarili 1.000 novo zaposlenih. 

Podatki o novih zaposlitvah niso dokončni, saj največji javni razpis RIP še ni zaključen. 

 

 

Tabela 9: Število vseh novo zaposlenih zaradi projekta po javnih razpisih 

  RIP SRRP MR VALOR TP MIR SKUPAJ 
Število vseh novo zaposlenih 

zaradi projekta 
871 50 50 25 4 1000 

Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

 

2.3.2. RAST ŠTEVILA IN STRUKTURA ZAPOSLENIH V R&R V PODJETJIH 

 

 

Od vseh novo zaposlenih zaradi projekta jih je bilo več kot polovica novo zaposlenih v R&R. 

Največ novo zaposlenih v R&R zaradi projekta je bil rezultat javnega razpisa RIP, in sicer 

475.  
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Tabela10: Število novo zaposlenih v R&R zaradi projekta po javnih razpisih 

  RIP  SRRP  VALOR TP MIR  SKUPAJ 
Število novo zaposlenih v R&R zaradi 

projekta 475 25 24 0 524 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

Podjetja prejemniki sredstev javnih razpisov, ki so vključena v analizo, so izkazala visoko rast 

števila zaposlenih v R&R v letu 2011 glede na leto 2007. Največji porast števila zaposlenih v 

R&R v letu 2011 glede na leto 2007 je opaziti pri mikro podjetjih (136 odstotno), sledijo 

majhna podjetja s 119 odstotnim porastom. V skupini mikro podjetij smo zaradi primerljivosti 

podatkov v 5-letnem obdobju izločili podjetja, ki so bila ustanovljena leta 2008 in kasneje. 

Skupna povprečna rast števila zaposlenih v R&R pri vseh podjetjih je bila v letu 2011 glede 

na leto 2007 25 odstotna.  

 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Podatke za podjetja, ki so vključena v analizo, smo primerjali s podatki za celotno populacijo 

podjetij v Sloveniji glede na podatke Statističnega urada RS. 

 

Tabela11: Število zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji 

Leto Število zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji 

2007 14.311 

2008 16.243 

2009 17.045 

2010 17.972 
Vir:Statistični podatki na spletni strani Statističnega urada RS 

 

 

 

 

Slika 7: Podjetja prejemniki sredstev po povprečni rasti števila zaposlenih v  R&R v letu 

2011 glede na leto 2007 
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Rast števila zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti od leta 2007 do 2010 v Sloveniji je 

bila 25,6 odstotna, enako je bila 25 odstotna tudi povprečna rast števila zaposlenih v R&R 

med podjetji prejemniki sredstev, ki so vključena v analizo, v letih 2007 in 2011. Ugotovimo, 

da podatki za rast števila zaposlenih v R&R za celotno populacijo podjetij v Sloveniji 

sovpadajo s podatki za podjetja prejemnike sredstev, kar dokazuje učinek razpisov na krepitev 

R&R sposobnosti v podjetjih.   

 

Opazovali smo tudi strukturo raziskovalcev. Raziskovalce smo razdelili glede na področja po 

klasifikaciji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in sicer: 

- raziskovalci naravoslovnih ved; 

- raziskovalci tehničnih ved; 

- raziskovalci medicinskih ved; 

- raziskovalci biotehniških ved; 

- raziskovalci družboslovnih ved; 

- raziskovalci humanističnih ved. 

 

Ugotovimo, da je bilo v letu 2011 med podjetji prejemniki sredstev, ki so vključena v analizo, 

največ raziskovalcev, kar 68 odstotkov, s področja tehničnih ved. Tehničnim vedam s 23 

odstotki sledijo raziskovalci s področja naravoslovnih ved, ostale vede pa so zastopane v 

precej manjšem odstotku.  

 

Slika 8: Podjetja prejemniki sredstev glede na raziskovalce po področjih v letu 2011 
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 Vir: Podatki iz vprašalnikov 
 

 

Podatke za podjetja, ki so vključena v analizo, smo primerjali s podatki za celotno populacijo 

v Sloveniji glede na podatke Statističnega urada RS. 

 

Po podatkih za celotno populacijo leta 2010 je bilo največ raziskovalcev, 39,71 odstotkov, s 

področja tehničnih ved, 22,87 odstotkov jih je bilo s področja naravoslovnih ved, 16,35 

odstotkov pa s področja medicinskih ved.    
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Tabela12: Število raziskovalcev po področjih v Sloveniji leta 2010 

Področja 
Število 

raziskovalcev 

po področjih 

Odstotek 

raziskovalcev po 

področjih 

Število raziskovalcev naravoslovnih ved 2529 22,87 

Število raziskovalcev tehničnih ved 4390 39,71 

Število raziskovalcev medicinskih ved 1808 16,35 

Število raziskovalcev kmetijskih (biotehniških)  ved 315 2,85 

Število raziskovalcev družboslovnih ved 1176 10,64 

Število raziskovalcev humanističnih ved 838 7,58 
Vir:Statistični podatki na spletni strani Statističnega urada RS 

 

 

Če primerjamo raziskovalce po področjih med podjetji prejemniki sredstev in v celotni 

populaciji v Sloveniji, ugotovimo, da je razdelitev raziskovalcev po področjih podobna, le 

višina odstotka raziskovalcev tehničnih ved je bila pri podjetjih prejemnikih sredstev veliko 

višja, kar je razumljivo, saj so bili sofinancirani projekti R&R v podjetjih. Posledično so zato 

bili odstotki raziskovalcev ostalih ved manjši, predvsem odstotki raziskovalcev humanističnih 

in družboslovnih ved. To ponovno dokazuje pomemben prispevek javnih razpisov k 

uresničevanju ciljev nacionalne strategije, kjer je usmeritev v krepitev raziskovalnega 

potenciala na področju tehničnih ved in naravoslovja med pomembnimi prioritetami. 

 

 

Slika 9: Primerjava raziskovalcev po področjih med podjetji prejemniki sredstev in 

raziskovalci po področjih v Sloveniji v letu 2010 

 

Vir:Statistični podatki na spletni strani Statističnega urada RS 
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2.3.3. OBSEG IN STRUKTURA VLAGANJ PODJETIJ  V RAZISKAVE IN RAZVOJ   

 

 

Podjetja prejemniki sredstev, ki so izpolnila vprašalnik in so vključena v analizo, so izkazala 

povečanje vlaganj v R&R zaradi projekta in sicer največje povečanje vlaganj v R&R (40,3 

odstotno) je rezultat projektov RIP, sledijo projekti SRRP ter projekti TP MIR.  

 

Tabela13: Povečanje vlaganj v R&R (% od celotnih prihodkov) zaradi projekta po javnih 

razpisih 

  RIP  SRRP TP MIR SKUPAJ 
Povečanje vlaganj v R&R (% od 

celotnih prihodkov) zaradi projekta 40,30% 34,62% 11% 29% 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Slika 10: Povečanje vlaganj v R&R (% od celotnih prihodkov) zaradi projekta po javnih 

razpisih 

 

Vir: Podatki iz vprašalnikov   
 

 

Podjetja prejemniki sredstev so razdelila vlaganja v R&R po ključnih tehnoloških področjih: 

 

- IKT; 

- nanotehnologija; 

- napredni materiali; 

- biotehnologija; 

- napredne proizvodne in procesne tehnologije; 

- vesoljske tehnologije.   

 

Ugotovimo, da je bil obseg vlaganj glede na ključna tehnološka področja, kot odstotek od 

celotnih vlaganj v R&R, največji na področju biotehnologije, sledita področji naprednih 

proizvodnih in procesnih tehnologij ter IKT.  
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Slika 11: Obseg vlaganj podjetij prejemnikov sredstev po posameznih tehnoloških področjih 

(% od celotnih vlaganj v R&R) v letih 2007 in 2011 

 
Vir: Podatki iz vprašalnikov  

  

 

2.3.4. PATENTI IN INOVACIJE 

 

Analizirali smo število novih prijavljenih patentov v času trajanja projektov ter število 

pridobljenih patentov v času trajanja projektov v okviru javnih razpisov RIP in SRRP med 

podjetji prejemniki sredstev, ki so izpolnila vprašalnik in so vključena v analizo.  

 

Podjetja prejemniki sredstev javnega razpisa RIP so izkazala 108 novih prijavljenih patentov, 

medtem ko so jih podjetja prejemniki sredstev javnega razpisa SRRP izkazala 29. Skupaj je 

na obeh javnih razpisih patentov, prijavljenih v Sloveniji 90, medtem ko je mednarodnih 

patentov 47.   

 

Tabela14: Število novih prijavljenih patentov v času trajanja projektov po javnih razpisih 

Število novih prijavljenih patentov v času trajanja 

projekta RIP  SRRP Skupaj 

SI patenti 72 18 90 

EU + ostali patenti 36 11 47 

Skupaj patenti 108 29 137 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 
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Slika 12: Število novih prijavljenih patentov v času trajanja projektov po javnih razpisih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Podobno razmerje kot pri novih prijavljenih patentih je tudi pri številu pridobljenih patentov v 

času trajanja projektov. Skupno je bilo pri podjetjih prejemnikih sredstev javnih razpisov RIP 

in SRRP, ki so zajeta v analizo, v času trajanja projektov pridobljenih 52 patentov, od tega 39 

slovenskih in 13 izven Slovenije.    

 

Tabela15: Število pridobljenih patentov v času trajanja projektov po javnih razpisih 

Število pridobljenih patentov v času trajanja 

projekta RIP  SRRP SKUPAJ 

SLO PATENTI 31 8 39 

EU + OSTALO PATENTI 11 2 13 

SKUPAJ PATENTI 42 10 52 
Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

Rezultat projektov v okviru javnih razpisov RIP in SRRP po podatkih prejemnikov sredstev, 

ki so zajeti v analizo, je tudi 430 novih inovacij, od tega jih je na javnem razpisu RIP 390 in 

na javnem razpisu SRRP 40.   

 

 

2.3.5. SODELOVANJE NA R&R PODROČJU 

 

Podjetja prejemniki sredstev, ki so zajeta v analizo, so morala prikazati, ali imajo 

vzpostavljeno sodelovanje na R&R področju, ali sodelujejo redno organizirano, ali sodelujejo 

zgolj projektno ter s kom sodelujejo. Lahko so izbirala med sodelovanjem: 

 

- z raziskovalnimi skupinami iz ostalih slovenskih podjetij; 

- v centrih odličnosti, kompetenčnih centrih, razvojnih centrih; 

- v tehnoloških mrežah, platformah, grozdih; 

- s slovenskimi raziskovalnimi institucijami; 

- s tujimi podjetji; 

- s tujimi raziskovalnimi institucijami; 

- s konzorciji za EU programe. 
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Ugotovimo, da največ podjetij, 36 odstotkov, redno sodeluje s slovenskimi raziskovalnimi 

institucijami. Okrog 25 odstotkov podjetij sodeluje z raziskovalnimi skupinami iz ostalih 

slovenskih podjetij, v centrih odličnosti, kompetenčnih centrih, razvojnih centrih ter v 

tehnoloških mrežah, platformah in grozdih. Odstotek sodelovanja s tujimi podjetji (23 

odstotkov) je podoben odstotku sodelovanja s slovenskimi podjetji. Zelo majhno pa je 

sodelovanje s konzorciji za EU programe, seveda predvsem zato ker sodelovanje v EU 

projektih ni redno sodelovanje.   

 

Slika 13: Podjetja prejemniki sredstev glede na redno (organizirano) sodelovanje na R&R 

področju 

 
 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  

 

 

Projektnega sodelovanja podjetij na R&R področju je v primerjavi z rednim organiziranim 

sodelovanjem več. Največ podjetij projektno sodeluje z raziskovalnimi skupinami iz ostalih 

slovenskih podjetij (54 odstotkov) ter s slovenskimi raziskovalnimi institucijami (53 

odstotkov). Več projektnega sodelovanje je tudi s tujimi podjetji (44 odstotkov) in tujimi 

raziskovalnimi institucijami (40 odstotkov). V konzorcijih za EU programe sodeluje 33 

odstotkov podjetij.  
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Vir: Podatki iz vprašalnikov 
 

 

 

2.4. ANALIZA  UČINKOV SOFINANCIRANIH PROJEKTOV  
 

 

Analiza učinkov projektov javnih razpisov TIA zajema podatke podjetij, ki so izpolnila 

vprašalnik glede učinkov in rezultatov javnih razpisov, ki jih v letih 2006 do 2011 izvajala 

TIA.   

 

Analiza učinkov je razdeljena na:  

- učinke projektov na poslovanje podjetij; 

- družbeno ekonomske učinke projektov. 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Podjetja prejemniki sredstev glede na projektno sodelovanje na R&R področju 
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2.4.1. ANALIZA  UČINKOV  SOFINANCIRANIH  PROJEKTOV  NA 

POSLOVANJE  PODJETIJ 

 

Podjetja prejemniki sredstev, ki so zajeta v analizo, so z ocenami od 1-najmanj do 5-največ 

ocenila naštete učinke projektov na poslovanje podjetij in sicer:  

 

- zmanjšani stroški proizvodnje; 

- zmanjšani stroški porabe materialov; 

- zmanjšani stroški porabe energije; 

- novi produkti; 

- nove tehnologije; 

- nove storitve; 

- novi procesi; 

- krepitev R&R (kadri in infrastruktura); 

- razširjeno področje dejavnosti; 

- povečan tržni delež na obstoječih trgih; 

- vstop na nove trge; 

- nove investicije; 

- povečanje vlaganj v R&R; 

- povečanje zaposlenih v R&R; 

- nova interdisciplinarna znanja in kompetence; 

- povečano sodelovanje s slovenskimi podjetji v panogi; 

- povečano sodelovanje s tujimi podjetji v panogi; 

- povečano sodelovanje s podjetji zunaj panoge. 

 

Skupno imajo projekti vseh javnih razpisov največji vpliv na razvoj novih proizvodov, novih 

storitev in novih tehnologij v podjetjih. Velik vpliv projektov je po mnenju anketiranih tudi na 

pridobitev novih interdisciplinarnih znanj in kompetenc. Rezultati kažejo, da so učinki skladni 

s cilji posameznega javnega razpisa. Najmanjši vpliv imajo projekti na zmanjšane stroške 

proizvodnje, zmanjšane stroške porabe materialov ter zmanjšane stroške porabe energije.  

 

V nadaljevanju so zaradi velikega števila učinkov grafično prikazani le najvišje ocenjeni 

učinki po posameznih javnih razpisih (učinki, ki so dosegli 3,5 točk in več, razen pri javnem 

razpisu MR, kjer so prikazani učinki, ki so dosegli 3 točke in več).   

 

Podjetja prejemniki sredstev javnega razpisa RIP so ocenila, da imajo projekti največji vpliv 

na razvoj novih produktov (4,38 točk) in novih tehnologij (4,28 točk). Sledita jima pridobitev 

novih interdisciplinarnih znanj in kompetenc ter krepitev R&R sposobnosti (kadri in 

infrastruktura). To potrjuje cilje in predmet javnega razpisa RIP, ki je spodbujal skupne 

(interdisciplinarne) razvojno-investicijske projekte podjetij, ki predstavljajo razvoj novega 

proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo 

dodano vrednostjo.  
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Vir: Podatki iz vprašalnikov  

 

Po oceni podjetij prejemnikov sredstev javnega razpisa SRRP imajo projekti največji vpliv 

(4,35 točk) na razvoj novih tehnologij, s 3,95 točk sledi razvoj novih produktov ter s 3,86 točk 

pridobitev novih interdisciplinarnih znanj in kompetenc. Visoko (3,72 točk) se je uvrstil tudi 

vpliv na povečano sodelovanje s slovenskimi podjetji v panogi. Učinki projekta sovpadajo z 

namenom in predmetom javnega razpisa SRRP, ki je spodbujal strateške raziskovalno-

razvojne projekte v podjetjih, ki predstavljajo razvoj novega znanja in izdelavo začetnega 

prototipa novega izdelka in/ali storitve ali bistveno izboljšanega izdelka in/ali storitve na novi 

tehnološki osnovi.  

 

Slika 16: Učinki projektov javnega razpisa SRRP na poslovanje podjetij prejemnikov sredstev 

 
 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  
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Slika 15: Učinki projektov javnega razpisa RIP na poslovanje podjetij prejemnikov sredstev 



 

  32/57 
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: +386 (0) 590 89 500, Fax: +386 (0) 590 89 531, E-mail: info@tia.si, Internet: www.tia.si 

DŠ: 61633828, MŠ: 2019850, TRR: SI56 0110 0600 0010 596 

 

Pri javnem razpisu MR so podjetja ocenjevala posredne učinke projektov na poslovanje 

podjetij. Kot največji posredni učinek projektov so podjetja prejemniki sredstev javnega 

razpisa MR s 3,85 točk ocenila pridobitev novih interdisciplinarnih znanj in kompetenc, sledi 

mu krepitev R&R sposobnosti (kadri in infrastruktura) z oceno 3,46 točk. Posredni učinki 

projektov na podjetja glede na odgovore prejemnikov sredstev potrjujejo cilje javnega razpisa 

MR, ki so med drugim tudi pridobiti kakovostne človeške vire na področjih, kjer slovensko 

gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, 

nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce, med vsemi raziskovalci v Sloveniji 

povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu, ter spodbuditi interdisciplinarnost 

podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj.  

 

Slika 17:  Posredni učinki projektov javnega razpisa MR na poslovanje podjetij prejemnikov 

sredstev 

 
 

Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

 

Po oceni podjetij prejemnikov sredstev javnega razpisa VALOR imajo projekti največji 

oziroma zelo neposreden vpliv (4,75 točk) na razvoj novih produktov ter novih storitev. 

Visoko, s 4,25 točkami so podjetja ocenila vpliv projekta na vstop na nove trge. Ravno tako 

projekti zelo vplivajo na krepitev R&R sposobnosti podjetja (3,75 točk), pridobitev novih 

interdisciplinarnih znanj in kompetenc (3,5 točk) ter na razvoj novih tehnologij (3,5 točk). 

Vse to je odraz javnega razpisa VALOR, ki je spodbujal projekte prenosa znanja in 

raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in 

mlada podjetja in zagotavljal podporo le-tem pri vstopu na mednarodne trge.  
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Slika 18: Učinki projektov javnega razpisa VALOR na poslovanje podjetij prejemnikov 

sredstev 

 
 

 Vir: Podatki iz vprašalnikov 

 

Po oceni podjetij prejemnikov sredstev javnega razpisa TP MIR imajo projekti z oceno 4,33 

točk največji vpliv na razvoj novih produktov, novih tehnologij in novih storitev, kar potrjuje 

predvidene cilje javnega razpisa TP MIR, ki naj bi bili doseženi z izvedbo aplikativnih 

raziskovalnih projektov, ki bodo dali konkretne rezultate v obliki novih patentov, prototipov, 

izdelkov in storitev.  
 

Slika19: Učinki projektov javnega razpisa TP MIR na poslovanje podjetij prejemnikov 

sredstev 

 
 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  
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2.4.2. DRUŽBENO EKONOMSKI UČINKI PROJEKTOV 

 

 

Podjetja prejemniki sredstev, ki so zajeta v analizo, so z ocenami od 1-najmanj do 5-največ 

ocenila družbeno ekonomske učinke projektov, skladno z usmeritvami in horizontalnimi 

prioritetami strateških razvojnih dokumentov in sicer na:  

  

- varovanje okolja; 

- varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva; 

- zagotavljanje enakih možnosti; 

- razvoj in razširjanje znanja; 

- povečanje prepoznavnosti Slovenije; 

- povečevanje zaposlovanja; 

- drugo. 

 

Skupno imajo projekti vseh javnih razpisov največji vpliv na razvoj znanja, kjer ni bistvenih 

razlik med projekti iz posameznih razpisov. Na drugi strani imajo projekti skupno najmanjši 

vpliv na zagotavljanje enakih možnosti.  

 

Projekti javnega razpisa RIP imajo največji vpliv na razvoj znanja, sledijo mu varovanje 

okolja, prepoznavnost Slovenije in zaposlovanje. Projekti javnega razpisa SRRP imajo 

največji vpliv na razvoj znanja, varovanje okolja ter na prepoznavnost Slovenije. Kot 

najmanjši vpliv projektov SRRP so podjetja prejemniki sredstev ocenila povečevanje 

zaposlovanja in zagotavljanje enakih možnosti.  

 

Po ocenah podjetij prejemnikov sredstev imajo projekti javnega razpisa VALOR največji 

vpliv na razvoj znanja, sledita prepoznavnost Slovenije in zaposlovanje. Projekti javnega 

razpisa MR imajo največji posredni vpliv na razvoj znanja, sledijo varovanje okolja, 

prepoznavnost Slovenije in zaposlovanje. Podjetja prejemniki sredstev so pri projektih 

javnega razpisa TP MIR ocenila, da imajo le-ti največji vpliv na razvoj znanja, čemur sledita 

varovanje okolja in zaposlovanje.  

 

Glede družbeno ekonomskih učinkov projektov različnih javnih razpisov lahko zaključimo, 

da ni bistvenih razlik med učinki projektov različnih javnih razpisov na določen družbeno 

ekonomski dejavnik.  
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Slika 20: Družbeno ekonomski učinki projektov javnih razpisov TIA 

Vir: Podatki iz vprašalnikov  
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3. ZAKLJUČEK   
 

 

Analiza podjetij prejemnikov sredstev javnih razpisov TIA ter analiza rezultatov in 

učinkov sofinanciranih projektov na vzorcu podjetij, ki so izpolnila vprašalnik, zajema 

naslednje pomembne zaključke :  

 

1/ Javni razpisi, ki jih je izvajala TIA, so dosegli  ciljno skupino  oziroma strukturo podjetij 

ter odražajo splošno strukturo podjetij glede na dejavnost, velikost ter regionalno 

porazdelitev.  

 

Glede na namen in cilje javnih razpisov, kateri so sofinancirali predvsem raziskovalno 

razvojne dejavnosti v podjetjih, je bila struktura podjetij prejemnikov sredstev po dejavnosti v 

primerjavi s strukturo podjetij po dejavnosti celotne populacije podjetij reprezentativna. 

Prevladujejo predelovalne dejavnosti. Sledita skupini storitev na področju strokovnih, 

znanstvenih in tehničnih dejavnosti ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. 

 

Struktura prejemnikov sredstev po velikosti podjetij odraža cilje programov in javnih 

razpisov, ki so spodbujanje strateških vlaganj v raziskave in razvoj (pri vlaganjih v R&R 

prevladujejo velika podjetja), spodbujanje povezovanja in skupnih vlaganj podjetij ter 

krepitev inovacijske sposobnosti mikro in malih podjetij. Zato je pri prejemnikih sredstev 

javnih razpisov odstotek velikih podjetij večji kot v splošni gospodarski strukturi. Po podatkih 

Statističnega letopisa 2011 so izdatki za inovacijsko dejavnost velikih podjetij v letu 2008 

predstavljali 66,03 odstotkov vseh izdatkov za inovacijsko dejavnost podjetij v Sloveniji.   

 

Regionalna porazdelitev podjetij prejemnikov sredstev je skoraj popolnoma enaka splošni 

razporeditvi vseh podjetij po regijah.  

 

 

2/ Javni razpisi, ki jih je izvajala TIA, so dosegli namen in zastavljene cilje.  

 

V analizi so bili analizirani izbrani kazalniki projektov podjetij prejemnikov sredstev, ki so 

izpolnila vprašalnik. Poglobljena analiza, ki bo dejansko zajela vse kazalnike projektov, bo 

lahko narejena na podlagi zaključnih poročil projektov. Vendar že delna analiza na vzorcu 

podjetij (25 % vseh) potrjuje, da projekti dosegajo rezultate in predvidene učinke na razvoj in 

poslovanje podjetij z vidika strateških razvojnih ciljev:  

 

a) Ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest in zaposlitev. 

Skupno so javni razpisi RIP, SRRP, MR, VALOR in TP MIR v obravnavanih 

podjetjih ustvarili 1.000 novih zaposlitev. Iz podatkov o projektih podjetij 

prejemnikov sredstev, ki so izpolnila vprašalnik, ugotovimo, da je znatno največ novih 

zaposlitev zaradi projekta ustvaril največji javni razpis RIP, in sicer 871 novih 

zaposlenih. 

 

b) Rast števila zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti v podjetjih. 

Od vseh novo zaposlenih zaradi projekta pri podjetjih prejemnikih sredstev, ki so 

zajeta v analizo, jih je bilo več kot polovica novo zaposlenih v R&R (524 novo 

zaposlenih v R&R). Največ novo zaposlenih v R&R zaradi projekta je bil rezultat 

javnega razpisa RIP, in sicer 475. 
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Rast števila zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti je bila od leta 2007 do 2010 

v Sloveniji 25,6 odstotna, 25 odstotna je bila tudi povprečna rast števila zaposlenih v 

R&R med podjetji prejemniki sredstev, ki so zajeta v analizo, v letih od 2007 do 2011. 

Ugotovimo lahko, da so imeli javni razpisi neposreden vpliv na povečanje 

zaposlenosti raziskovalcev v podjetjih.  

 

Med vključenimi raziskovalci prevladujejo s preko 60 % raziskovalci s področja 

tehničnih ved, sledijo raziskovalci s področja naravoslovja, delež drugih ved je manjši. 

To ponovno kaže na pomemben prispevek javnih razpisov k uresničevanju strateških 

ciljev na področju vlaganj v R&R, to je povečanje vlaganj v tehnične in naravoslovne 

vede za povečanje konkurenčnosti gospodarstva.  

 

c) Povečanje zasebnih vlaganj v R&R.  

Podjetja prejemniki sredstev, ki so izpolnila vprašalnik, so izkazala povečanje vlaganj 

v R&R zaradi projekta, in sicer največje povečanje vlaganj v R&R (40,3 odstotno) je 

rezultat projektov javnega razpisa RIP.  

 

d) Povečanje števila novih patentov in inovacij. 

Analizirali smo število novih prijavljenih patentov v času trajanja projektov ter število 

pridobljenih patentov v času trajanja projektov pri podjetjih, ki so izvajala javna 

razpisa RIP in SRRP, in ki so zajeta v analizo. Podjetja prejemniki sredstev javnega 

razpisa RIP so izkazala 108 novih prijavljenih patentov, medtem ko so jih podjetja 

javnega razpisa SRRP 29. Skupaj je patentov, prijavljenih v Sloveniji 90, medtem ko 

je patentov, prijavljenih izven Slovenije 47.  

 

Podobno razmerje kot pri novih prijavljenih patentih je tudi pri številu pridobljenih 

patentov v času trajanja projektov. Skupno je bilo pri podjetjih prejemnikih sredstev 

javnih razpisov RIP in SRRP, ki so zajeta v analizo, v času trajanja projektov 

pridobljenih 52 patentov, od tega jih je bilo pridobljenih v Sloveniji 39, izven 

Slovenije pa je bilo pridobljenih 13 patentov.   

 

Mednarodne primerjalne študije kažejo, da je Slovenije v zadnjih letih izboljšala 

rezultate na tem področju (porast števila prijavljenih patentov), kar potrjuje uspešnost 

izvedenih projektov. 

 

e) Pozitiven učinek na razvoj in poslovanje podjetij. 

Podjetja, zajeta v analizo, potrjujejo, da se rezultati sofinanciranih projektov odražajo 

v poslovanju podjetij. Največji učinek projektov vidijo v sposobnosti in hitrosti 

razvoja novih proizvodov, novih storitev in novih tehnologij. Učinki projektov na 

poslovanje podjetij odražajo namen javnih razpisov, ki so spodbujali oz. sofinancirali 

razvojne projekte, ki so predstavljali razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj 

bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo (RIP, SRRP, 

TP MIR) oziroma prenos novega znanja v podjetja (VALOR). Kot velik učinek 

projektov so podjetja potrdila tudi učinek na nova interdisciplinarna znanja in 

kompetence, na kar je poleg naštetih javnih razpisov močno vplival tudi javni razpis 

MR.       

 

Kot največji družbeno ekonomski učinek projektov so podjetja označila učinek na 

razvoj znanja v družbi, kjer ni bistvenih razlik med projekti posameznih javnih 

razpisov.  
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PRILOGE  
 

 

Priloga 1: Vprašalnik PREDSTAVITEV PODJETJA 

Vprašalnik Predstavitev podjetja je bil enoten za vsa podjetja, ki so izvajala javne razpise 

TIA.  

 

Priloga 2: Vprašalnik ANALIZA PROJEKTA  
Vprašalnik Analiza projekta je bil v treh različicah glede na kazalnike posameznih javnih 

razpisov. Prva različica je zajemala javne razpise RIP, SRRP in TP MIR, druga različica javni 

razpis VALOR in tretja različica javni razpis MR. Priložen je osnovni vprašalnik.   

 

Vprašalnika sta bila uporabljena tudi za potrebe projekta Alps Adriatic Technology Transfer 

(AATT), ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013.  
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Priloga 1: Vprašalnik PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

PREDSTAVITEV PODJETJA 

V anketi vpišite podatke v prazna polja. Da vam olajšamo delo, smo podatke, ki ste jih že posredovali TIA, predhodno vnesli. Teh podatkov v 
anketi ne morete spreminjati. V kolikor ugotovite, da predhodno vneseni podatki niso točni, vas prosimo, da nas o tem obvestite.  

Po tem, ko končate z vnosom podatkov, obrazec shranite s pomočjo ukaza Shrani. Če želite samo zapreti obrazec brez shranjevanja in se vrniti 

na prejšnjo stran, uporabite ukaz Zapri. 

 

Osnovni podatki 

Matična št. 
podjetja  

 

Naziv podjetja 
 

 

Spletna stran 
 

 

Tip pravne osebe d.o.o.
 

 

Velikost podjetja 
glede na Navodila 

za določitev 
velikosti podjetja 

in števila 
zaposlenih, kot je 

opredeljeno v 

vlogi 

mikro
 

 

Leto ustanovitve 
 

 

Število vseh 
zaposlenih na dan 

31.12.2011  

 

Standardna 
klasifikacija 
dejavnosti 

(NACE), 
kamor se prišteva 

podjetje (4-
mestna šifra) 

 

 

Ključna 
tehnološka 

področja za 
podjetja 

(primarno) 

--- izberite ---
 

 

Ključna 

tehnološka 
področja za 

podjetja 
(sekundarno - 

izberite le v 

primeru, če 
podjetje poleg 

primarnega 
področja spada 

še v katero drugo 
področje) 

--- izberite ---
 

 

Usmeritev 

podjetja v 
--- izberite ---
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produktna 

področja 

 

Trg na nivoju podjetja 

 

Najpomembnejši trgi (geografsko) 
Slovenija 

 

Evropa 
 

     Centralna Evropa 
 

     Jugovzhodna Evropa 
 

     Zahodna Evropa 
 

     Skandinavske države 
 

BRIK 
 

     Brazilija 
 

     Rusija 
 

     Indija 
 

     Kitajska 
 

ZDA 
 

Bližnji Vzhod 
 

Ostalo 
 

 

 

Delež izvoza v prihodkih od prodaje 

(2007, 2011) 

2007 2011 

  
 

 

Prihodki od prodaje (2007, 2011) 

2007 2011 

  
 

 

Dodana vrednost na zaposlenega 

(2007, 2011) 

2007 2011 

  
 

Lastništvo 

Struktura lastništva 

 
% 

Privatni 
 

Javni 
 

Tuji 
 

 

 

 

 

R&R (raziskave in razvoj) na nivoju podjetja 
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Št. vseh pridobljenih patentov v zadnjih petih letih (2007-2011) 
 

 

Št. vseh prijavljenih patentov v zadnjih petih letih (2007-2011) 
 

 

Št. registriranih blagovnih znamk v zadnjih petih letih (2007-2011) 
 

 

Št. registriranih modelov v zadnjih petih letih (2007-2011) 
 

 

Št. oseb, zaposlenih v R&R na dan 31.12. 

2007 2011 

  
 

 

ŠTEVILO RAZISKOVALCEV – mlajših in starejših 

raziskovalcev glede na Pravilnik o raziskovalnih 
nazivih Javne Agencije za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije: 

2007 2011 

 

Mlajši raziskovalci: 

- asistent, razvijalec, asistent z magisterijem, višji asistent, 
višji razvijalec, asistent z doktoratom, višji strokovno 

raziskovalni asistent, samostojni razvijalec 
  

 

Starejši raziskovalci: 
- znanstveni sodelavec, strokovno raziskovalni sodelavec, 

razvojni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, višji 

strokovno raziskovalni sodelavec, višji razvojni sodelavec, 
znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, razvojni 

svetnik 

  

 

ŠTEVILO RAZISKOVALCEV glede na področja po 

klasifikaciji Javne Agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije: 

2007 2011 

 

Število raziskovalcev naravoslovnih ved 
  

 

Število raziskovalcev tehničnih ved 
  

 

Število raziskovalcev medicinskih ved 
  

 

Število raziskovalcev biotehniških ved 
  

 

Število raziskovalcev družboslovnih ved 
  

 

Število raziskovalcev humanističnih ved 
  

 

Ustanovljena raziskovalna skupina po ARRS 
  Da      Ne 

 

Vlaganje v R&R (2007, 2011) 

(% od prihodkov od prodaje) 

2007 2011 

  
 

Obrazložitev pozitivnega oz. negativnega 
gibanja vlaganj v R&R: 
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Obseg vlaganj po posameznih tehnoloških področjih v % od celotnih vlaganj v R&R: 

 

Ključna tehnološka področja 2007 2011 
Usmeritev v naslednjih 

5-ih letih 

IKT 
   

Nanotehnologija 
   

Napredni materiali 
   

Biotehnologija 
   

Napredne proizvodne in procesne tehnologije 
   

Vesoljske tehnologije 
   

 

Sodelovanje podjetja na R&R področju: 

 

 

Redno (organizirano) 

vključevanje 

Projektno 

vključevanje 
Opis sodelovanja 

Z raziskovalnimi skupinami iz ostalih 
slovenskih podjetij   

 

V centrih odličnosti, kompetenčnih 
centrih, razvojnih centrih   

 

V tehnoloških mrežah, platformah, 
grozdih   

 

S slovenskimi raziskovalnimi 
institucijami   

 

S tujimi podjetji 
  

 

S tujimi raziskovalnimi institucijami 
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S konzorciji za EU programe 
  

 

 

Pod opombe lahko vpišete razdelek ali določen podatek, ki ga imate v podjetju opredeljenega kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe. 

Opombe 

 

 

Zapri    Shrani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik ANALIZA PROJEKTA  
 

ANALIZA PROJEKTA 

http://www.tia.si/analiza.projektov/index.php?id=2
javascript:GoFirm();
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Pred vami je vprašalnik ANALIZA PROJEKTA za projekt ………….Če vprašalnik še ni bil objavljen, ga lahko izpolnite oz. uredite s pomočjo gumba 
Uredi podatke. S klikom na gumb Natisni stran si lahko vprašalnik tudi natisnete. 

Če je vprašalnik objavljen oz. oddan, ga ni moč urejati. Lahko ga samo pregledate ali natisnete. 

1. Osnovni podatki o projektu 

 

Evidenčna številka projekta 
 

 

Naziv projekta 
 

 

Vloga v projektu 
  nosilno podjetje      sodelujoče podjetje 

 

Opis temeljnega namena projekta 
 

 

Datum začetka in datum zaključka projekta 
       

 

Kontaktna oseba (za ta vprašalnik) 
 

 

E-poštni naslov kontaktne osebe 
 

 

Ključno tehnološko področje, kamor se prišteva projekt --- izberite ---
 

 

 
Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

Vrednost projekta [EUR] 
  

Vrednost upravičenih stroškov [EUR] 
  

Vrednost subvencije [EUR] 
  

Delež subvencije glede na skupno vrednost upravičenih stroškov [%] 
  

Delež subvencije glede na skupno vrednost 

projekta [%]   

Trajanje izvedbe [v mesecih] 
  

Ekonomska doba projekta [v letih] 
  

 

 

 

2. Učinki projekta na konkurenčnost podjetja 

Za spodnje učinke projekta ocenite njihov prispevek k večji konkurenčnosti vašega podjetja. Ocenite s pomočjo ocen od 1 (ni učinka) do 5 (velik 
učinek) ter dodajte opis. 
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Učinki projekta Ocena Opisno polje 
 

Zmanjšani stroški proizvodnje 
--- izberite ---

 

 

Zmanjšani stroški porabe materialov 
--- izberite ---

 

 

Zmanjšani stroški porabe energije 
--- izberite ---

 

 

Novi produkti 
--- izberite ---

 

 

Nove tehnologije 
--- izberite ---

 

 

Nove storitve 
--- izberite ---

 

 

Novi procesi 
--- izberite ---

 

 

Krepitev R&R (kadri in infrastruktura) 
--- izberite ---

 

 

Razširjeno področje dejavnosti 
--- izberite ---
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Povečan tržni delež na obstoječih trgih 
--- izberite ---

 

 

Vstop na nove trge 
--- izberite ---

 

 

Nove investicije  
--- izberite ---

 

 

Povečanje vlaganj v R&R 
--- izberite ---

 

 

Povečanje zaposlenih v R&R 
--- izberite ---

 

 

Nova interdisciplinarna znanja in kompetence 
--- izberite ---

 

 

Povečano sodelovanje s slovenskimi podjetji v 
panogi 

--- izberite ---
 

 

Povečano sodelovanje s tujimi podjetji v 

panogi 
--- izberite ---

 

 

Povečano sodelovanje s podjetji zunaj panoge 
--- izberite ---

 

 

 

3. Družbeno ekonomski učinki projekta 

Ocenite učinek projekta na naštete družbeno ekonomske dejavnike s pomočjo ocen od 1 (ni učinka) do 5 (velik učinek) in opišite učinek. 
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Učinki projekta Ocena Opisno polje 
 

Varovanje okolja 
--- izberite ---

 

 

Varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega 
varstva 

--- izberite ---
 

 

Enake možnosti 
--- izberite ---

 

 

Razvoj znanja 
--- izberite ---

 

 

Prepoznavnost Slovenije 
--- izberite ---

 

 

Zaposlovanje 
--- izberite ---

 

 

Drugo 
--- izberite ---

 

 

 

 

 

 

4. Spodbujevalni učinki projekta 

Pri prvih štirih spodbujevalnih učinkih projekta vnesite vrednosti ter opis, pri ostalih le opišite učinek projekta. 
 

  Vrednost Opisno polje 
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Povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne 
dejavnosti  

 

Povečanje števila zaposlenih za raziskovalno 
razvojne dejavnosti  

 

Povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojne 

dejavnost v celotnem prometu podjetja  

 

Finančni učinek vloženih javnih sredstev (ROI) 

 

 

Izvedba projekta v večjem obsegu 

 

Višji nivo kakovosti izvedbe in razširitev na dodatna 
področja 

 

Hitrejša izvedba projekta 

 

 

 

 

 

5. Končni rezultati projekta 

V spodnjo tabelo vpišite končne rezultate, pridobitve in cilje projekta. 

IZDELKI/STORITVE 
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Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta   
 

  

  

PRIDOBITVE PROJEKTA 

 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CILJI PROJEKTA 

 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta   
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6. Kazalniki projekta 

Za spodnje kazalnike projekta vnesite vrednosti, planirane v vlogi, ter vrednosti ob zaključku projekta. Četudi določenih vrednosti kazalnikov 
ni bilo planiranih v vlogi, vnesite vrednosti ob zaključku projekta. 

 

 

KAZALNIK PROJEKTA VREDNOST KAZALNIKA OPIS KAZALNIKA 

 

Število novih praktičnih 

znanj zaradi projekta 
Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število novih 
znanstvenih spoznanj 

zaradi projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število znanstvenih 
objav zaradi projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število novih končnih 
izdelkov/storitev/tehno

logij zaradi projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število vseh novo 
zaposlenih zaradi 

projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število vseh novo 

zaposlenih zaradi 
projekta (zaposlitev za 

nedoločen čas)  

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 
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Število novo zaposlenih 
magistrov in doktorjev 

znanosti zaradi projekta 
(zaposlitev za 

nedoločen čas) 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število novo zaposlenih 

v R&R zaradi projekta 
Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število zaposlenih, za 

katere se je uveljavljalo 
stroške dela v času 

trajanja projekta (R&R 
in vodenje projekta) v 

podjetju (izpolni se 

samo za projekt RIP 08) 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število zaposlenih, za 
katere se je uveljavljalo 

stroške dela v času 

trajanja projekta (R&R 
in podporno osebje) v 

podjetju  

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število zaposlenih 
izključno v R&R, za 

katere se je uveljavljalo 
stroške dela v času 
trajanja projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število raziskovalnih 
človek-let (FTE) 

opravljenih v okviru 
projekta (1FTE = 1700 

ur) 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število novih inovacij 
kot posledica projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Število novih 

prijavljenih patentov v 
času trajanja projekta 
(koliko slovenskih in 

koliko mednarodnih) 

  Planirano v vlogi 
Stanje ob zaključku 

projekta 
Opis 

SKUPAJ 
  

  

SLO 
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EU 
  

 

Ostale 

države   

 
 

Število pridobljenih 

patentov v času trajanja 
projekta (koliko 

slovenskih in koliko 

mednarodnih) 

  Planirano v vlogi 
Stanje ob zaključku 

projekta 
Opis 

SKUPAJ 
  

  

SLO 
  

 

EU 
  

 

Ostale 
države   

 
 

Število 

novoustanovljenih 
tehnološko intenzivnih 

podjetij zaradi projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Vrednost sklenjenih 
R&R pogodb z 
raziskovalnimi 

organizacijami zaradi 
projekta 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

Ocena povečanja 
celotnih prihodkov iz 

prodaje iz naslova tega 
projekta v % 

Planirano v vlogi Stanje ob zaključku projekta 

  
 

 

 

Za spodnje kazalnike vpišite vrednosti na nivoju podjetja in sicer stanje ob začetku projekta, stanje ob zaključku projekta ter delež spremembe 
(povečanje/zmanjšanje) med obema vrednostma, kot posledica projekta. 
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Vlaganja v R&R (% od 
celotnih prihodkov) 

(če ni podatka ob začetku 
in koncu projekta, lahko 

tudi podatek konec leta 
pred začetkom projekta in 

konec leta po zaključku 
projekta) 

Stanje ob začetku 
projekta 

Stanje ob zaključku 
projekta 

Delež spremembe kot 
posledica projekta (%) 

   
 

 

Bruto dodana vrednost 

na zaposlenega 
(če ni podatka ob začetku 
in koncu projekta, lahko 

tudi podatek konec leta 
pred začetkom projekta in 

konec leta po zaključku 
projekta) 

Stanje ob začetku 
projekta 

Stanje ob zaključku 
projekta 

Delež spremembe kot 
posledica projekta (%) 

   
 

 

Donosnost poslovanja 

(čisti dobiček/celotni 
prihodek) 

(če ni podatka ob začetku 
in koncu projekta, lahko 
tudi podatek konec leta 

pred začetkom projekta in 
konec leta po zaključku 

projekta) 

Stanje ob začetku 

projekta 

Stanje ob zaključku 

projekta 

Delež spremembe kot 

posledica projekta (%) 

   
 

 

 

Predvidena 

komercializacija 
projekta 

Business to Bus iness
 

 

 

Zapri    Natisni stran    Uredi podatke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tia.si/analiza.projektov/index.php?id=2
javascript:window.print();
http://www.tia.si/analiza.projektov/index.php?id=3&cid=520&mode=1

