Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor
T: +386 2 333 13 50 .:. F: +386 2 333 13 51
E: info@teces.si .:. W: http://www.teces.si

Namenjeno:
- predstavnikom ustanoviteljev TECES

- predstavnikom obstoječih in potencialnih partnerjev KC-SURE

Zadeva:

www.sure.si

Vrsta dokumenta:
Št. dokumenta:
Kraj, datum izdaje:

DOPIS
KC-SURE 2014-01/MG
Maribor, 15.01.2014

1. SREČANJE PREDSTAVNIKOV POTENCIALNIH PARTNERJEV NA TEMO
PRIPRAVE SKUPNE STRATEGIJE NADALJNJEGA RAZVOJA NA PODROČJU DELOVANJA KC-SURE

Spoštovani,

TECES že 13 let krepi razvojna partnerstva med podjetji in raziskovalnimi organizacijami na področju učinkovite rabe
električne energije in njene pretvorbe. Od leta 2010 smo tudi nosilec kompetenčnega centra »KC-SURE - Napredni
sistemi učinkovite rabe električne energije«, kjer se ukvarjamo z razvojem kompetenc in tehnologij za ustvarjanje
naprednih energetsko učinkovitih produktov in rešitev skladno razvoju pametnih skupnosti in pametnih omrežij.
Aktivnosti KC-SURE so usmerjene predvsem v razvoj produktov, katerih nosilce predstavljajo podjetja s področja
elektroindustrije in ponudniki rešitev v povezavi z elektroindustrijo. Svoje dosedanje triletne razvojne aktivnosti
15 partnerjev smo tako realizirali v več kot 24 tržno naravnanih produktih (kratek opis rezultatov kot priloga tega
dopisa).
Tako je TECES od svojih začetkov zrastel v prepoznan slovenski mehanizem inoviranja, kjer se zavedamo izzivov na
področju učinkovite rabe energije in pretvorbe električne energije v prihodnosti.
Izhodišča strategije pametne specializacije Slovenije ter nove finančne perspektive EU 2014-2020 nakazujeta nujnost
usklajenosti prihodnjih vlaganj iz zasebnih in javnih virov, da bodo le-ta usmerjena v podporo investicijam, ki
bodo ustvarjale rešitve z visoko dodano vrednostjo ter pozitivnimi poslovnimi in družbenimi učinki.
Svojo povezovalno vlogo (integratorja) med podjetji in RO pri razvoju globalno konkurenčnih rešitev želimo krepiti
skupaj z obstoječimi in novimi partnerji tudi pri pripravi skupnih razvojnih usmeritev skladno izhodiščem pametne
specializacije ter usmeritev EU. Zato podajamo predlog po pripravi skupnih razvojnih usmeritev za obdobje
2014–2020, ki bo lahko nadaljevanje KC-SURE ali organizirano tudi v drugi primernejši obliki. Usmeritve bodo
naravnane predvsem v razvoj kompetenc in tehnologij za podporo tržno in aplikativno usmerjenih razvojnih,
demonstracijskih in pilotskih projektov ter možnostim sofinanciranja razvojnih programov iz javnih sredstev
Republike Slovenije, EU Obzorja 2020 ali drugih virov.
Iz teh razlogov vas kot pomembnega nosilca kompetenc ter produktov s teh področij vabimo na 1. srečanje
odgovornih predstavnikov partnerjev na temo priprave skupne strategije nadaljnjega razvoja ter predstavitve predloga
možne organizacije in delovanja kompetenčnega centra,

ki bo v četrtek, 30. januarja 2014 med 12. in 14. uro
v Ljubljani, Dimičeva 13, GZS, dvorana G (medetaža 4/5)
Prosimo vas, da vašo udeležbo ter osebe, ki se bodo udeležile tega sestanka sporočite do najkasneje ponedeljka, 27.
januarja 2014 na naslov info@sure.si. Potrjeni udeleženci bodo tudi prejeli gradivo s predlogom nadaljnjega razvoja.
V prvem krogu so povabljeni predvsem obstoječi partnerji TECES, KC-SURE ter vodilna podjetja z omenjenega
področja, v primeru doseženega dogovora o nadaljnjem skupnem razvoju bi vključevali tudi ostale nosilce kompetenc
skladno potrebam.
Za morebitne dodatne pojasnitve sem na voljo na 041 904 653.
Lep pozdrav,
mag. Matej GAJZER
direktor TECES & vodja KC-SURE

Priloga:

kratek opis rezultatov KC-SURE v obdobju 2011-2013
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Namen sestanka
•

pričeti z dogovarjanjem glede strategije nadaljnjega razvoja KC-SURE in doseči kritično maso
partnerjev, ki se bodo vključili v pripravo razvojnih dokumentov na področju delovanja KC-SURE v obdobju
2014 – 2020.

Vabljeni:
•

odločevalski predstavniki zainteresiranih partnerjev (ustanovitelji TECES, KC-SURE, drugi)

Dolgoročni cilji:
•
•

•
•
•

identificirati vsebinska področja nadaljnjega razvoja
pripraviti operativni program skupnih usmeritev, predlogov razvojnih in investicijskih ter demonstracijskih &
pilotskih projektov (skupni projekti, celovite rešitve in aplikacije s povezovanjem partnerjev iz različnih panog,
sektorjev, …)
pripraviti podlage, s katerimi bo možno učinkovitejše vključevanje v raznovrstne finančne spodbude za
sofinanciranje aktivnosti (Horizon 2020, razpis Slovenije,…)
internacionalizacija slovenskih rešitev ter partnerjev za iskanje raznovrstnih poslovnih priložnosti
postaviti KC-SURE kot slovenski mehanizem inoviranja ter povezovanja kompetenc industrijskih in
raziskovalnih organizacij na področju energetsko učinkovitih rešitev s poudarkom na podpori aplikativno in
tržno usmerjenih rešitev

Slika 1: Področja energetsko učinkovitih rešitev, povezovanje področij Smart Grids, Energy Managementa v Smart Buildings

Slika 2: Področja kompetenc in izdelkov slovenskih podjetij
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