
Primer dobre prakse

Center za prenos tehnologij in inovacij je partner pri 
projektu Obzorje 2020, KET4Clean Production. 
Ket4Clean Production omogoča, da del sredstev, 
pridobljenih na razpisu Obzorje 2020, dodelimo 
naprej kot nepovratna sredstva: dva milijona evrov 
imamo v okviru projekta namenjenih za podporo 
izbranim projektom med raziskovalnimi organizacija-
mi in podjetji. Od julija 2018 do maja 2020 je bilo 
odobrenih 32 financiranj projektov raziskovalnih 
institucij iz različnih držav. Skupno so se raziskovalci 
IJS v okviru projekta KET4Clean Production s pomo-
čjo CTT vključili v 11 industrijskih projektov (od 32).
Ob uspešni zaključitvi bodo sodelujoči odseki za svoje 
delo skupno prejeli nekaj več kot 357.000 EUR. 

CTT redno v majhnih in srednje velikih podjetjih išče 
projektne teme, primerne za sodelovanje z 
raziskovalci IJS, ki jih predstavi raziskovalcem, ki 
izrazijo interes za sodelovanje pri konkretni projektni 
temi, CTT pomaga pri pridobivanju dodatnega 
partnerja za prijavo (eden od razpisnih pogojev) in 
izvedbo projekta, vodi prijavne postopke za 
raziskovalce in podjetja ter pomaga pri oblikovanju 
projektnih prijav IJS do oddaje. Če je prijava IJS 
uspešna na razpisu, CTT pomaga pri pripravi in 
podpisu pogodbe o razvojno – raziskovalnem 
sodelovanju in pri pripravi dogovora o nerazkrivanju 
podatkov, ter pomaga raziskovalcem organizirati 
uvodni sestanek za začetek dela na projektu.

 pomoč pri pripravi posameznih
 delov projektnih prijav,

 pomoč pri pripravi pravnih dokumentov,
 povezanih s projektnimi prijavami
 (npr. konzorcijske pogodbe),

 pomoč pri vložitvi projektnih prijav,

 pomoč pri iskanju projektnih
 partnerjev in mednarodni promociji,

 organiziramo tudi
 predavanja, delavnice in seminarje.

Storitve, ki jih 
v Centru za prenos
tehnologij in inovacij nudimo:

Baza razpisov 
Pripravljamo ažuriran seznam nacionalnih razpisov 
in razpisov EU.

Povezovanje v konzorcije 
2017-2019: Prejeli smo 66 interesov 
za vključevanje v konzorcije, nastali konzorciji 
so vključili 18 slovenskih organizacij.

Mnenja in usmeritve 
Pomagamo pripraviti projektne prijave v obliki, 
ki je bolj skladna s smernicami EU. 
Smo ocenjevalci projektnih prijav. 

Varovanje interesov Instituta
in raziskovalcev IJS 
Tekom prijave in izvedbe pomagamo 
pri pripravi dogovorov o varovanju informacij 
in/ali konzorcijskih, vključno z dogovori 
o lastništvu in uporabi rezultatov.



Naložbo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj

Povezave do Centra 
za prenos tehnologij in inovacij

@cttijs

(01) 477 3224

facebook.com/cttijs/

tehnologije@ijs.si

tehnologije.ijs.si

Jamova 39, Ljubljana Storitve Centra 
za prenos tehnologij 

in inovacij na področju 
pridobivanja projektov


