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Javni poziv za izkaz interesa malih in srednjih podjetij

I. Predstavitev projekta THINGS+
THINGS+ uvaja inovacije v storitvah v proizvodnih podjetjih. Projekt financira program INTERREG
Srednja Evropa 2014-2020. Glavni namen programa je izboljšati menedžerske kompetence
podjetnikov v Srednji Evropi in tako opolnomočiti podjetja z znanji, ki jih podjetja potrebujejo za uspeh
na sodobnem trgu.
Globalni trendi kažejo, da ima produkt višjo vrednost takrat, ko je s produktom povezana tudi storitev.
Uvedba storitev v podjetja, ki so sicer fokusirana na proizvodnjo produkta/ov postaja vedno bolj
pomembna, vendar je za uvedbo potrebno uvesti tudi nove poslovne modele, ki omogočajo t.i.
Product-Service System.
Projekt THINGS+ bo neposredno izboljšal kompetence podjetnikov, s katerimi bodo lahko razvijali in
implementirali storitve v svoja podjetja in tako aktivno sodelovali in prispevali k ciljem programa
Srednja Evropa – rezvoj podjetniških kompetenc in veščin s ciljem razvoja inovacij v Srednji Evropi.
Cilj projekta THINGS+ je razvoj in uvedba metodologije razvoja storitev v MSP-je, ki so osredotočeni
na proizvodnjo produkta/ov in to na tak način, da se fokus podjetij usmeri tudi v storitveno ekonomijo.
Tak pristop bo podjetjem omogočil razširitev ponudbe na trgu, ki ne bodo le produkti, temveč z njimi
povezane storitve oz. trženje produktov kot storitev (npr. najem težke opreme, plačljiva uporaba
reaktivnega motorja).
Srednjeevropski podjetniki, ki bodo uvedli servtizacijo produktov, bodo imeli konkurenčno prednost
na trgu in se istočasno lažje spopadli s spremembami na trgu.
II. Namen javnega poziva
Javni poziv je namenjen MSP-jem oz. podjetnikom v programskem območju Srednje Evrope. Preko
poziva bo izbranih 50 testnih podjetij, ki bodo v svoje poslovanje uvedla metodologijo servitizacije,
razvite v projektu THINGS+.
Izbrana podjetja bodo del 6-mesečnega usposabljanja oz. pilota, ki ga bodo vodili strokovnjaki /
mentorji. V sklopu usposabljanja bodo strokovnjaki podjetnikom predali teoretična in praktična znanja
s področja servitizacije, s poudarkom na razvoju storitev v podporo internacionalizaciji, podjetniki pa
bodo razvili storitve za svoje produkte. S pomočjo strokovnjakov bodo pridobljena znanja
implementirali v svoja podjejta.
Strokovnjaki bodo v pilotni akciji podjetjem pomagali pri razvoju in implementaciji storitvenih
dejavnosti. Prvi del aktivnosti bo namenjen razvoju storitve, ki temelji na produktu in integracije
slednje v ponudbo podjetja. Drugi del pa bo namenjen lansiranju storitve na globalni trg, preveriti kako

je trg sprejel storitev in za razvoj strategije kako zagotoviti obstanek storitve na trgu ter za povečanje
konkurenčnosti samega podjetja.
III. Pogoji za sodelovanje

Javni poziv je namenjen za podjetjem, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
•

MSP, ki ustreza definiciji MSP-ja glede na EU priporočilo 2003/361.

•

MSP ustavnovljeno na področju programa Srednja Evropa oz v Sloveniji.

•

Je pripravljeno imenovati najmanj 2 člana svoje menedžerske ekipe, ki bi se udeležila
usposabljanj in sodelovala pri implementaciji 6-mesečne pilotne akcije.

•

Ni prejelo več kot 200.000 € de-minimis pomoči v zadnjih 2 fiskalnih letih.

V skladu s projektom THINGS+ in z metodologijo uvajanja storitev je pilotna akcija prvenstveno
namenjena srednjeevropskim proizvodnim podjetjem. Izjeme v prijavah bodo, od primera do primera,
obravnavale nacionalne komisije, ki jih bo odobril Upravni odbor (SC) projekta THINGS+.

IV. Izbirni postopek
Podjetja bodo izbrana po principu “first come best served”: do 50 MSP-jev bo izbranih, od tega bo
vsaka država pripravila seznam šestih podjetij, ki ustrezajo pogojem v točki III. Prijave, ki ne bodo
izbrane ali pa bodo prišle prepozno, bodo dodana na čakalni seznam in obravnavane v drugi pilotni
ponovitvi, ki se bo začela januarja 2019.
Upravni odbor bo odobril končni seznam podjetij. Na končni seznam bo vplivala tudi enakomerna
geografska razporeditev podjetij na programskem območju, kar je ena od zahtev projekta.
Izbrana podjetja bo kontaktirala partnerska organizacija v njihovi državi (Tehnološki park Ljubljana
d.o.o. za Slovenijo). Podjetja bodo podpisala pogodbo o sodelovanju ter sodelovala v postopku
priglasitve de minimis pomoči preden bodo vključena v pilotno akcijo. Tehnološki park bo izbranim
podjetjem posredoval dokumenta “Izjava o prejetih sredstvih po načelu de minimis” ter “Izjava o
prejetih sredstvih po načelu de-minimis”.
Podjetja, ki bodo vključena na čakalni seznam, bodo povabljena k sodelovanju, če katero od izbranih
podjetij odstopi od sodelovanja.
V. Način prijave
Zainteresirana podjetja izpolnijo online prijavnico oz. interes pošljejo po elektronski pošti na naslov
mojca.cvirn@tp-lj.si najkasneje do 22. 5. 2019.
VI. Rok za prijavo in časovnica
Javni poziv je odprt do 22. 5. 2019.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani projekta THINGS+ in na spletni strani Tehnološkega parka
Ljubljana.
VII. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Mojca Cvirn: mojca.cvirn@tp-lj.si, 01 6203 406.

