
         

 
 

 
Razpis OISAIR Proof of Concept 

POVZETEK RAZPISA 
 
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v projektu OIS-AIR, Vzpostavitev sistema odprte 
inovacije na področju jadransko-jonske regije, sofinanciranega iz programa Interreg Adrion. 
 
V okviru projekta smo objavili razpis OISAIR Proof of Concept (razpis PoC), katerega cilj je 
razvoj tehnologij na nižjih ravneh tehnološke razvitosti (od TRL 3 do TRL 6) in patentov v 
tržne aplikacije in produkte s sodelovanjem raziskovalnih centrov in podjetij. 
 
Razpis PoC ponuja finančno podporo desetim najboljšim inovacijskim projektom, ki jih 
bodo skupaj razvili raziskovalni centri in mala in srednja podjetja, v obliki inovacijskih 
vavčerjev v vrednosti 18.500 EUR na vavčer. 
 
Razpis je sestavljen iz treh zaporednih, med seboj povezanih faz: 
 poziv za ideje, namenjen javnim raziskovalnim organizacijam in univerzam, da svoje 

raziskovalne rezultate, patente in tehnologije najkasneje do 14. julija 2019 
posredujejo v platformo Innovair (www.oisair.net), 

 poziv za projekte, namenjen skupnim R2B inovacijskim projektom raziskovalnih 
organizacij in podjetij (rok za prijavo: 30. september 2019) ter 

 izbor in podelitev desetih inovacijskih vavčerjev. 
 
Podprti bodo skupni inovacijski projekti z naslednjih tematskih področij: transport in 
mobilnost, energetika in okolje, agro-bioekonomija. Tematska področja so bila določena 
v pilotni Strategiji pametne specializacije jadransko-jonske regije, ki smo jo razvili v 
projektu. Do podpore bodo upravičeni inovacijski projekti, ki vključujejo tehnologije iz 
navedenih tematskih področij, dodatne točke pa bodo dobili projekti, ki bodo usmerjeni na 
naslednja podpodročja: 
 
Tematsko področje Podpodročje 
Agro- bioekonomija Zdrava in funkcionalna hrana (s poudarkom na morski hrani) 
Transport in mobilnost Zelena obalna in pomorska mobilnost 
Energetika in okolje Integracija distribuiranih virov energije 

 
 
Dodatne točke bodo prejeli tudi projekti čezmejnega sodelovanja, v katerih bosta skupaj 
nastopila raziskovalni center in malo ali srednje podjetje iz dveh različnih držav jadransko-
jonske regije. 
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Upravičeni prijavitelji so javne raziskovalne organizacije in univerze s sedežem v 
jadransko-jonski regiji1, ki se v drugi fazi povežejo z mikro, majhnimi ali srednjimi podjetji 
s sedežem v jadransko-jonski regiji. Predlog projekta bo upravičen, če ga bosta skupaj 
prijavili raziskovalna organizacija (upravičenec do vavčerja) in podjetje (podporni partner). 
V določenih primerih bo dovoljena prijava tudi več kot enega projekta. 
 
Raziskovalna organizacija in podjetje bosta podpisala sporazum o sodelovanju, upravičenec 
do vavčerja (raziskovalna organizacija) pa bo podpisala pogodbo z vodilnim partnerjem 
projekta OIS-AIR, Znanstvenim parkom Area iz Trsta. 
 
Vrednost vavčerja znaša 18.500 EUR. Skupne razvojne aktivnosti smejo trajati največ šest 
mesecev in se morajo v vsakem primeru zaključiti do 15. maja 2020. Upravičeni bodo 
stroški dela, stroški poti in namestitev, stroški zunanjih storitev, stroški potrošnega 
materiala. 
 
Prejemniki vavčerjev bodo 70 % vrednosti vavčerja prejeli v sedmih dneh po podpisu 
pogodbe, preostanek pa v sedmih dneh po zaključku projekta. 
 
Razpis je objavljen na spletni platformi Innovair (www.oisair.net). Preko te spletne 
platforme poteka tudi oddaja prijav na obe fazi razpisa.  
 
 
 
Več informacij: 
 
Peter Medica 
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 
E: peter.medica@tp-lj.si 
T: 01 6203474 

Ljubljana, 31. maj 2019 

                                                             
1 Jadransko-jonska regija zajema upravičeno območje čezmejnega programa Interreg Adrion in sicer celotno območje Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Albanije in Grčije ter 12 italijanskih regij in provinc. Upravičeno območje je podrobneje opredeljeno na spletni strani http://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/cooperation-area/. 


