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ZAKAJ   IN  KAKŠEN  NOV   NRRP ?
IZZIV za NOVO STRATEGIJO  za  INOVATIVNO SLOVENIJO  2010-2016
Izvajanje  NRRP mora postati  resna zaveza Vlade Republike Slovenije
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VIZIJA

• Slovenija - kreativna družba z inovativnimi visoko-tehnološkimi podjetji, s 
katerimi se  bo uvrščala najmanj med zgornjo polovico EU držav.

• Slovenija želi trdno gospodarstvo in  trajnostni družbeni razvoj, ki ga omogočata 
le vrhunski raziskovalno razvojni (RR) sektor in visokošolski (VŠ) sistem.

STRATEGIJA

• Strategija je usmerjena v osrednji cilj izgradnje celovitega inovacijskega 
sistema v podporo za izvozno usmerjeno gospodarstvo z  visoko 
dodano vrednostjo. Ta zagotavlja tudi trajen razvoj vseh drugih družbenih 
podsistemov (šolstvo, zdravstvo, kultura, šport) in tako ustvarja družbo 
blaginje. 

NAČELA

• Načelna zavezanost politike k ohranjanju in spodbujanju nacionalnega 
razvoja in samobitnosti, tudi s pomočjo doslednega izvajanja   NRRP – ki so 
prioriteta in zato proračunsko opredeljena in zaščitena.  

• Gre za ključni strateški dokument, katerega izvajanje koordinira z drugimi 
resorji v VR Slovenije  Predsednik Vlade oz njegov pooblaščeni minister
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CILJI

• Vzpostaviti ustrezno inovativno okolje  - ekosistem - za okrepljen  
pretok znanja med akademsko sfero in gospodarstvom, za 
odličnost in ustvarjalnost (v proizvodnji, storitvah).

• Spremembe okolja - horizontalne spremembe zakonodaj(e)
• Spodbujanje in promocija inovativnosti v družbi in mednarodno

• Reorganizacija upravljanja in nosilcev znanj - MVZT in agencij ter 
R&R institucij:  visokošolskega  sistema in javnih raziskovalnih 
zavodov -avtonomija.

• Finančne /davčne/ vzpodube za politiko inovativnosti  in rast  
obstoječih in novih visoko tehnoloških podjetij.

• Kazalci sprememb in merljivost  uspeha – evalvacija učinkovitosti. 
• Evalvacijski sistemi
• Etičnost
• Korekcijski ukrepi – letno ocenjevanje in  spremembe NRRP. 



Strategija inovativnosti in ustvarjalnosti  
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