
Pisarna za 
prenos znanjaRazpis za 

inovativne 
rešitve 
do 25.000 €
/projekt

Prijave do 
31. 7. 2020

Zakaj se prijaviti?
- Finančna sredstva
- Dostop do podjetij in investitorjev
- Referenca
- Podpora pri trženju

Za več informacij pišite na 
gospodarstvo@uni-lj.si
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Inovacijski sklad
Univerze v Ljubljani



Katerim projektom je 
namenjen Inovacijski sklad? 
Projektom na področju prenosa
znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne
pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali 
prijave na večji razpis za preverbo koncepta 
manjka:
� študija izvedljivosti ali
� raziskava trga ali
� delujoči prototip ali
� potrditev delovanja tehnologije
 v industrijskem/kliničnem okolju ali
� vzpostavitev odnosov 
 z relevantnimi podjetji.

Kdo lahko kandidira? 
� Raziskovalni projekti, katerih intelektualna
 lastnina je v lasti UL.
� Če je lastnikov več, mora biti tehnologij
 vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz.
 vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
� Če gre za specifično znanje,
 morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
� Raziskovalec lahko sodeluje
 le z eno projektno prijavo.

Kateri stroški so upravičeni? 
� Stroški dela novega oz. dodatnega
 sodelavca na UL (do 20 % prejetih
 sredstev),
� materialni stroški,
� zunanji stroški (svetovalne storitve,
 izdelava študije izvedljivosti, storitve
 izdelave prototipa, analiza oz.
 raziskava potenciala trga),
� oprema (do 30 % prejetih sredstev),
� udeležba oz. nastop na industrijskih sejmih.

Okvirni letni proračun
70.000 evrov

Višina prejetih sredstev 
na posamezni projekt
od 5.000 do 25.000 evrov 

Kako se prijavim?
Prijavite se prek prijavnega obrazca.
Izpolnjenega in podpisanega posredujete 
na e-naslov: gospodarstvo@uni-lj.si.

Evalvacijski postopek 
O prejemnikih bo odločala 6-članska
Komisija. Končno odločitev o izbranih
projektih bo sprejel Rektor UL. Komisija 
lahko izbranim projektom dodeli manjši
znesek od zaprošenega. 

Kriteriji ocenjevanja 
� Reference ekipe.
� Inovativnost projekta.
� Tržni potencial.
� Izvedljivost projektnega predloga.
� Racionalnost finančnega načrta.
� Pisma podpore organizacij/podjetij.
� Namera o ustanovitvi odcepljenega
 podjetja.
� Tehnologija se bo testirala v sodelovanju
 z industrijskimi partnerji.

Posebnost Inovacijskega sklada
Vračilo sredstev v sklad
V primeru komercializacije projekta se 
vložek Inovacijskega sklada v projekt šteje 
kot neposredni strošek. S prihodkom z 
naslova komercializacije se najprej pokrijejo 
ti stroški, preostali prihodek se nato deli 
skladno z 19. členom Pravilnika o upravljanju 
s pravicami industrijske lastnine na Univerzi 
v Ljubljani. 

Prijavni obrazec in vse informacije so 
na voljo na spletni strani Inovacijskega 
sklada UL.

Dodatne informacije
Pisarna za prenos znanja UL
T: 01 524 18 533
E: gospodarstvo@uni-lj.si
I: https://ppz.uni-lj.si/inovacijski-sklad-ul/
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Univerze v Ljubljani


