Javno povabilo podjetjem za vključitev v
brezplačni program industrijske simbioze
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v okviru pilotne aktivnosti projekta SYMBI
(Interreg Europe) razpisuje javno povabilo za podjetja za vključitev v brezplačni program industrijske simbioze.

Namen javnega povabila
Brezplačni program industrijske simbioze bo ustvaril priložnosti za spreminjanje odpadkov in stranskih
proizvodov enega podjetja v osnovne surovine drugega.
Izbrana podjetja bodo deležna pregleda trenutnega stanja na področju ravnanja s surovinami, odpadki in
stranskimi proizvodi v podjetju ter priporočil za vzpostavitev sinergij s podjetji z ustreznimi neizkoriščenimi
odpadki in stranskimi proizvodi oziroma potrebami po surovinah.
Z drugimi besedami, izbrana podjetja bodo naredila pomembne korake pri udejanjanju krožnega gospodarstva
v praksi.

Pogoji sodelovanja
K sodelovanju se lahko prijavijo podjetja s sedežem na območju Osrednjeslovenske statistične regije.

Trajanje
Program se bo izvajal od 17. 2. 2020 do 30. 6. 2020.

Prijava
Zainteresirana podjetja izpolnijo prijavni obrazec (povezava do obrazca je dostopna na spletni strani rralur.si,
na podstrani projekta SYMBI) do 11. 2. 2020.

Izbirni postopek
V brezplačni program industrijske simbioze bo izbranih 6 podjetij, ki bodo prejela največje število točk. V
primeru enakega števila točk bo odločal vrstni red prejetih prijav.
Postopek izbora bo vodila komisija za izvedbo javnega povabila, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba RRA
LUR.
Izbor bo potekal na podlagi naslednjih meril:
KRITERIJ

OPIS

MOŽNO ŠTEVILO TOČK

Vhodne surovine

Možnost / priložnost za
povezavo z drugim
podjetjem

0-5
(točka za vsako možnost/priložnost povezave s
podjetjem, nad 5 možnosti povezav 5 točk)

Odpadki, stranski
proizvodi

Možnost / priložnost za
povezavo z drugim
podjetjem

0-5
(točka za vsako možnost/priložnost povezave s
podjetjem, nad 5 možnosti povezav 5 točk)

Obveznosti izbranih podjetij
Program industrijske simbioze je brezplačen in podjetjem ne prinaša nobenih finančnih obveznosti.

Od izbranih podjetij se pričakuje sodelovanje s predstavniki RRA LUR na temo ravnanja s surovinami oziroma
odpadki v podjetju. Predvidena sta dva obiska izbranega podjetja oziroma telefonska pogovora z izbranim
podjetjem.

Dodatne informacije
Potencialni prijavitelji naj vprašanja v zvezi z javnim povabilom posredujejo do 5. 2. 2020 na e-naslov
tina.pezdirc@rralur.si.

Prijavni obrazec za vključitev v brezplačni program industrijske simbioze
SPLOŠNO
Polni naziv podjetja*
Matična številka podjetja*
Sedež podjetja* (občina)
Kontaktna oseba*
Kontaktni e-naslov*
SUROVINE, ODPADKI, STRANSKI PROIZVODI
Vhodne surovine podjetja (npr. lesene plošče, PET, jeklo,
kava)*
Odpadki in stranski proizvodi podjetja (npr. leseni ostružki,
odpadne gume, žlindra, palete)*
* obvezna polja

