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POVABILO K SODELOVANJU NA KREATIVNI MISIJI: ZDRUŽUJEMO KREATIVNE PRISTOPE
KREATIVCEV IN TEHNOLOŠKO MOČ PODJETIJ

Spoštovani!
Vljudno vas vabimo k sodelovanju na »Kreativni misiji: Združujemo kreativne pristope
kreativcev in tehnološko moč podjetij« v okviru projekta COCO4CCI (POVEZOVALNI
TRKALNIK kreativnih in kulturnih industrij) programa Interreg Central Europe:
Naročnik
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

Opis projekta
Kulturne in kreativne industrije (KKI) nimajo skupne medsektorske vizije, ki bi opredelila
njihov prispevek h gospodarski in družbeni rasti v Srednji Evropi, kar je med drugim
povezano s pomanjkanjem zmogljivosti za povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji za
spodbujanje razvoja inovacij.
Cilj projekta COCO4CCI je reševanje tega izziva in krepitev zmogljivosti za sodelovanje med
sektorjem KKI in naprednimi proizvodnjami (ang. Advanced Manufacturing/AVM).
Kreativna misija
Razpis se nanaša na izvedbo pilotnega projekta »Kreativna misija: združujemo kreativne
pristope kreativcev in tehnološko moč podjetij«.
V sklopu »Kreativne misije« vabimo ustvarjalce s področja kulturnih in kreativnih industrij k
sodelovanju s tehnološko naprednimi podjetji.
Sodelovanje med sektorjem kreativnih industrij ter tehnološko naprednimi podjetji postaja
vedno bolj prepoznano kot gonilo inovativnosti, napredka in trajnostnega razvoja.
Projekt »Kreativna misija« kreativnemu sektorju omogoča možnost predstavitve tehnološko
naprednim podjetjem, vpogled v njihovo miselnost in delovanje, pomembno referenco ter
možnost dolgoročnega sodelovanja.

V »Kreativni misiji« sodelujejo tri podjetja, ki predstavljajo svoje izzive:
1. Plastika Virant d.o.o. (Plastika Virant proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.)
2. Plastika Skaza (Plastika Skaza, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.)
3. Plastika Rupar (Mica, podjetje za proizvodnjo, trgovino, export-import d.o.o.)
Izziv podjetja Plastika Virant:
Plastika Virant je vodilni slovenski proizvajalec plastike, specializiran za proizvodnjo lončkov
za kreme. V sodelovanju s Kozmetiko Afrodita, ki je sinonim za naravno, uporabnikom in
okolju prijazno kozmetiko, si želi preveriti priložnosti personalizacije kozmetične embalaže.
Zato išče oblikovalce, ki imajo znanja in izkušnje s področja načrtovanja izdelkov in storitev,
identifikacije kupcev in njihovih potreb, opredelitev priložnosti za razvoj rešitev (izdelkov in
storitev), zasnove celovitih konceptov izkušnje in nadaljnjega razvoja posameznih elementov
izkušnje.
Plastika Skaza in Plastika Rupar skupaj predstavljata sledeči izziv:
Podjetje Skaza oblikuje sodobne, inovativne rešitve iz bio osnovanih in recikliranih
materialov, prijazne do ljudi, skupnosti in narave. Rupar plastika je proizvajalec embalaže iz
pihane plastike in ekološko razgradljive PET embalaže, ki se prav tako zaveda vpliva enkratne
uporabe plastike na okolje. Ker smo v zadnjem letu priča vedno večjemu številu izdelkov za
enkratno uporabo, od mask do embalaže za prenos hrane, si obe podjetji želita odgovoriti na
vprašanje: Kako lahko pripomoremo k zmanjšanju enkratne embalaže pri dostavi hrane? K
sodelovanju vabita oblikovalce, ki imajo znanja in izkušnje na področju oblikovanja
modularnih izdelkov iz reciklirane plastike in zasnove izdelkov, ki nagovarjajo potrebe
različnih uporabnikov, tako trajnostno naravnane končne uporabnike kot tudi poslovne
uporabnike, ki zagotavljajo dostavo hrane.
Podrobnejša izhodišča in materiale bodo izbrani ustvarjalci prejeli po izboru k sodelovanju na
»Kreativni misiji«.
Predvidene aktivnosti »Kreativne misije« reševanja posameznih izzivov:
1. Predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo izbrana podjetja naprednih industrij.
2. Obisk izbranih slovenskih podjetij naprednih industrij s predstavitvijo proizvodnje in
procesov.
3. Predstavitev idej na izzive izbranih slovenskih podjetij naprednih industrij.
Ustvarjalec, čigar rešitev bo podjetje izbralo kot najprimernejše za reševanje njegovega izziva
in bo videlo v rešitvi tudi potencial za uspešno realizacijo, bo imel možnost dogovora o
potencialnem nadaljnjem sodelovanju s podjetjem.

Prijava na »Kreativno misijo«
Na »Kreativno misijo« se lahko prijavijo ustvarjalci, ki:
- delujejo na področju kulturnih in kreativnih vsebin,
- delujejo v pravno formalni obliki vsaj 6 mesecev,
- imajo izkušnje na področjih predstavljenih izzivov (t.i. »product« oziroma »service« design),
- imajo izkušnje s sodelovanjem s tehnološko naprednimi podjetji.
Vsi zainteresirani ustvarjalci izpolnijo prijavne obrazce, ki so priloga povabilu.
Za dokazovanje kompetentnosti na iskanih področjih ob prijavi navedejo tudi dve referenci
dela na projektih, pri katerih so uporabili znanja iz področja načrtovanja izdelkov oziroma
storitev (»product« oziroma »service« design). Dodajo tudi svoj portfolio del oziroma
morebitne spletne povezave na svoje delo.
Ustvarjalci morajo priložiti tudi ustrezna dokazila, ki dokazujejo obstoj izkušenj o sodelovanju
s tehnološko naprednimi podjetji
Opis postopka izbire sodelujočih ustvarjalcev
Izziv vsakega posameznega podjetja lahko rešujejo največ trije ustvarjalci s področja
kulturnih in kreativnih industrij.
Zainteresirani se lahko prijavijo le na reševanje enega izziva.
Izbira sodelujočih ustvarjalcev bo potekala po natečajnem principu.
Naročnik je s posebnim sklepom imenoval strokovno komisijo, ki bo ocenila prispele prijave.
Strokovna komisija bo najprej preverila, če prijavljeni izpolnjujejo razpisane pogoje. Tiste, ki
pogojev ne izpolnjujejo, bo izločila iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da se za reševanje enega izziva prijavijo več kot trije ustvarjalci, bo strokovna
komisija na podlagi kriterijev za izbor izbrala tri sodelujoče.
Izbrani ustvarjalci bodo pred pričetkom »Kreativne misije« podpisali »Izjavo predstavnika
kulturnih in kreativnih industrij o sodelovanju v projektu COCO4CCI«. Primer izjave je priloga
povabila.

Rok za prijavo
Vašo prijavo skupaj z vsemi prilogami pričakujemo najkasneje do srede, 3. februarja 2021 na
naslovu naročnika Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Petra Pavšič,
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Kot veljavna velja tudi prijava poslana na e-naslov
petra.pavsic@rralur.si.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu
RRA LUR, po telefonu ali elektronski pošti. Neposredna kontaktna oseba je Petra Pavšič,
dosegljiva na telefonski številki 01 306 19 20, oz. na elektronskem naslovu
petra.pavsic@rralur.si.
Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

mag. Lilijana Madjar
direktorica RRA LUR

PRIMER:
IZJAVA PREDSTAVNIKA KULTURNIH IN KREATIVNIH INDUSTRIJ O SODELOVANJU V
PROJEKTU COCO4CCI

SODELOVANJE SE NANAŠA NA PROJEKTNO AKTIVNOST »KREATIVNA MISIJA: ZDRUŽUJEMO
KREATIVNE PRISTOPE KREATIVCEV IN TEHNOLOŠKO MOČ PODJETIJ«

Podpisani direktor ali zastopnik podjetja (ime in priimek)_____________________________
podjetja ali organizacije (naziv)_________________________________________________
zase in za svoje sodelavce izjavljam:
1. Da vstopamo v projekt COCO4CCI (aktivnost: »Kreativna misija: združujemo kreativne
pristope kreativcev in tehnološko moč podjetij«) z namenom potencialnega
povezovanja s podjetji naprednih tehnologij.
2. Da bomo podatke drugih organizacij in podjetij, ki jih bomo pridobili na dogodkih
projekta COCO4CCI in ki predstavljajo poslovno skrivnost ter so kot poslovna
skrivnost označeni skladno z drugim odstavkom Zakona o poslovni skrivnosti (Ur. l.
RS, št. 22/19), obravnavali kot zaupne in jih kot takšne tudi varovali.
3. Da bomo ideje drugih predstavnikov kulturnih in kreativnih industrij na predstavljen
izziv obravnavali kot intelektualno lastnino dotičnega predstavnika in ne bomo
samostojno prijavili pravic iz naslova intelektualne lastnine izvirajočih iz projekta.
4. Da bomo s izbranim potencialnim predstavnikom kulturnih in kreativnih industrij
sklenili dogovor o sodelovanju, ki bo urejal način sodelovanja in delitev pravic
intelektualne lastnine.
5. Da smo seznanjeni in soglašamo, da ta izjava postane sestavni del morebitnega
naročila oz. pogodbe med podjetjem in kulturnimi in kreativnimi industrijami v zvezi s
projektom.
Kraj in datum: ___________________________, _______________________
Podpis: ______________________________

PRIJAVA NA KREATIVNO MISIJO
Prijavljam se na Kreativno misijo za reševanje izziva podjetja: _______________________
PRILOGA 1
1. Ponudnik
Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika: ___________________________________
Naslov: ___________________________________________
Telefon: ___________________________________________
e-naslov: ___________________________________________
ID za DDV: ________________________________________
2. Oseba, pooblaščena za tolmačenje in podpisovanje ponudbe:
Ime in priimek: _____________________________________
Telefon: ___________________________________________
Faks: _____________________________________________
e-naslov: __________________________________________
3. Oseba, pooblaščena za podpisovanje pogodbe:
Ime in priimek: ______________________________________
Telefon: ____________________________________________
Faks: _______________________________________________
e-naslov: ____________________________________________
4. Priložena so sledeča dokazila (reference):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
Ime in priimek pooblaščene osebe________________________________
Položaj: ____________________________________________________________
Podpis: _____________________________________________________________
Kraj in datum: _________________________________________________

PRILOGA 2 – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE OSNOVNE
SPOSOBNOSTI
PONUDNIK: ___________________________________________________________
Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
-

-

-

-

-

-

-

da nismo bili mi ali člani organov ali naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi
storitve kaznivega dejanja navedenega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v vrednosti 50 EUR ali več;
da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;
da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
da nismo bili mi ali naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti;
da proti nam ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;
da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
da ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli
v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem
večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni
postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne
organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter, da lahko v imenu ponudnika
pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni
dokumentaciji postavljenih pogojev;
da razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih s strani
oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe preverjanja resničnosti podatkov in
izvedbe tega posla pripravljeni izročiti naročniku;
da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali
dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.

Ime in priimek pooblaščene osebe__________________________________
Položaj: ____________________________________________________________
Podpis: _____________________________________________________________
Kraj in datum: _________________________________________________

PRILOGA 3 – IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN PRI PRISTOJNEM ORGANU IN IMA V
SVOJEM TEMELJNEM AKTU DOLOČENE AKTIVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA

PONUDNIK: _________________________________________________________________

Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani pri
pristojnem organu in imamo v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila:

Ime in priimek pooblaščene osebe: __________________________________
Položaj: _____________________________________________________________
Podpis: _____________________________________________________________
Kraj in datum: __________________________________________________

