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PREGLED: PPI2Innovate regionalna usposabljanja 
V vseh šestih državah so projektni partnerji organizirali regionalna usposabljanja z 

namenom, da bi seznanili naročnike z aktualnimi tematikami s področja javnega 

naročanja inovativnih rešitev (v nadaljevanju JNI). Z usposabljanji je bilo doseženih 145 

institucij in 234 udeležencev, katerim so projektni partnerji predstavili nacionalno 

prilagojene PPI2Innovate pripomočke s področja zdravja, energije in IKT. Pripomočki 

so na voljo na spletni strani projekta v naslednjih jezikih: HU, CZ, SI, IT, PL, HR.  

 

O PPI2Innovate pilotih 
Projektni partnerji intenzivno izvajajo štiri pilote: 

PILOT 1 – Lublin, PL (ENERGIJA): inovativna rešitev na področju razsvetljave v parku 

Janeza Pavla II.  

PILOT 2 – okrožje Somogy, HU (ZDRAVJE): inteligentni medicinski pripomočki in razvoj 

računalniške opreme za spremljanje in zdravljenje pacientov s kardiovaskularnimi 

boleznimi za potrebe Kaposi Mór izobraževalne bolnišnice okrožja Somogy.    

PILOT 3 - regija Piemonte, IT (ENERGIJA): inovativna rešitev za stavbe in rastlinjake z 

vgradnjo trajnostne kogeneracije za potrebe  REA eksperimentalnega botaničnega vrta. 

PILOT 4 – Ministrstvo za javno upravo, SI (IKT): inovativna IKT rešitev, ki bo omogočala 

semantično analizo.  

 

KMALU: tematske okrogle mize ter usposabljanja s področja JNI in 
predkomercialnega naročanja (PKN) 
Jeseni 2018 bomo projektni partnerji organizirali tematske okrogle mize za naročnike z 

namenom prikaza primerov dobrih praks naročanja inovativnih rešitev z uporabo 

PPI2Innovate pripomočkov. Organizirani bodo tudi regionalni dogodki z namenom  

prenosa in izboljšanja znanja o JNI in PKN. 

Če vas dogodki zanimajo, se obrnite na nacionalne kontaktne točke: HU-okrožje 

Somogy, HU – CTRIA, CZ- DEX IC, SI-MJU, SI-TN ICT,  IT- regija Piemonte, IT – UNITO, PL- 

RRDA , PL – Mesto Lublin, HR – HAMMAG-BICRO 

V PRIČAKOVANJU: 2. PPI2Innovate dnevi 

Obveščamo vas, da bomo projektni partnerji 9. oktobra 2018 v Zagrebu (Hrvaška) 

organizirali 2. PPI2Innovate dneve. 

Mednarodni dogodek bo združil naročnike z namenom poglobitve in izmenjave 

znanja o JNI, dobrih praksah JNI in o PPI2Innovate pripomočkih s področja zdravja, 

energije in IKT. 

BREZPLAČNA REGISTRACIJA JE MOGOČA NA:  
https://www.eventbrite.com/e/2nd-ppi2innovate-days-tickets-50351756459 
 

Obiščite nas na:  

www.interreg-central.eu/PPI2Innovate 

 

Sledite nam na Twitter-ju:  

#PPI2Innovate   

#Innovation 

#Procure 

 

   

Če ste prejeli to elektronsko sporočilo pomotoma, ali če ne želite več dobivati elektronskih sporočil z naše strani, se lahko odjavite tako, da odgovorite 
na to elektronsko sporočilo z napisom ‘ODJAVA’ v vrstici Zadeva.  

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.som-onkorm.hu/
http://www.kdriu.hu/index.php/hu/
http://dex-ic.com/cs
http://www.mju.gov.si/si/
http://www.ict-slovenia.net/
http://www.regione.piemonte.it/
https://en.unito.it/
http://www.rarr.rzeszow.pl/
http://www.rarr.rzeszow.pl/
https://lublin.eu/
https://hamagbicro.hr/
https://www.eventbrite.com/e/2nd-ppi2innovate-days-tickets-50351756459
http://www.interreg-central.eu/PPI2Innovate

