Naziv predlagatelja – SRIP-a

Tekst

Ste že identificirali projekte na trgu oz. znotraj partnerstva, ki bi jih lahko uvrstili v področje
krožnega, nizkoogljičnega ali podnebno odpornega gospodarstva?
Kolikor je prejšnji odgovor DA, katere?
Kolikor je prejšnji odgovor DA, na kakšni stopnji razvitosti so ti projekti
(Zbira se zgolj predloge, ki so na ravni tehnološke razvitosti TRL 7 - 9); hkrati pojasnite, zakaj
predlog uvrščate v določeno raven tehnološke razvitosti.
Raven
Splošna definicija Opis TRL -ja
tehnološke
razvitosti
(TRL)
7
Demonstracija
Prototip je podoben ali v obliki načrtovanega
prototipa
operativnega sistema. Predstavlja velik korak
tehnološkega
naprej glede na TRL 6, zahteva prikaz
sistema v
dejanskega prototipnega sistema v operativnem
operativnem okolju
okolju npr. v letalu ali v vozilu. Pridobljene so
informacije, ki omogočajo ocenitev potrebne
oskrbe in vzdrževanja. Primeri vključujejo
preizkus prototipa v matičnem letalu.
8
Dejanski tehnološki Tehnologija se je izkazala za delujočo v njeni
sistem
končni obliki in pod pričakovanimi pogoji. V
je dokončan in s
skoraj vseh primerih, ta TRL predstavlja konec
tehničnimi
demonstracije. Primeri vključujejo testiranje in
preizkusi ter
evaluacijo
opreme
v
pripadajočem
demonstracijo
oborožitvenem sistemu glede ustreznosti s
kvalificiran.
specifikacijo za sistem, njegovo oskrbo ter
vzdrževanje.
9
Tehnološki
Uporaba tehnologije v njeni končni obliki in v
sistem/oprema je
predvidenih pogojih operativne uporabe, kot so
''kvalificirana'' z
uporabniških preizkusi in preizkusi zanesljivosti.
uspešno izvedbo
Primeri vključujejo uporabo sistema pod pogoji
operativnih nalog
operativne uporabe.
Kolikor je prejšnji odgovor DA, kakšno pomoč bi po vaši oceni ti projekti potrebovali?
Kakšni so cilji in namen, ki bi jih zasledovali v okviru ukrepa programa?
Kako bi izdelek/storitev/proces/poslovni model, ki ga predlagate, prispeval k ciljem prehoda v
krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo?
Komu bi bil razvoj novega proizvoda/storitve/procesa/modela namenjen?
Kdo so potencialni koristniki uvedbe predlagane vsebine projekta?
Predlog najpomembnejših upravičenih stroškov
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Prispevek predloga k ciljem krožnega gospodarstva
Pojasnite pričakovani prispevek vašega predloga k ciljem krožnega gospodarstva z vidika:
- ohranjanja in obnavljanja ekosistemov
- polne izkoriščenosti izdelkov, procesov in storitev ter njihovo podaljšano življenjsko dobo
- zmanjšanja odvečne porabe energije in surovin v postopkih izdelave in uporabe izdelkov
- kroženja snovi in materialov ob zaključku njihove uporabe
- zmanjšanja porabe surovin in energije z virtualizacijo
- zamenjave starih tehnologij, postopkov, materialov za nove
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Prispevek predloga k ciljem na področju blaženja podnebnih sprememb (znižanja emisij
TGP – izračun ogljičnega odtisa predloga)
Prikažite ogljični odtis predloga s pomočjo smiselne uporabe smernic in načinov izračunov, ki
jih Evropska investicijska banka uporablja za oceno projektov, dostopnih na
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf.
Prav tako prikažite okvirno zmanjšanje ogljičnega odtisa predloga glede na obstoječe tehnologije.
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Prispevek predloga k ciljem na področju prilagajanja podnebnim spremembam
Opišite prispevek vašega predloga k strateškim ciljem na področju prilagajanja podnebnim
spremembam:
- zmanjšanja izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb
- zmanjšanja občutljivosti ali ranljivosti
- povečevanja odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe.
Opišite prispevek h krepitvi zmogljivosti za prilagajanje podnebnim spremembam, obvladovanju
tveganj in izkoriščanje priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe
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