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C2M - CLOSE TO MARKET 
BLIZU TRGA  



PROJEKTI BLIZU TRGA (C2M) 
Projekti ki predlagajo nove rešitve z okoljskimi/podnebnimi ter hkrati 

ekonomskimi koristmi ALI pa tisti ki so inovativni na področjih 
okolja/podnebja.  

Projekti, ki so pripravljeni (končani) do faze tehnične in poslovne 
uresničitve 

Projekti, ki uresničujejo okoljsko/podnebno rešitev v razmerah C2M (na 
industrijski ali tržni ravni) že za časa projekta 

Projekti, ki predvidevajo pred-komercialne (poslovne) aktivnosti (npr. 
analiza trga; poslovni načrt) 

Projekti, ki usmerjajo svoje rešitve k zahtevam tržišča, predvidevajo 
ciljne stranke in predvidevajo nabavno verigo 

 



BLIZU TRGA  

Projekti, ki se zavedajo svojih tržnih tekmecev  in kompetitivnih 
prednosti in se v tem kontekstu tudi predstavijo 

Projekti, ki imajo ambicijo za dolgoročno komercializacijo 
projektnih rešitev (npr. tehnologije, novih produktov, 
proizvodnih procesov) 

Projekti, ki bi lahko bili zanimivi za investitorje ali banka za 
bodoče financiranje 



ZAKAJ POUDAREK NA BLIŽINI TRGA? 
LIFE je vedno vzpodbujal tovrstne projekte, četudi jih 

ni tako imenoval  

C2M je zanimiv predvsem za okoljske (ENV) in 
podnebne / omilitvene (CCM) projekte 

LIFE prispeva k glavnim prioritetam komisarja Junckerja 
na področju ekonomske rasti in delovnih mest 
(„Growth and Jobs“) 

Nekdanji upravičenci podprograma eko-inovacij („Eco-
innovation programme“) imajo dobre predispozicije za 
prijavo C2M – nadgradnja in odpiranje poti na trg.  

 



ZAKAJ TAK POUDAREK NA C2M PROJEKTIH? 

Projekti z C2M pristopom prispevajo k povečani 
trajnosti (vzdržnosti) in – skladno s tem – pozitivno 
vplivajo na okolje in klimatske spremembe 

LIFE kot skupna točka za poslovne priložnosti na 
področju okoljskih/klimatskih inovacijskih in 
demonstracijskih projektov v smeri njihove 
komercializacije (na trgu) 



CILJNA PUBLIKA PROJEKTOV BLIZU TRGA 

Poslovni inkubatorji  

Svetovalne družbe – kot multiplikatorji s svojimi 
portfelji strank na določenih področjih 

Združenja, povezana s tematskimi prioritetami 
mehanizma LIFE (odpadki, voda, zrak, zdravje in 
učinkovita raba virov) in „zelenimi“ tehnologijami s 
poslovno orientacijo 

 Investitorji (poslovni angeli, tvegani kapital …), 
povezani s potencialnimi upravičenci 



CILJNA PUBLIKA PROJEKTOV BLIZU TRGA 

Gospodarske zbornice 

 Zagonska podjetja, povezana z zelenimi tehnologijami 
in prioritetami LIFE 

Novinarji/občila povezana z okoljskimi in podnebnimi 
poslovnimi pobudami 

Podjetja, povezana s prizadevanju za blažitev 
učinkov podnebnih sprememb (Climate Change 
Mitigation - CCM): 

 



ALI SE FOKUS MEHANIZMA LIFE SPREMINJA ? 

Ne, toda… 

 Poudarek da bi pritegnili potencialne 
upravičence za C2M projekte in 

 Ciljno posegati v zasebni sektor 

 

Projekti ki niso“blizu trga“ še vedno ostajajo ključna 
značilnost LIFE mehanizma 
 

 



THE EXTERNAL MONITORING TEAM 





GLAVNE DEJAVNOSTI 
 Spremljanje sprejetih LIFE projektov: 

 Preverjanje skladnosti s pravili LIFE - upravno, 
finančno, komunikacijsko 

 Preverjanje strokovnega napredka projektov – 
nadzorniški obiski 

 Vpliv na zakonodajo 

 
 Organizacija tematskih srečanj 
 Izvedba analiz in študij 



 NEEMO Communications Team: 

 Upravičencem pomagati povečati prepoznavnost 
njihovih dejavnosti 

 Vzdrževanje LIFE spletne strani 

 Delo na publikacijah LIFE 

 Udeležbe na dogodkih LIFE 

 Priprava „web-summaries“ 
 

GLAVNE DEJAVNOSTI 



ARTICLE II 1.4 


