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Krepitev čezmejnega R&R sodelovanjem na področju požarne varnosti



FIREEXPERT … v številkah
• … je raziskovalni program financiran iz Programa sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je program čezmejnega 
sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 
2014-2020

• Prednostna os 1: SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in 
gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med 
relevantnimi deležniki

• Trajanje projekta: 1. maj 2018 – 31. oktober 2020

• Vezana sredstva ESRR: 499.894,01 EUR

• Predvidena sredstva SZPV: 44.077,50 EUR



Glavni cilji projekta FIREEXPERT 
• Ustanovitev novega čezmejnega „živega laboratorija“ (LivingLab), 

strokovnega in inovacijskega središča oz. kompetenčnega centra za 
raziskave in simulacije požarnih lastnosti (gradbenih) proizvodov.
Področje dela bo določeno tudi na podlagi odziva potencialnih 
uporabnikov: požarnih inženirjev in ostalih vrst projektantov, … glej 
ciljne skupine v nadaljevanju besedila te predstavitve.

• Demo projekt: za gradbeno industrijo in industrijo gradbenega materiala: razvoj 
posebnih vrst betonov z boljšimi lastnostmi glede eksplozijskega odletavanja 
zaščitnega sloja betona v požaru

• Čezmejno sodelovanje strokovnjakov (Slovenija – Avstrijska 
Koroška) na področju požarnega varstva

• Izobraževanje in usposabljanje: dopolnitev izobraževalnih 
programov in programov usposabljanja

• Nudenje podpore predvsem malim in srednjim podjetjem (MSP)



Partnerji projekta FIREEXPERT
• Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung

(vodilni partner)

• Zavod za gradbeništvo Slovenije

• IBA – Ingenieurbüro Anderwald / Sachverständigenbüro
Anderwald

• Slovensko združenje za požarno varstvo

• Združenje za beton Slovenije



Ciljne skupine projekta FIREEXPERT
LL v ospredje postavlja potrebe uporabnika.

Sodelovanje bodočih uporabnikov je ključno že v fazi 
ustanavljanja LL-ja.

Poleg RR ustanov so vključena interesna združenja.

K sodelovanju so vabljeni:

• mala in srednja podjetja (MSP),
• katerim prestavlja lastna investicija v opremo in osebje za tovrstne 

raziskave praviloma previsok strošek,

• kjer obstaja nevarnost, da svojih inovativnih zamisli ne bi mogla 
uresničiti.

• projektanti,



Ciljne skupine (nadaljevanje)
• proizvajalci gradbenih materialov in polproizvodov

• izvajalci gradbenih del

• nadzorniki

• gasilske organizacije

• zavarovalnice

• zakonodajalci

• izobraževalne ustanove

• …



FIREEXPERT – uporabnikom prijazno
• LL FIREEXPERT v ospredje postavlja potrebe 

uporabnika. Tudi vas!

• Zaupajte nam svoje izzive/prepreke – mi vam 
bomo pomagali!

• Odzovite se na naša vprašanja, postavite nam 
svoja!

• Obiščite naše dogodke!

• Spremljajte našo spletno stran fireexpert.info!



Delovni sklopi projekta FIREEXPERT
• DS T1 Vzpostavitev LivingLab centra: izdelava poslovnega 

modela novega LL centra ter pripravljene podlage za skupni 
pristop in pridobivanje prepoznavnosti na trgu

• DS C Komunikacija: izvajanje učinkovitih dejavnosti za 
komunikacijo z deležniki, relevantnimi za projekt

• DS T2 Demonstracijski projekt: demonstracijski raziskovalni 
projekt, ki bo služil za predstavitev delovanja novega centra, 
preverjanje le-tega in vpeljavo potrebnih sprememb

Tudi po zaključku projekta (so-financiranja), bo LL FIREEXPERT 
deloval naprej.



FIREEXPERT - sodelovanje

Pridružite se nam – veseli bomo vašega sodelovanja!

mateja@szpv.si

fireexpert.info

mailto:info@szpv.si

