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Uvod

Partnerstvo

Prva številka E-Novic projekta INTRA se nanaša
da dogodke, ki so bili izvedeni tekom prvega
semestra izvajanja projektnih aktivnosti.

MRA – Mariborska razvojna agencija (SI)
RAPIV (РАПИВ) – Регионална агенция за
предприемачество и иновацииВарна (BG)
FUNDECYT-PCTEX – Fundación FUNDECYT
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (ES)
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CAPITANK – CAPITANK (CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK – Società
Consortile a Responsabilità Limitata) (IT)
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2. mednarodni dogodek v Varni
− Diseminacijski dogodek
− Interregionalna tematska delavnica
„generiranje znanja o procesih
internacionalizacije“
− Študijski obiski
− Interregionalna delovna skupina
− Upravni odbor
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UALG – Universidade do Algarve(PT)
CUE – Coventry University Enterprises Limited (UK)
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1 – Opis projekta INTRA
Projekt INTRA se osredotoča na vlogo javnih organizacij pri pripravi podpornih storitev za internacionalizacijo MSP, s
ciljem podpreti regionalno gospodarstvo ter doprinesti uresničevanju strategije Evropa 2020. Projekt temelji na modelu
četverne vijačnice, ki pomeni zbliževanje akademske, poslovne, družbene in odločevalske sfere pri pripravi novi
modelov politike internacionalizacije ter sprejemanju dobrih praks prepoznanih v partnerskih regijah tekom projekta
INTRA, ki se bodo financirale v okviru nacionalnih kohezijskih politik za obdobje 2014-2020.
Cilji projekta INTRA so kartiranje, evalvacija in primerjalna analiza različnih storitev internacionalizacije v posameznih
projektnih regijah, identifikacija dobrih praks/razkorakov, ki promovirajo/zavirajo MPS na različnih stopnjah procesa
internacionalizacije. Po izboru dobrih praks, izvedljivih strategij/inštrumentov za izboljšanje dobrih praks ter
prepoznavanju razkorakov v regionalnih razvojnih programih bodo pripravljena priporočila politikam, ki bodo
implementirana v regionalnih akcijskih načrtih, ki bodo predstavljali politiko internacionalizacije, usklajeno s potrebami
MPS in bodo zapolnile razkorak med obstoječimi inštrumenti in potrebami.
Kot projekt medregionalnega sodelovanja bo INTRA potekala v dveh fazah, kjer bo prva faza projekta trajala 3 leta in bo
namenjena: a) izmenjavi izkušenj, b) pripravi akcijskega načrta, c) komunikaciji in diseminaciji, d) upravljanju in
koordiniranju; ter druga faza, ki bo trajala 2 leti in bo namenjena predvsem izvedbi regionalnega akcijskega načrta.

2 – Cilji projekta

Četvorna vijačnica

Projekt INTRA si je zastavil naslednje cilje:
•

kartiranje, evalvacija in primerjalna analiza
različnih storitev internacionalizacije v posameznih
razvojnih strategijah projektnih regij;

•

identifikacija dobrih praks/razkorakov, ki
promovirajo/zavirajo MPS na različnih stopnjah
procesa internacionalizacije, s stališča ponujenih
regionalnih storitev in podpore namenjene zlasti za
MSP;

•

priprava priporočil izvedljivih
strategij/instrumentov za premagovanje
razkorakov v regionalnih razvojnih programih;

•

poglabljanje znanja o procesih internacionalizacije
v regionalnem podjetniškem okolju, zlasti med
projektnimi partnerji in njihovimi deležniki;

•

prenos dobrih praks s pomočjo akcijskih načrtov, ki
bodo sooblikovali instrumente internacionalizacije
tako, da bodo skladni s potrebami MSP.
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Projektni partnerji v Mariboru

3 – Uvodni sestanek partnerstva (Maribor)

Skupina #Con_te, regionalni deležniki Terama (IT)

Uvodni sestanek projekta INTRA je organiziral vodilni partner –
Mariborska razvojna agencija – med 13. in 15 majem 2016.
Predstavniki programa Interreg Europe Benoît Dalbert in
Aleksandra Niechajowicz sta preko Skype-a pozdravila
projektno partnerstvo ter podala par nasvetov glede
sodelovanja in upoštevanja smernic za poročanje ter pravil in
rokov za izvedbo določenih aktivnosti v okviru projekta. Tekom
dogodka so projektni partnerji predstavili svoje organizacije ter
lastno vlogo v njih, predvsem pa svoj doprinos in pričakovanja
od projekta INTRA.
Glede na dejstvo, da je bilo to prvo srečanje projektnih
partnerjev, je bilo potrebno urediti določene tehnične
podrobnosti, pojasniti vloge in sestaviti projektne skupine, ki
bodo zagotovile kakovostno izvajanje projekta.
Sklenjen je bil dogovor, da se bo skupno predstavilo 54
primerov dobrih praks – po 9 iz posamezne regije, izmed
katerih bo 5 ali 6 primerov predstavljeno tudi v živo tekom
študijskih ogledov.
Za uskladitev in kakovostno izvajanje projekta pa je bila
izvedena tudi aktivnost ustvarjanja skupine (team-building).
Utrinke z uvodnega srečanja si lahko ogledate na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=cditPbKDYCo

Združenje podjetniških organizacij Confindustria in projektni
partner INTRA Capitan sta 18. julija 2016 v regiji Abruzzo
organizirala dogodek spodbujanja regionalnih MSP ter strategij
uporabe strukturnih fondov. Predstavniki vseh sfer četvorne
vijačnice (odločevalci, znanstvena skupnost, NVO ter podporno
okolje internacionalizaciji in podjetja s področja pametne
specializacije) so tekom dogodka podajali svoja mnenja ter
izkazali veliko zanimanje za sodelovanje v projektu INTRA ter
nadaljnjih aktivnosti projekta, saj so prepoznali nujnost aktivnosti,
katere projekt predlaga, kakor tudi njihov doprinos regionalnim
podjetjem na področju internacionalizacije.

Skupina regionalnih deležnikov Badajoz (ES)
Prvi sestanek regionalnih deležnikov je potekal v Badajozu 21.
septembra 2016, kjer so se predstavniki različnih področji vezanih
na internacionalizacijo v regiji Extremadura (javna uprava,
podporno okolje MSP, predstavniki MSP in znanstvene sfere)
seznanili s projektom INTRA. Po predstavitvi programa INTERREG
EUROPE in samega projekta INTRA so se posvetili razumevanju
vloge posameznih prisotnih deležnikov ter njihovemu doprinosu pri
pripravi pregleda stanja, kakor tudi prepoznavanju primerov dobrih
praks. Deležniki so izrazili polno pripravljenost sodelovanja v
projektnih aktivnostih, s čimer bodo dali svoj doprinos kakovosti
prenosa znanj s področja internacionalizacije.

Skupina regionalnih deležnikov Coventry (EN)

4 – Skupine regionalnih deležnikov
Vsak projektni partner je odgovoren za vzpostavitev skupine
regionalnih deležnikov, ki se vključi v proces učnega procesa
in priprave akcijskih načrtov za internacionalizacijo regionalnih
MSP.
Poglavitna naloga regionalnih deležnikov je potrditev pregleda
regionalnega stanja internacionalizacije (State of Affairs),
priprava priporočil politiki ter priprava akcijskega načrta, ki bo
temeljil na pridobljenih znanjih v okviru projekta INTRA
(študijski obiski in izmenjava dobrih praks).

Prvi sestanek regionalnih deležnikov v Convetryju je bil organiziran
27.9.2016, kjer je CUE gostil deležnike v univerzitetnem
tehnološkem parku. Dogodka so se udeležili predstavniki
Unverzitetnih podjetji Coventry, mestnega sveta Coventry,
mestnega sveta Stratforda na Avonu, razvojnega stičišča Growth
Hub, gospodarske zbornice West midlands, nacionalnega urada za
internacionalno poslovanje ter predstavniki mreže EEN. Udeleženci
so se navdušeno strinjali glede sodelovanja in podpore projektu
INTRA. Tako sestavljena skupina bo omogočala boljše razumevanje
regionalnih sinergij na področju internacionalizacije ter dosegli
pozitivne učinke razničnim deležnikov, predvsem pa pripravljavcem
politike, univerzam, podpornemu okolju in regionalnim MSP.

Skupina regionalnih deležnikov Varna (BG)

Skupina regionalnih deležnikov Podravje (SI)

Skupina regionalnih deležnikov se je sestala v Varni 7. julija
2016. Sestanka so se udeležili predstavniki gospodarskega
ministrstva, direktorata za promocijo gospodarskih politik,
podžupan občine Varna ter predstavniki MSP, NVO, podpornih
organizacij
internacionalizacije,
znanstvene
skupnosti
(Ekonomska univerza Varna) ter predstavniki preteklih in
trenutnih projektov s podobno vsebino (predstavniki mreže
EEN in osebje RAPIVa). Udeleženci so potrdili pomen svoje
vloge v projektu in izrazili navdušenje glede sodelovanja in
aktivnega doprinosa projektu.

30/09/2016

Vodilni partner projekta je organiziral srečanje regionalnih
deležnikov na 27.9.2016, katerega so se udeležili predstavniki
sledečih organizacij: Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Izvajalska agencija MGRT SPIRIT, Univerze v
Mariboru (Ekonmsko poslovna fakulteta in Tehnocenter),
Štajerski tehnološki park, Štajerska gospodarska zbornica,
Območa obrtno podjetniška zbornica Maribor, Inštitut za
raziskovanje podjetništva ter Agencija za trženje območja.
Deležniki so se strinjali, da se določene aktivnosti podvajajo,
zaradi česar je smiselno najti sinergije ter pripraviti skupne
pilotne aktivnosti, ki bodo omogočile kakovostnejše
sodelovanje v bodoče.
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Projektni partnerji v Varni

6 – 2. mednarodni dogodek v Varni, 13. – 15. september 2016
Drugo mednarodno srečanje projektnih partnerjev je potekalo med 13. in 15. septembrom 2016 v Varni (Bolgarija).
Srečanje je bilo razdeljeno na:
• Diseminacijski dogodek,
• Interregionalno tematsko delavnico „Generiranje znanja o procesih internacionalizacije,”
• Študijske obiske,
• Srečanje interregionalne delovne skupine,
• Upravni odbor projekta.
Tekom diseminacijskega dogodka, organiziranega 13.9.2016 je Dr. Dimitar Radev, izvršni direktor RAPIV, medijem predstavil
projekt INTRA, mednarodno srečanje partnerjev, katerega je gostil RAPIV ter pričakovanja in vloge projektnih partnerjev v
projektu INTRA.
Projektni partnerji, zunanji strokovnjaki projekta in predstavniki skupine regionalnih deležnkov so se zbrali na interregionalni
tematski delavnici „generiranje znanja o procesih internacionalizacije,“ ki je potekala 13.9.2016 v prostorih Galerije
hotela Graffit, kjer so bile predstavljene in natančno razložene: kategorizacija ukrepov internacionalizacije, mapiranje
obstoječih politik, potrebe MSP ter iniciative vladnih politik.
Po zaključku prvega dela so sledile predstavitve dobrih praks, drugi dan pa tudi ogledi na kraju samem, nakar je bilo
organizirano še prvo srečanje interregionalne delovne skupine, ki je podalo potrditev ugotovitev projektnega partnerstva
glede kakovosti in učinkovitosti generiranega novega znanja, zlasti pa je so bila poudarjena novo pridobljena znanja.
Prvo srečanje Upravnega odbora je potekalo 14.9.2016 v prostorih RAPIVa, kjer so bile potrjeni sklepi glede nadaljnje
izvedbe projekta ter razloženi nadaljnji koraki izvedbe. Partnerstvo je potrdilo predstavljene smernice za pripravo dokumentov
ter potrdili podlage za izvedbo bodočih aktivnosti projektnega partnerstva.

Študijski obiski

Interregionalna delovna skupina

Prvi študijski obisk je bil organiziran tekom srečanja
projektnih partnerjev, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih
praks iz Bolgarije:
• Internacionalizacija podjetja MarCon d.o.o. preko
mednarodnega tehnološkega partnerstva;
• Internacionalizacija bolgarskih podjetji preko organizacije
dogodkov, treningov in ponujanja informacijskih storitev s
strani Bolgarske agencije za promocijo malih in srednje
velikih podjetji (BSMEPA);
• Nacionalni Izvozniški Portal, predstavila BSMEPA;
• Internacionalizacija
inovativnega
start-up
podjetja
Newmark
d.o.o.,
preko
razpisa
OP
“Razvoj
konkurenčnosti bolgarskega gospodarstva 2007-2013”;
• Promocija regionalnega turizma vezanega na MSP na
mednarodnih trgih, predstavil FIL d.o.o.;
• Tehnologija prenosa znanja za produkte namenjene trgu,
predstavil
Bolgarski
center
za
ladjarstvo
in
hidrodinamiko (BSHC);
• Internacionalizacija Eldominvest d.o.o. s pomočjo
uspešne implementacije strategije za razvoj podjetji;
• Garancijski sporazum v okviru COSME – podpora razvoju
podjetništva, predstavila CIBANK JSC.
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IDS sestavljajo delegirani predstavniki osebja projektnih
partnerjev in so odgovorni za upravljanje izmenjavo
izkušenj in znanj, kar pomeni da pripravljajo predložke s
čimer predstavljajo tako upravni odbor kakor tudi regionalne
deležnike. Skupina se primarno ukvarja s sledečimi temami
internacionalizacije:
• Organizacija in upravljanje politik internacionalizacije;
• Usposabljanje in človeški viri potrebni za
internacionalizacijo;
• Finančna sredstva za internacionalizacijo.

Interregionalna tematska delavnica
Namen
interregionalnih
tematskih
delavnic
je
generiranje znanj po temah kot so:
• Kategoriziranje ukrepov za internacionalizacijo,
• Mapiranje obstoječih politik,
• Potrebe MSP, vladne pobude;
• Izbor dobrih praks ali priporočil politiki.
• Tako projektni partnerji kot mednarodni gostujoči
govorci in predavatelji bodo aktivno sodelovali v
kreiranju znanja.
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