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Kontakti in povezave

internacionalizacije MSP-jev.

novih modelov

raziskovanju in oblikovanju

regionalnih partnerstev pri

raziskavah in ob podpori

Sooblikovanje temelji na

(MSP).

malih in srednje velikih podjetij

politike internacionalizacije

INTRA sooblikuje regionalne

Glavni cilj projekta INTRA je bolje razumeti
internacionalizacijo MSP v okviru evropske
kohezijske politike, še zlasti Operativnih
programov
Evropskega
sklada
za
regionalni razvoj, kot se izvajajo v
posameznih sodelujočih regijah.

K raziskovanju in kreiranju novih modelov
politik na področju internacionalizacije bodo
vključeni deležniki iz javnega in poslovnega
sektorja, univerz ter civilne družbe, projekt želi
tako poudaril pomen regionalnih partnerstev.

INTRA (Internacionalizacija regionalnih malih
in srednje velikih podjetij - MSP) se
osredotoča na vlogo javnega sektorja na
področju vzpostavljanja storitev v podporo
internacionalizaciji MSP, z namenom večanja
konkurenčnosti regionalnih gospodarstev.

O projektu

Inovacije

Podravski razvojni regiji.

modele internacionalizacije v

uporabnike, ki bodo sooblikovali

sfero, lokalne oblasti in končne

raziskovalno sfero, poslovno

povezuje znanstveno-

Model četvorne vijačnice

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.

•

•

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

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

•

•

•

Cilji

