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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)

CAPITANK – CAPITANK (CHEMICAL AND 
PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK – Società

Consortile a Responsabilità Limitata) (IT)

UALG – Universidade do Algarve(PT)

CUE – Coventry University Enterprises Limited (UK)

Druga številka E-Novic projekta INTRA se nanaša
da dogodke, ki so bili izvedeni v prvi polovici
prvega semestra izvajanja projektnih aktivnosti.

� 3. interregionalni dogodek: Badajoz - Španija
� Študijski obisk v Badajozu
� Srečanje regionalnih deležnikov v Mariboru
� Srečanje regionalnih deležnikov v Varni
� INTRAorganizacijski dogodki
� Drugi dogodki
� Študijski obisk v Mariboru
� INTRA opis projekta
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Sredi decembra 2016 je bil organizirano tretje srečanje v okviru projekta INTRA, ki ga je tokrat gostilo špansko mesto Badajoz,
center regije Extremadura.
Srečanje je potekalo tri dni in je vključevalo sledeče dogodke:
• Interregionalno tematsko delavnico,
• Predstavitev identificiranih primerov dobrih praks v okviru študijskega obiska ter ogled regionalnih MSP,
• Srečanje interregionalne delovne skupine,
• Sestanek upravnega odbora projekta.
V torek, 13.12.2016, je v stavbi Znanstvenega in tehnološkega parka Extremadura pričela interregionalna tematska delavnica,
ki jo je organiziral projektni partner FUNDECYT-PCTEX. Osrednja tema delavnice je bila razdeljena na tri sklope, ki jih je
definirala interregionalna delovna skupina: vodenje, organizacija in upravljanje s politikami internacionalizacije; izobraževanje
človeškega kapitala potrebnega za internacionalizacijo; in finančni viri internacionalizacije.
Udeleženci delavnice so se zlasti posvetili razumevanju obstoječih politik, katere projekt naslavlja.
Tekom 14. in 15. decembra je potekal drugi študijski obisk projekta INTRA, kjer so bile predstavljene prepoznane dobre prakse
španske regije Extremadura. Gostitelj, FUNDECYT-PCTEX, je organiziral predstavitev dobrih praks podpore MSP tekom
različnih faz procesa internacionalizacije.
Predstavitev dobrih praks je pričela s splošnim pregledom regionalnih politik s področja internacionalizacije, katere sta
predstavila g. Antonio Ruiz Romero, generalni sekretar za gospodarstvo in trgovino regionalne vlade Extremadure; in ga.
Nieves Franco, predstavnica Extremadura AVANTE.
Po predstavitvah je potekal drugi sestanek interregionalne delovne skupine, ki je obravnaval poročilo o dobrih praksah
predstavljenih tekom 1. študijskega obiska (v septembru 2016 v Varni).
V okviru projektnega sestanka pa se je sestal tudi projektni upravni odbor, ki je pregledal potek izvajanja projekta ter potrdil
načrtovane aktivnosti za do konca drugega semestra izvajanja projekta.

Tekom študijskega obiska Extremadure (Španija) so se projektni partnerji
seznanili z regionalnimi instrumenti podpore internacionalizaciji, ki jih izvajajo
Extremadura Avante (agencija regionalne vlade regije Extremadura),
Regionalna Trgovinska zbornica ter regionalno podjetje Iberoexpor. Izbrane
dobre prakse vključujejo:
• Spodbujanje internacionalizacije pri MSP,
• Krepitev internacionalizacije pri MSP,
• Promocijska znamka,
• Izvozni konzorciji,
• Mednarodni program javnih razpisov,
• Medsektorske storitve podpore internacionalizacije,
• Mednarodni promocijski načrt,
• Program podpore – XPANDE,
• Program podpore - Digital Xpande,
• Prenos izvoznih storitev kakovostnih prehrambenih proizvodov na zunanje

izvajalce.
Ob tem je Iberoexport pojasnil tudi kako je s pomočjo podpornega okolja
okrepil lastne aktivnosti internacionalizacije.
Nato so partnerji izvedli še obisk na kraju samem pri dveh regionalnih
podjetjih, ki so v preteklosti bili prejemniki regionalne pomoči in sicer v obeh
primerih s področja razvoja in raziskav. Podjetji sta bili:
• COCIPREX, porizvajalci globoko zamrznjenih gurmanskih proizvodov ter

surovih sestavin gurmanskih proizvodov;
• SEÑORÍO DE MONTANERA, mesno predelovalno podjetje Iberijske

svinjine, ki pridelujejo, predelujejo in izvažajo sveže in sušeno meso.

3. interregionalni dogodek: Badajoz - Španija
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Študijski obisk

Plaza Alta Badajoz
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V petek, 17. februarja 2017, je Mariborska razvojna
agencija gostila sestanek regionalnih deležnikov
internacionalizacije.
16 deležnikov je skupaj opravilo pregled primerov dobrih
praks, katere so projektni partnerji predstavili tekom
študijskih obiskov:
1. študijski obisk (september 2016) – Varna,
2. študijskih obisk (december 2016) – Badajoz
Ob tem so regionalni deležniki podajali mnenja glede
možnost prenosa predstavljenih praks v regionalno okolje.
Izvedena je bila tudi delavnica iskanja modela
internacionalizacije v regionalnem okolju.
Deležniki pa so potrdili tudi program študijskega obiska v
Mariboru (15. in 16. marec).

V ponedeljek, 13. februarja 2017, je Mariborska razvojna
agencija organizirala 2. intraorganizacijsko srečanje, kjer
so člani projektne skupine INTRA kolegom na MRA
predstavili izkušnje pridobljene tekom izvajanja projekta.
Tako je bil narejen prenos znanja z OE regionalnega
razvoja in OE EEN.
Hkrati so strokovnjaki MRA ob tem iskali sinergije med
primeri internacionalizacije in drugimi programi, v katere je
MRA vključena. Zlasti so bile vidne možnosti povezovanja
s programom PVSP in samooskrbo regije.
Vodja projekta INTRA, dr. Amna Potočnik, je predstavila
mehanizme predstavljene tekom ogleda dobrih praks v
okviru študijskih ogledov v Varni (BG) – september 2016 in
Badajozu (ES) – december 2016.
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Sestanek z regionalnimi deležniki v Mariboru INTRAoprganizacijski prenos znanja

Sestanek z regionalnimi deležniki v Varni

Upravni odbor

V Varni je bil 10. marca 2016 organiziran drugi sestanek z
regionalnimi deležniki. Predstavniki Ministrstva za
gospodarstvo, Evropske sklade za razvoj konkurenčnosti,
Lokalna uprava Varne, podjetniško podporno okolje,
nevladne organizacije, EEN-Dobrich, ter MSP so se
udeležili dogodka, tekom katerega so bile predstavljene
različne faze izvajanja projekta INTRA. Poseben poudarek
je bil na aktivnostih, ki se navezujejo na pripravo
regionalnega pregleda stanja.
Z deležniki je bila izvedena evalvacija prvega študijskega
obiska v Varni, prav tako pa so bili predstavljeni primeri
dobrih praks z drugega študijskega obiska v Badajozu.
Osrednja tema je bila poglobljena diskusija o stanju
trenutne implementacije ukrepov za podporo
internacionalizacije v regiji ter njihovih učinkov.
V zaključku so deležniki izvedli validacijo nekaterih
primerov dobrih praks, za katere so ocenili, da jih je
smiselno prenesti v regionalno okolje. Strinjali pa so se,
da naj se s končno odločitvijo glede prenosa dobrih praks
počaka do konca prvega kroga študijskih obiskov in
predstavitve vseh identificiranih primerov dobrih praks.
Vsi udeleženci so potrdili smiselnost izvedbe projekta in
svoje vloge, kjer kot deležniki sproti spremljajo potek
izvedbe ter validirajo predstavljene dobre prakse.

Drugi dogodki

20. oktobra 2016, so predstavniki projektnega partnerstva
INTRA bili povabljeni k sodelovanju na regionalnem
dogodku teritorialnega povezovanja regije Extremadura, ki
ga je v Meridi organizirala regionalna vlada Extremadure v
sodelovanju z Evropsko projektno pisarno.

Cilj srečanja je bil dvig zavesti o
proložnosti, ki jih ponuja
sodelovanje med evropskimi
regijami, s ciljem krepitve in
vključevanja javnih in zasebnih
organizacij iz regije Extremadura
v različnih evropskih programih
čezmejnega, teritorialnega in
intraregionalnega sodelovanja.

V imenu projekta INTRA se je dogodka udeležila Lucila
Castro Rovillard, vodja projekta pri projektnem partnerju
FUNDECYT-PCTEX, ki je predstavila uspešne primere
sodelovanja na programu Interreg Europe, hkrati pa
predstavila tudi sam projekt INTRA ter različne faze, v
okviru izvajanja projekta.
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Opis projekta INTRA

Regionalni deležniki - Varna

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.

3. študijski obisk - Maribor

15. in 16. marca je v Mariboru potekal tretji študijski obisk v okviru
projekta INTRA, ki ga je gostila vodilna partnerica projekta –
Mariborska razvojna agencija.
V okviru dogodka je bila organizirana tudi novinarska konferenca, kjer
je mag. Polona Jerina, vodja oddelka za internacionalizacijo in
neposredne tuje investicije predstavila dvoletni akcijski načrt
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: MI2017-2018.
Tekom prvega dne dogodka je bilo predstavljenih 21 primerov dobrih
praks podpore internacionalizaciji, katerih nosilci so: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in Tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve,
SID Banka, Slovenski podjetniški sklad, Nova ljubljanska banka,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), Štajerska
gospodarska zbornica, Območna obrtna zbornica Maribor, Tovarna
podjemov, Tehnocenter Univerze v Mariboru, Štajerski tehnološki
park in Slovenski konzorcij Evropske podjetniške mreže EEN.
Predstavljena sta bila tudi dva primera uporabnikov podpornih
storitev: Slovensko-Ameriško poslovno združenje ter Tiko Pro d.o.o.
Projektni partnerji so v večini predstavljenih primerov prepoznali
možnosti izboljšav lastnih regionalnih mehanizmov podpore
internacionalizacije MSP.

Drugi dan je bil namenjen ogledu na kraju samem, pri
podjetjih, ki so uporabila mehanizme podpore
internacionalizaciji in so prisotna na tujih tržiščih.

Krebe-Tippo: proizvajalec industrijskih pralnih strojev,
http://www.krebe-tippo.si
IOS: razvijalci senzorjev, novih materialov in okolja.
http://www.ios.si
Geberit Slovenia: del mednarodne skupine Geberit,
vodilnega proizvajalca sanitarne opreme in keramike.
http://geberit.si


