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Innova Foster faze:
Projekt se je začel 1. januarja 2017 in traja do 31. decembra 2020. Razdeljen je 
v dve dvoletni fazi, prva se je zaključila konec leta 2018. V prvi fazi smo se par-
tnerji posvetili izmenjavam znanja med regijami in preučevanju primerov do-
brih praks, na čemer smo osnovali pripravo lokalnih akcijskih načrtov. V drugi 
fazi bomo spremljali izvajanje teh akcijskih načrtov.

Startup ekosistem
Podravje, Slovenija
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O projektu Innova Foster
Projekt Innova Foster, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, je pobu-
da, ki izhaja iz potrebe po boljših ekosistemih za zagonska ter mala in srednje 
velika podjetja v Evropski uniji. Sedem evropskih regij se je združilo s tem 
namenom:

spodbujanje rasti startupov preko vključevanja v inovacijske procese 
na lokalni ali regionalni ravni in povečevanja njihove vloge kot  
nosilcev regionalnih in industrijskih inovacij.

V projektu Innova Foster želimo izboljšati MSP ekosisteme v vseh sedmih regi-
jah s pomočjo mednarodnih študijskih obiskov, z iskanjem možnosti za izbolj-
šave v regionalnih ali lokalnih politikah in z vključevanjem lokalnih deležnikov. 
Na ta način želimo omogočiti startupom, da se razvijajo, rastejo in po možnosti 
širijo mednarodno.

Vabimo vas, da preberete več o tem, kaj smo že naredili, kakšne priložnosti za 
startupe in kakšne dobre zglede smo našli v naši regiji. 

Podravje



Španija – Incyde Foundation
Incyde je španska fundacija iz Madrida. Promovira podjetniško 
miselnost in pomaga pri nastajanju in rasti podjetij. 

IRSka – mesto Cork 
Mesto Cork igra pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju in 
podpori podjetjem na Irskem. Je del partnerstva »Cork inovira«, ki 
podpira podjetniški sloves regije.

VElIka BRItaNIJa – mesto Oldham  
Oldham je zavezan k doseganju uravnoteženega lokalnega 
gospodarskega razvoja, spodbuja podjetja in investicije, da bi dosegli 
močan položaj v razširjeni regiji »Greater Manchester«.

SlOVENIJa – Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  
ZRS Bistra Ptuj deluje kot regionalna razvojna agencija in raziskovalni 
center, ki spodbuja podjetništvo in inovacije. Glavne dejavnosti 
obsegajo načrtovanje in vodenje razvojnih aktivnosti v občinah 
Spodnjega Podravja.

POlJSka – Torunska regionalna razvojna agencija (TRDA) 
tRDa nudi širok spekter podpore za MSP-je in svetovalne storitve 
pri nastanjanju novih startup skupnosti in izboljševanju startup 
ekosistema v regiji. agencija spodbuja tehnološke iniciative in mlade 
podjetnike, da ustanovijo nova podjetja.

Malta – Malta Enterprise
Malta Enterprise je razvojna agencija, odgovorna za privabljanje 
tujih investitorjev in razvoj obstoječih operacij. Deluje kot svetovalec 
vladi pri gospodarskem razvoju, saj je blizu najpomembnejšim 
gospodarskim subjektom v državi.

EStONIJa – mesto Tartu   
Mesto tartu spodbuja inovacije, konkurenčno podjetništvo in na 
znanju temelječo proizvodnjo ter storitve. 
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Naše najboljše prakse

Naj predstavimo najboljše v startup 
skupnostih iz posamezne regije.

Španija | Incyde Foundation  
Inkubator za letalske tehnologije
https://camaradesevilla.com/.../vivero-aeronautico-incubadora-transferencia-
tecnologia-aeronautica/

IRSka  | mesto Cork 
Program inovacijskih vaučerjev
www.innovationvouchers.ie

VElIka BRItaNIJa  | mesto Oldham   
GC program mentoriraja
https://www.businessgrowthhub.com/services/leadership-mentoring

SlOVENIJa  | Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 
Tkalka; PODIM
http://www.novimaribor.com/tkalka/

POlJSka  | Torunska regionalna razvojna agencija  
Startup Weekend Torun
http://communities.techstars.com/poland/torun/startup-weekend/events

Malta  | Malta Enterprise
Vzpostavitev Life Sciences Centre
https://www.maltalifesciencespark.com/

EStONIJa  | mesto Tartu    
Kaleidoskoop/Idealab
https://startupday.ee

Startup ekosistem v Podravju, Slovenija 

Slovenci veljamo za precej inovativen narod in tudi slovenski startup ekosistem je do-
bro razvit. Moški močno prekašajo ženske po svoji podjetniški aktivnosti (okoli 70% 
moških in 30% žensk po GEM 2016), največ jih je starih med 25 in 45 let ter imajo 
najpogosteje srednješolsko izobrazbo ali, kot druga najpogostejša skupina, vsaj viso-
košolsko izobrazbo.

Eden izmed najbolj aktivnih elementov slovenskega startup ekosistema je Iniciativa 
Start:up Slovenija, ki se sama opredeljuje kot aktivna povezovalka in promotorka javnih 
ter zasebnih deležnikov slovenskega startup ekosistema. Precej aktivna pa je tudi struja, 
ki razvija socialno podjetništvo z veliko primeri dobre prakse tudi v Podravju.

V Podravju smo kot primera dobre prakse izpostavili mariborski univerzitetni inkuba-
tor tovarno podjemov, ki vodi program Start:up Maribor in prireja največji in najvpliv-
nejši startup dogodek v regiji, PODIM, ter mariborsko središče za družbene inovacije 
tkalko. ZRS Bistra Ptuj sodeluje z obema preko rednih aktivnosti, pa tudi pri pripravi 
novih projektov. 

Na Ptuju poleg ZRS Bistra Ptuj k lokalnemu startup ekosistemu pomembno prispevajo 
tudi kreativnica, ki deluje v okviru podjetja Intera, skupnost umetnikov in rokodelcev 
v Fürstovi hiši ter Šolski center Ptuj, s katerim sodelujemo pri aktivni promociji podje-
tništva med mladimi. tekmovanje za najboljše podjetniške ideje na Ptuju prireja tudi  
Manager klub Ptuj. 

Posebno omembo si zasluži tudi sistem točk SPOt, ki zmanjšujejo birokratske ovire pri 
ustanavljanju podjetij in podjetjem svetujejo.


