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MRA – Mariborska razvojna agencija (SI)
RAPIV (РАПИВ) – Регионална агенция за
предприемачество и иновацииВарна (BG)
FUNDECYT-PCTEX – Fundacion FUNDECYT
Parque Cientifico y Tecnologico de Extremadura (ES)
CAPITANK – CAPITANK (CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK – Societa
Consortile a Responsabilita Limitata) (IT)
UALG – Universidade do Algarve(PT)
CUE – Coventry University Enterprises Limited (UK)
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Četrta številka E-novic projekta INTRA se nanaša
na dogodke, ki so bili izvedeni v četrtem semestru
izvajanja projektnih aktivnosti.

 6. medregionalni dogodek v Coventryju (VB),

 mredregionalna tematska delavnica v

Birminghamu,

 preglednice internacionalizacije v sodelujočih

regijah,

 vrednotenje informacij iz Coventryja,

 udeležba predstavnikov INTRE na zunanjih

dogodkih,

 sestanki regionalnih deležnikov ter intra-

organizacijska srečanja projektnih partnerjev.
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6. medregionalno srečanje projekta INTRA, ki ga je gostil projektni partner CUE (Coventry
University Enterprises), je bilo organizirano med 12. in 14. decembrom 2017 v Coventryju (VB).

Srečanje je vključeval naslednje dogodke: medregionalno tematsko delavnico, predstavitev
primerov dobrih praks, srečanje medregionalne delovne skupine, in sestanek upravnega odbora
projekta. V središču pozornosti študijskega obiska v regiji West Midlands so bili primeri dobrih
praks internacionalizacije, ki jih je predhodno identificiral projektni partner CUE. Različni nosilci
dobrih praks so predstavili 20 dobrih praks, ki jih izvajajo tako na območju Coventryja in
Warwickshireja, kakor tudi Stratford-upon-Avona in Birminghama.

Študijski obisk projekta INTRA v West Midlandsu je povezal predstavnike lokalnih deležnikov
CUE, mestnega sveta Coventryja, Zbornice Coventryja in Warwickshireja, stičišča Coventry
Growth HUB, Svet okraja Stratford on Avon, Pisarne za mednarodno trgovanje ter Zbornice
širšega območja Birminghama.

Med študijskim obiskom so bili predstavljeni različni vidiki podpore MSP v procesu
internacionalizacije: podporni programi za lokalna podjetja, storitve za mednarodno trgovanje in za
razvoj platform elektronskega poslovanja, zaščita in širitev intelektualne lastnine, inkubacija in rast
mladega podjetja, udeležba na sejmih in dogodkih za podjetnike.

Prikazane podporne storitve na področju internacionalizacije so izpostavile kar nekaj zanimivih
izkušenj in spoznanj, ki bi jih bilo mogoče prenesti v regionalna okolja ostalih projektnih partnerjev.

Izvedba medregionalne tematske delavnice je potekala 13. decembra 2017, v prostorih
Gospodarske zbornice Birmingham v regiji West Midlands.

Osrednja tema delavnice je bil „Pomen pisarn v tujini in regionalnih aktivnosti (v regiji West
Midlands) pri nudenju podpornih aktivnosti internacionalizacije MSP.“

Povabljeni razpravljavci iz regionalnega okolja so bili: Christine Hamilton – namestnica direktorja
Pisarne za mednarodno poslovanje (DIT) v regiji West Midlands, Andy Smith – manager za
mednarodne odnose pri DIT (WMCCLLP), Patrick McCarron – manager za odnose – VB, DIT
(WMCCLLP), John Otter – Regionalni svetovalec Intatrade, DIT (CUE).

Uvodoma so poudarili pomen Pisarne za mednarodno poslovanje (DIT) ter njeno ključno vlogo pri
povezovanju politike, promocije ter finančne stroke, ki združeno premagujejo ovire pri trgovanju in
investicijah, s čimer doprinesejo k poslovnim uspehom podjetij.

DIT se posveča predvsem podjetjem z visoko vrednostjo poslovanja, saj s tem zagotavlja večje
izvozne prihodke. Zaradi tega občasno prihaja do razkoraka med ciljnimi vrednosti DIT ter
potrebami MSP.

Tekom nadaljnje razprave je bila posebna pozornost namenjena specifičnim storitvam, ki so na
voljo podjetnikom (zlasti MSP), z namenom nudenja podpore pri izvozu.

Predstavljena je bila natančna struktura delovanja Gospodarske zbornice West Midlands in njena
vloga pri izvajanju regionalnih in nacionalnih politik internacionalizacije.
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Interregionalna tematska delavnica v Birminghamu

Coventry University Enterprises

6. mednarodni dogodek v Coventryju (VB)
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Preglednice internacionalizacije po posameznih sodelujočih regijah

Group picture during the event in Coventry 
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V okviru projekta je nastal skupen Pregled stanja internacionalizacije po posameznih sodelujočih kohezijskih
regijah, ki je dostopen na spletni strani projekta INTRA. V grafih spodaj je moč razbrati najpogostejše ovire,
na katere naletijo MSP pri internacionalizaciji. Več na: www.interregeurope.eu/intra

(rdeče – zelo zahtevno; rumeno – zahtevno; sivo – nezahtevno; zeleno – preprosto; modro – ni relevantno)



E-Novice št.  44 I N T R A

Projektni partner CUE je na dveh dogodkih
predstavlil rezulate projekta INTRA, tako v okviru
Evropske podjetniške mreže v Pterboroughu kot
na poslovnem forumu v Birminghamu.

Projektni partnerji vzdržujejo in širijo stike z deležniki v različnih fazah projekta. Trenutne aktivnosti so tako:

• predstavitev dobrih praks prikazanih med študijskim obiskom v Coventryju

• vrednotenje in ocena dobrih praks za poglobljen obisk tekom drugega kroga študijskih obiskov,

• priprava priporočila politikam internacionalizacije v okviru projekta INTRA.

Tudi zimski sneg in mraz nista bila ovira za 
uspešno izveden teden dogodkov v Coventryju. 

Kot dobro prakso projekta je gostitelj izbral IPAM -
Program upravljanja z intelektualno lastnino, 
pomemben element pri internacionalizaciji MSP.

IPAM je bil zasnovan, da pomaga širiti zavest o
vrednosti snovne in nesnovne intelektualne
lastnine pri izvoznih podjetniških aktivnostih. Na
primeru podjetja Surfacing Processing Limited, ki
je največji ponudnik kemičnega čiščenja poslopij v
Veliki Britaniji, je bil prikazan proces zaščite
intelektualne lastnine. V podjetju se sprva niso niti
zavedali, da je moč zaščititi postopek s katerim
odstranijo celotno barvo, spoje, lake in izolacijski
material, in sicer tako, da ostane zgolj jeklena
konstrukcija. S pomočjo programa IPAM so
opravili skrbni pregled intelektualne lastnine ter
prepoznali potrebo po zaščiti z mednarodnim
patentom. Mednarodna zaščita intelektualne
lastnine jim omogoča prenos licenc v različne
branže, od avtomobilske do vesoljske.

Podjetje je po pridobitvi mednarodnega podjetja že 
vzpostavili poslovno sodelovanje s češkim 
podjetjem, prav tako pa se pogajajo s poljskim 
podjetjem. 

Direktor SPL je izjavil “Nisem se zavedal, kako 
pomembna je lahko za nas patentna zaščita, 
dokler se nismo pričeli pogajati za uporabo 
licence. Nenadoma so nas vsi poslovni kontakti 
pričeli bolj spoštovati.“

Zunanji dogodki

Premlevanje informacij iz Coventryja

Sestanki regionalnih deležnikov ter intraorganizacijska srečanja

Foto: John Otter na
mednarodnih dogodkih
ponosno predstavlja projekt
INTRA.

Januarja je Capitank predstavil projekt INTRA 
mladim udeležencem dogodka: Sinergijsko
izobraževanje v Pescari.

Prav tako pe je marca 
sodeloval na delavnici 
projekta ASKFOOD -
Erasmus+ - na univerzi 
v Teramu, kjer so prav 
tako predstavili projekt 
INTRA.
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4th Regional Stakeholder in West Midlands


