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1I N T R A E-Novice št.

Peta številka E-Novic projekta INTRA se nanaša

da dogodke, ki so bili izvedeni tekom petega

semestra izvajanja projektnih aktivnosti.

 Drugi krog študijskih obiskov – Faro (PT)

 Srečanje projektnih partnerjev v Faru

 Drugi krog študijskih obiskov - Badajoz (ES)

 Priprava knjige primerov dobrih praks

 Naslednji študijski obiski v okviru drugega

kroga

 Regija Abruzzo na Svilni cesti
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E-Novice #2 I N T R A

Za razliko od prvega kroga študijskih obiskov, ki so potekali v

vseh regijah projektnega partnerstva in so bili namenjeni

projektnim partnerjem ter njihovim področnim strokovnjakom, so

študijski obiski drugega kroga bolj ciljani. Po priporočilu

partnerjev in strokovnjakov se regionalni deležniki odločajo,

katere primere dobre prakse želijo podrobneje spoznati ter jih

prenesti v lastno regijo.

Tako so Algarve 30. in 31 maja 2018 obiskali predstavniki iz

Bolgarije in Italije.

Poglobili so se v sledeče tri primere, ki jih regija Algarve izvaja v

okviru svojega operativnega programa in so bili prepoznani kot

primeri dobre prakse:

• Spodbude za internacionalizacijo MSP – samostojni projekti

• Spodbude za internacionalizacijo MSP – skupni projekti

• Vavčer za internacionalizacijo

Tekom študijskega obiska je predsednik CCDR-Algarve

predstavil vizijo, kako bo regija omogočala rast in

internacionalizacijo MSP. Nadalje pa je CRIA prikazala

dejavnosti, s katerimi podpira podjetništvo in razvoj MSP skozi

različne faze ter kako spodbuja prenos znanj in tehnologij med

univerzo in podjetji, hkrati pa podpira ustanavljanje novih podjetji

in razvija tehnološko infrastrukturo za krepitev specifičnih

raziskovalnih področji v regiji.

Tekom srečanja projektnih partnerjev v Faru (29. maj, 2018) so

partnerji obravnavali pregledali potek izvajanja aktivnosti, zlasti

dveh pomembnih projektnih rezultatov: Pregled stanja

internacionalizacije in Priporočila politiki.

Osrednja tema diskusij pa je bila pridobivanje sredstev in finančni

instrumenti potrebni za izvajanje internacionalizacije v MSP ter

vloga javnih finančnih spodbud v okviru katerih se aktivnosti

izvajajo.

Na tematski delavnici je g. Francesco Berrettini, nekdanji direktor

podjetja INESTING S.A in častni konzul Italije v regiji Algarve

predstavil podjetniške izkušnje podjetja, ki ga je vodil, kakor tudi

svojo vizijo kako bolje podpreti MSP v procesu

internacionalizacije.

Ob pomoči strokovnjakinje Eurídice Cristo (CRIA) je delovna

skupina analizirala potrebe MSP in ukrepe s katerimi se

zmanjšuje razkorak v ukrepih ki podpirajo internacionalizacijo v

različnih regijah projektnih partnerjev.
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Srečanje projektnih partnerjev v Faru

V Faru s predsednikom portugalske regije Algarve

Drugi krog študijskih obiskov – Faro (PT)



3I N T R A E-Novice #

Drugi krog študijskih obiskov – Badajoz (ES)

Študijski obisk v Badajozu
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V juniju je tudi FUNDECYT-PCTEX gostil skupino deležnikov v
okviru drugega kroga študijskih obiskov. Študijskega obiska so se
udeležili deležniki iz Slovenije, Velike Britanije in Portugalske.
Predvsem jih je zanimalo, kako bi lahko določene prepoznane
dobre prakse prenesli v regije projektnih partnerjev.

Prvi del študijskega obiska je bil namenjen predstavitvi
strokovnjakov Univerze v Extremaduri ter stanju
internacionalizacije v regiji. Predstavljeni so bili cilji in priložnosti
za internacionalizacijo, kakor tudi pregled MSP v regiji.

Deležniki so se predvsem osredotočili na spoznavanje
podrobnosti Odloka 31/2014, ki je bil osnova podpornega
programa regionalne vlade za internacionalizacijo gospodarske
dejavnosti v regiji; ali tistih, ki jih spodbuja Extremadura Avante
(kot so PIMEX, Izvozni konzorciji, Konsolidacijski načrti ter
promoviranje regionalne znamke kot je „Hrana iz Extremadure".

Deležniki so spoznali tudi kako delujeta programa "Xpande" in
„Xpande Digital“, ki ju izvaja gospodarska zbornica Badajoz.
Preko teh programov ponuja specifične nasvete podjetjem v regiji,
s ciljem da pripravijo lasten načrt internacionalizacije, ki jim bo
omogočal, da dosežejo ciljano tržišče v tujini.

Priprava knjige primerov dobrih praks

CUE pripravlja knjigo z zbranimi primeri dobrih praks, ki bo
služila kot vodnik med primeri, ki jih je identificiral projekt
INTRA. Priročnik sestavlja 89 primerov dobrih praks s
področja podpore internacionalizacije MSP. Vse primere so
si projektni partnerji ogledali tekom prvega kroga študijskih
obiskov. Partnerstvo je v prvih dveh letih prikazalo primere
pobud posameznih regij na področju internacionalizacije. Vsi
primeri so bili ob zaključku študijskega obiska ovrednoteni,
potrjeni in razvrščeni po kategorijah:

• Finančne podporne storitve za internacionalizacijo,
• Storitve za razvoj človeških virov,
• Podporna struktura in druge ne-finančne storitve,
• Posredovanje informacij.
Namen vodnika je zbrati in predstaviti ključne informacije
odločevalcem, upravljalcem in izvajalcem storitev na
področju internacionalizacije, kakor tudi ostalim deležnikom s
področja. S tem bodo dobili vpogled in zamisli v uspešno
izvedene programe financirane s pomočjo ESSR, ki so jih
izvedli v drugih regijah znotraj EU.



E-Novice #4 I N T R A

V peti številki E-Novic nam direktor podjetja Capitank, g. Ercole Cauti povzema primer dobre prakse z
naslovom "Abruzzo made in China”.

“Evropska podjetja že dalj časa vidijo Kitajsko kot sanjski trg, na katerega bi se želeli prebiti. Tako skušajo

doseči komercialni preboj in upajo, da bodo njihovi napori pri vzpostavljanju stikov s tako oddaljenim in

drugačnim trgom obrodili sadove. The case of China made in Abruzzo, on the other hand, has several

innovative and structured aspects.

Dotični primer se prične z glavnim promotorjem projekta – podjetjem Proger, ki je zraslo v prvo Italijansko

podjetje s sedežem v Abruzzu, ki je postalo eno najpomembnejših gradbenih podjetji v Evropi, ki izvaja

pomembne gradbene projekte po vsem svetu. Osredotočeni so zlasti na multidisciplinaronost in

inovativnost. Proger se je mednarodno krepil s tem, da je ustanovil svoje podružnice na treh različnih

kontinentih, v večih državah, med katere spada tudi Kitajska. Kitajska, ki predstavlja drugo največje

svetovno gospodarstvo in ima več kot 1,3 milijarde prebivalcev. Kitajska, ki je v pomembni fazi

transformacije.

Zakaj se naj podjetje iz regije Abruzzo ozira po daljnih trgih in išče neznane partnerje?

Italija je v svetu še vedno prepoznana kot center umetnosti in kulture in visoke kakovosti življenja.

Vendar, ali je sloves renesanse dovolj? Ne, ni.

Prav zato je pomemben inovativen pristop, s katerim je Proger prepričal investitorje na kitajskem trgu, da

se je program „China made in Abruzzo“ pričel izvajati kot program Evro-Azijskega sodelovanja – Nova

Svilna cesta, z možnostjo razvoja čvrstega partnerstva in strateškega sodelovanja z mestom Fuzhou (8

millionov prebivalcev). Izvirnost zamisli je v področju, ki je postalo osrednja tema internacionalizacije –

nogometno igrišče!

Projekt na novo definira urbano središče mesta, kjer je v ospredju nogometni stadion. Tako je nogomet

postal poslovna plaforma za mnoga podjetja, ki na inovativen način predstavljajo najboljše iz italijanske

ponudbe ter se predstavljajo kitajskemu tržišču: italijansko kulturo, modo, hrano, design, trgovino,

storitve… Področje gradbeništva je tako vzpostavilo infrastrukturo, ki vključuje druga področja in na ta

način se je razvila osnova za poslovno sodelovanje.

Seveda pa je bil potreben ključen korak, da je bilo mogoče doseči tovrstno stopnjo sodelovanje. Proger je

za ta projekt povezal občino Pescara, nogometno ekipo Pescara (ki trenutno igra v B ligi) in gospodarsko

zbornico Pescare. Nedavno je župan Fuzhou (po kitajskih merilih srednje velikega mesta), skupaj z

županom Pescare, direktorjem Progerja, predsednikom Pescara Calcio in predsednikom gospodarske

zbornice Pescara sklenil sporazum za gradjo nogometnega mesta za 800.000 ljudi, vrednega 600

milijonov evrov.“

Abruzzo na Svilni cesti
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Naslednji študijski obiski

ŽV okviru drugega kroga študijskih obiskov se
bosta v septembru organizirala še študijski obisk v
italijanski regiji Abruzzo ter britanski regiji West-
Midlands.


