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Maribor, 18.5.2016 

 

* Za takojšnjo objavo v medijih * 

 

*** 

 

Projekt INTRA 

 

Danes, v sredo, 18.5.2016, se je v prostorih Mariborske razvojne agencije (Pobreška 

cesta 20, 2000, Maribor, Slovenija) pričelo uvodno srečanje projektnih partnerjev 

petletnega medregionalnega projekta »Internacionalizacija regionalnih malih in 

srednje velikih podjetji – INTRA«.  

 

Na uvodnem sestanku, ki ga gosti vodilni partner projekta Mariborska razvojna 

agencija, bodo prisotni partnerji iz vseh sodelujočih držav: Bolgarije, Italije, 

Portugalske, Španije in Velike Britanije; pozdravni nagovor pa bosta udeležencem 

namenila tudi Benoît Dalbert in Aleksandra Aleksandra Niechajowicz s skupnega 

sekretariata programa Interreg Europe, v okviru katerega se projekt izvaja. 

 

O programu Interreg Europe 

 

Program medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE je del cilja evropskega 

teritorialnega sodelovanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Namenjen je 

izboljšanju učinkovitosti politik regionalnega razvoja, posodobitvi gospodarstva in 

krepitvi konkurenčnosti v Evropi ter predstavlja okvir za sodelovanje regionalnih in 

lokalnih organizacij v državah EU-28, na Norveškem in v Švici. 

S ciljem spodbujanja razvoja potenciala posameznih regij, EU preko programa 

Interreg Europe ponuja priložnosti regionalnim in lokalnim javnim organizacijam širom 

EU, da delijo zamisli in izkušnje o izvajanju javnih politik in dobrih praks, s čimer bo 

dosežena izboljšava strategij namenjenih EU državljanom in skupnostim. 

 

Izboljšanje konkurenčnosti MSP 

 

Med ukrepe za mala in srednje velika podjetja (MSP) sodi tudi spodbujanje učinkovite 

strategije internacionalizacije poslovanja. Dejstvo je, da 23 milijonov MSP predstavlja 

hrbtenico gospodarstva EU, saj predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij, ki skupaj 

ustvarijo 58% vseh prihodkov. Njihov razvoj je zato bistven za krepitev 

konkurenčnosti gospodarstva EU. 



 

Program Interreg Europe za izboljšanje konkurenčnosti MSP predvideva oblikovanje 

politik, ki bodo v vseh razvojnih fazah podjetij, vključno z internacionalizacijo, 

omogočale njihovo rast na regionalnih, nacionalnih in mednarodnih trgih.  

 

O projektu INTRA 

 

Projekt INTRA je bil izbran v okviru 1. javnega razpisa programa Interreg Europe. 

Projekt, ki je skupno vreden 1,703,392.00 EUR, se bo izvajal v okviru ukrepov za 

izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetji in je 85% sofinanciran s 

strani Evropskega regionalnega razvojnega sklada. 

 

Projektno partnerstvo sestavljajo vodilni partner Mariborska razvojna agencija 

(Slovenija) in projektni partnerji: Regional agency for entrepreneurship and 

innovations Varna (Bolgarija), Foundation FUNDECYT Scientific and 

Technological Park of Extremadura (Španija), University of Algarve 

(Portugalska), Coventry University Enterprises Limited (Velike Britanija) in 

CAPITANK (Italija). 

 

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. 



 

 

Direktor Mariborske razvojne agencije, mag. Božidar Pučnik, je izrazil svoje 

zadovoljstvo, da je MRA vodilni partner tako pomembnega projekta, ki utira pot 

nadaljnjim projektom v okviru programa Interreg Europe, saj je bil odobren že tekom 

prvega javnega razpisa. Predvsem to kaže na dejstvo, da MRA dobro pozna tako 

regionalno kot nacionalno problematiko in potrebe gospodarstva (zlasti MSP) ter da 

ima dolgoletne izkušnje s prenosom znanj iz tujine v domače okolje, kjer jih bo v 

okviru druge faze projekta INTRA tudi implementirala. 

 

Vodja projekta, mag. Amna Potočnik, se veseli izvedbe mednarodnega projekta in z 

optimizmom pričakuje rezultate, ki jih bo moč implementirati tekom projekta na 

regionalni ravni. Uspešnost prijave pripisuje tako izkušnjam MRA v mednarodnih 

projektih kot tudi podpori MGRT ob njegovi prijavi, saj se projekt neposredno nanaša 

na učinkovitost ukrepov internacionalizacije, sofinanciranih iz strukturnih skladov 

evropske kohezijske politike.  

 



18. 05. 2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MARIBOR

Mariborska  razvojna agencija kot vodilni partner danes v Mariboru  gosti uvodni sestanek
projektnega partnerstva projekta internacionalizacije regionalnih malih in srednje velikih
podjetij. Na njem so prisotni partnerji iz Bolgarije, Italije, Portugalske, Španije in Velike
Britanije, ki sodelujejo pri projektu v okviru programa Interreg Europe. Program
medregionalnega sodelovanja Interreg Europe je del cilja evropskega teritorialnega
sodelovanja kohezijske politike za obdobje med leti 2014 in 2020. Namenjen je izboljšanju
učinkovitosti politik regionalnega razvoja, posodobitvi gospodarstva in krepitvi konkurenčnosti
v Evropi ter predstavlja okvir za sodelovanje regionalnih in lokalnih organizacij v državah EU,
Švici in na Norveškem.Da bi spodbudila razvoj potenciala posameznih regij, Bruselj preko
omenjenega programa regionalnim in lokalnim javnim organizacijam v okviru EU ponuja
priložnost, da delijo zamisli in izkušnje o izvajanju javnih politik in dobrih praks, s čimer bo
dosežena izboljšava strategij, namenjenih EU državljanom in skupnostim.Omenjeni program
ponuja finančno podporo za raziskave in inovacije, izboljšanja konkurenčnosti malih in srednje
velikih podjetij, podporo prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter varstvu
okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov.Kot poudarjajo na mariborski  agenciji, je majhnim
in srednje velikim podjetjem treba pomagati pri izdelavi učinkovite strategije
internacionalizacije poslovanja ter jim tako omogočiti, da izkoristijo priložnosti na globalnem
trgu. Kar 23 milijonov takih podjetij namreč predstavlja hrbtenico evropskega gospodarstva, saj
predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU, kjer ustvarijo 58 odstotkov vseh
prihodkov."Njihov razvoj je zato bistven za krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU, ki mora
biti privlačna za vlaganja. V okviru ukrepov izboljšanja konkurenčnosti malih in srednje velikih
podjetij program spodbuja izmenjavo izkušenj, dvig zmogljivosti in mreženje, s čimer bomo
pomagali podjetjem, da dosežejo rast na regionalnih, nacionalnih in internacionalnih tržiščih,"
poudarjajo partnerji v projektu.Projekt, o katerem govorijo v Mariboru , je bil prijavljen v okviru
prvega razpisa medregionalnega programa Interreg Europe, kot eden izmed 216 prijavljenih
projektnih predlogov. Skupaj je vreden 1,7 milijona evrov, izvajali pa ga bodo v okviru ukrepov
za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.Osredotočen bo na vlogo javnih
organizacij pri pripravi podpornih storitev za internacionalizacijo podjetij in 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.
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18. 05. 2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MARIBOR

Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom
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Nov uporabnik
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NOVICE
18.5.2016 10: 00

MRA začenja projekt
internacionalizacije malih in
srednjih podjetij
Maribor, 18. maja (STA) Mariborska razvojna agencija kot vodilni partner
danes v Mariboru gosti uvodni sestanek projektnega partnerstva projekta
internacionalizacije regionalnih malih in srednje velikih podjetij. Na njem
so prisotni partnerji iz Bolgarije, Italije , Portugalske, Španije in Velike
Britanije, ki sodelujejo pri projektu v okviru programa Interreg Europe.

Program medregionalnega sodelovanja Interreg Europe je del cilja evropskega
teritorialnega sodelovanja kohezijske politike za obdobje med leti 2014 in 2020.
Namenjen je izboljšanju učinkovitosti politik regionalnega razvoja , posodobitvi
gospodarstva in krepitvi konkurenčnosti v Evropi ter predstavlja okvir za
sodelovanje regionalnih in lokalnih organizacij v državah EU, Švici in na
Norveškem.

Da bi spodbudila razvoj potenciala posameznih regij , Bruselj preko omenjenega
programa regionalnim in lokalnim javnim organizacijam v okviru EU ponuja
priložnost, da delijo zamisli in izkušnje o izvajanju javnih politik in dobrih
praks, s čimer bo dosežena izboljšava strategij , namenjenih EU državljanom in
skupnostim.

Omenjeni program ponuja finančno podporo za raziskave in inovacije ,
izboljšanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij , podporo prehodu na
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter varstvu okolja in spodbujanju
učinkovite rabe virov.

Kot poudarjajo na mariborski agenciji , je majhnim in srednje velikim podjetjem
treba pomagati pri izdelavi učinkovite strategije internacionalizacije poslovanja
ter jim tako omogočiti, da izkoristijo priložnosti na globalnem trgu. Kar 23
milijonov takih podjetij namreč predstavlja hrbtenico evropskega gospodarstva ,
saj predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU , kjer ustvarijo 58
odstotkov vseh prihodkov.

"Njihov razvoj je zato bistven za krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU , ki
mora biti privlačna za vlaganja. V okviru ukrepov izboljšanja konkurenčnosti
malih in srednje velikih podjetij program spodbuja izmenjavo izkušenj, dvig
zmogljivosti in mreženje , s čimer bomo pomagali podjetjem , da dosežejo rast
na regionalnih , nacionalnih in internacionalnih tržiščih, " poudarjajo partnerji v

projektu.

Projekt, o katerem govorijo v Mariboru , je bil prijavljen v okviru prvega razpisa
medregionalnega programa Interreg Europe , kot eden izmed 216 prijavljenih
projektnih predlogov. Skupaj je vreden 1, 7 milijona evrov, izvajali pa ga bodo v

okviru ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.

Osredotočen bo na vlogo javnih organizacij pri pripravi podpornih storitev za
internacionalizacijo podjetij in 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.

ARHIV
Zadnje novice
Vir
STA

2016
Maj
April
Marec
Februar
Januar

2015
December
November
Oktober
September
Avgust

Julij
Junij
Maj
April
Marec
Februar
Januar

© 1989 2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane Splošni pogoji

59

MRA začenja projekt internacionalizacije malih in 

SPLETNI ČLANEK

http://www.findinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=169684

www.findinfo.si

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=109f0ffa-7714-487f-8963-c3a7c8dbfb9d1253924540


18. 05. 2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MARIBOR

V Mariboru si :
predstavniki
mestnega sveta
MOM
( 11.5.2016 )

Kategorija : Dravograd, Duplek,
Hoče Slivnica , Kungota , Lovrenc na

Občinski
informator 565
( 13.5.2016 )

Kategorija : Dravograd, Duplek ,
Hoče Slivnica , Kungota , Lovrenc na

Moč gibanja (3.
oddaja )

Kategorija : Dravograd, Duplek ,
Hoče Slivnica , Kungota, Lovrenc na

Občinski
informator 564
( 11.5.2016)

Kategorija : Dravograd , Duplek ,
Hoče Slivnica , Kungota , Lovrenc na

Dialog – Boris
Krabonja
(video )

Kategorija : Dialog, novice, Občine,
Oddaje

Išči

Lokalne volitve 2014

Oddaje

Novice

Evropske volitve 2014

Volitve v DZ 2014

Volitve 2011

Vprašali ste

Če želite oddati svoje vprašanje kliknite
> > TUKAJ< <
Izvedeli smo

Vreme
Selnica ob Dravi

Anketa
Ali se strinjate s tem, da lahko inšpektor
od vas zahteva , da mu pokažete račun?

Da.
Ne.
Me ne zanima.

MRA s projektom internacionalizacije podjetij

Dodano: 18.05.2016, 9: 52 | Kategorija: Maribor, novice, Občine

Mariborska razvojna agencija ( MRA) je kot vodilni partner danes v Mariboru gostila uvodni sestanek
projektnega partnerstva projekta internacionalizacije regionalnih malih in srednje velikih podjetij.
Na njem so bili prisotni partnerji iz Bolgarije , Italije, Portugalske, Španije in Velike Britanije , ki sodelujejo
pri projektu v okviru programa Interreg Europe.

Projekt namenjen učinkovitejšemu regionalnemu razvoju

Program medregionalnega sodelovanja Interreg Europe je del cilja evropskega teritorialnega sodelovanja
kohezijske politike za obdobje med leti 2014 in 2020. Namenjen je izboljšanju učinkovitosti politik
regionalnega razvoja , posodobitvi gospodarstva in krepitvi konkurenčnosti v Evropi ter predstavlja okvir za
sodelovanje regionalnih in lokalnih organizacij v državah EU , Švici in na Norveškem.

Mariborska razvojna agencija ( MRA)

Domov Maribor Ruše Selnica ob Dravi Podvelka Radlje ob Dravi Vuzenica Muta Dravograd Ribnica na Pohorju Lovrenc na Pohorju

Duplek Šentilj Pesnica Kungota Hoče Slivnica Rače Fram Ptuj
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18. 05. 2016 www.lokalec.si Stran/Termin:

SLOVENIJA

72

Glasuj
Rezultati

Glasovanje za TOP 10
Lestvica TOP 10 na BK TV

Alya – CAR
Dejan Vunjak Če Te Poljubim
Špela Grošelj Cmok, Cmok
Nina Pušlar Ta svet ne zna živet
Ines Erbus Moje oči plave
Clemens Pozab Na Bonton
Gadi Za tebe
Neisha Visoko nad oblaki
Anja Baš Punca Iz Tvoje Ulice
Rock Partyzani in Novi Spomini Nocoj

pri meni druga spi
Dare Acoustic Moj cukr
Muff – Uspavanka
SKaTER , Avioni in D.J. Time Vedno

ob tebi
Vlado Kreslin Če bi midva se kdaj

srečala
Modrijani in Teofil Milenkovic Ti in

jaz

Glasuj
Rezultati

Da bi spodbudila razvoj potenciala posameznih regij, Bruselj preko omenjenega programa regionalnim in
lokalnim javnim organizacijam v okviru EU ponuja priložnost, da delijo zamisli in izkušnje o izvajanju
javnih politik in dobrih praks , s čimer bo dosežena izboljšava strategij, namenjenih EU državljanom in
skupnostim.

Podpora na večih nivojih
Omenjeni program ponuja finančno podporo za raziskave in inovacije, izboljšanja konkurenčnosti malih in
srednje velikih podjetij , podporo prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter varstvu okolja
in spodbujanju učinkovite rabe virov.

Mala in srednje velika podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva

Kot poudarjajo na mariborski agenciji , je majhnim in srednje velikim podjetjem treba pomagati pri izdelavi
učinkovite strategije internacionalizacije poslovanja ter jim tako omogočiti, da izkoristijo priložnosti na
globalnem trgu. Kar 23 milijonov takih podjetij namreč predstavlja hrbtenico evropskega gospodarstva, saj
predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU, kjer ustvarijo 58 odstotkov vseh prihodkov.

“Njihov razvoj je zato bistven za krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU , ki mora biti privlačna za
vlaganja. V okviru ukrepov izboljšanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij program spodbuja
izmenjavo izkušenj, dvig zmogljivosti in mreženje, s čimer bomo pomagali podjetjem, da dosežejo rast na
regionalnih , nacionalnih in internacionalnih tržiščih , ” poudarjajo partnerji v projektu.

Projekt vreden 1 , 7 milijona evrov

Projekt, o katerem govorijo v Mariboru , je bil prijavljen v okviru prvega razpisa medregionalnega programa
Interreg Europe, kot eden izmed 216 prijavljenih projektnih predlogov. Skupaj je vreden 1,7 milijona evrov,
izvajali pa ga bodo v okviru ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.

Osredotočen bo na vlogo javnih organizacij pri pripravi podpornih storitev za internacionalizacijo podjetij in
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.

Galerija
V galeriji trenutno ni slik.

Komentiraj

Ime (obvezno )

e-Naslov (ne bo objavljen) (obvezno )

Spletna stran

Prosimo izpolnite preden nadaljujete !
3 + 2 =

Oddaj komentar

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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19. 05. 2016 Stran/Termin: 25

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: DOMA IN PO SVETU Žanr:

Površina/Trajanje: 511,51

Naklada: 43.700,00

Gesla: MARIBOR

Na uvodnem sestanku

so bili
prisotni
partnerji

iz Bolgarije, Italije

, Portugalske ,

Španije in Velike
Britanije, ki sodelujejo

pri projektu
v okviru programa
Interreg Europe.

Program medregionalnega

sodelovanja

Interreg Europe je
del cilja evropskega teritorialnega

sodelovanja kohezijske

politike za obdobje
med letoma 2014 in 2020.

PRILOŽNOST
Da bi spodbudil razvoj

potenciala posameProjektno

partnerstvo
Uvodni sestanek

MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA kot vodilni partner je včeraj
v Mariboru gostila uvodni sestanek projektnega partnerstva projekta
internacionalizacije regionalnih malih in srednje velikih podjetij.

znih regij , Bruselj preko
omenjenega programa

regionalnim in lokalnim
javnim organizacijam
v okviru EU ponuja priložnost

, da delijo zamisli
in izkušnje o izvajanju

javnih politik in dobrih

praks. Program med
drugim ponuja finančno

podporo za raziskaProgram

med
drugim ponuja
finančno podporo
za izboljšanje
konkurenčnosti
malih in srednje
velikih podjetij.

ve in inovacije , izboljšanje
konkurenčnosti malih

in srednje velikih podjetij

in podporo prehodu
na nizkoogljično gospodarstvo.

Kot poudarjajo na
mariborski agenciji , je
malim in srednje velikim
podjetjem treba pomagati

ter jim tako omogočiti

, da izkoristijo priložnosti

na globalnem
trgu. Kar 23 milijonov
takih podjetij namreč
predstavlja hrbtenico
evropskega gospodarstva

, saj predstavljajo kar
99 odstotkov vseh podjetij

v EU, kjer ustvarijo
58 odstotkov vseh prihodkov.

23
malih in
srednje
velikih
podjetij

predstavlja
hrbtenico

evropskega
gospodarstva.

milijonov

177

Projektno partnerstvo

POROČILO

Svet 24
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19. 05. 2016 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: GOSPODARSTVO Žanr:

Površina/Trajanje: 128,62

Naklada: 31.150,00

Gesla: MARIBOR

V Mariborski razvojni agenciji (MRA ) so se včeraj sestali partnerji projekta internacionalizacije

regionalnih malih in srednje velikih podjetij. Na njem so
prisotni partnerji iz Bolgarije , Italije, Portugalske , Španije in Velike Britanije ,
ki sodelujejo pri projektu v okviru programa Interreg Europe. Gre za del cilja
evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike za obdobje med
letoma 2014 in 2020. Omenjeni program ponuja finančno podporo za raziskave

in inovacije, izboljšanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
podporo prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih ter varstvu
okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov.

Kot poudarjajo v mariborski agenciji , je majhnim in srednje velikim podjetjem

treba pomagati pri izdelavi učinkovite strategije internacionalizacije poslovanja

ter jim tako omogočiti , da izkoristijo priložnosti na globalnem trgu.
Kar 23 milijonov takih podjetij namreč pomeni hrbtenico evropskega gospodarstva

, saj predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU, kjer ustvarijo 58
odstotkov vseh prihodkov.

Projekt , o katerem govorijo v Mariboru, je bil prijavljen ob prvem razpisu
medregionalnega programa Interreg Europe kot eden izmed 216 prijavljenih
projektnih predlogov. Vreden je skupno 1 , 7 milijona evrov, izvajali pa ga bodo
v okviru ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. ( sta )

MRA: Internacionalizacija malih
in srednjih podjetij

187

MRA: Internacionalizacija malih in srednjih podjetij

sta
VEST

Večer
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