za takojšnjo objavo v medijih
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INTRA - naslednji korak podpore internacionalizaciji MSP
Zaključuje se prva faza projekta INTRA, namenjena identifikaciji, naboru,
potrjevanju in prenosu znanja s ciljem izboljšanja obstoječih regionalnih strategij,
ki podpirajo internacionalizacijo MSP v šestih regijah projektnega partnerstva.
V drugi fazi bodo projektni partnerji spremljali aktivnosti organov upravljanja pri
izvajanju akcijskih načrtov v naslednjih dveh letih.
V prvi fazi projekta INTRA (april 2016 – marec 2019) se je medregionalno projektno
partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov regionalnega razvoja, podpornega okolja za
podjetja (vključno z grozdi), znanstvene in tehnološke parke, poslovne inkubatorje in
univerze, osredotočalo na prepoznavanje dobrih praks znotraj svojih regij ter s
partnerstvom v okviru študijskih obiskov delili najboljše primere podpore
internacionalizaciji MSP. Izmed 98 tovrstnih študijskih primerov, jih je 83 potrjenih in
vključenih v Priročnik dobrih praks, ki prikazujejo različne načine podpore MSP ter
različne instrumente, ki se v ta namen uporabljajo.
Sodelovanje na študijskih obiskih je partnerjem omogočilo vpogled v najboljše tuje dobre
prakse, ki bi lahko premostile zev med potrebami regionalnih MSP in podpornimi ukrepi,
ki so trenutno na razpolago. Pridobljeno znanje je bilo nato predstavljeno regionalnim
deležnikom. V drugem krogu študijskih obiskov so deležniki, ki imajo vpliv na izvajanje
obstoječih politik in mehanizmov podpore, odšli na ogled dobrih praks, ki so bile
prepoznane, da lahko največ doprinesejo izboljšavi podpore v dotični regiji.
Tako zastavljena izvedba študijskih obiskov je omogočila partnerjem, da so organom
upravljanja in posredniškim organizacijam, ki izvajajo posamezne podporne mehanizme
regionalnih operativnih programov kohezijske politike, omogočili neposreden vpogled v
izvedbo dobrih praks, ki imajo potencial izboljšati obstoječo podporo MSP. Istočasno z
začetkom izvajanja študijskih obiskov, pa je partnerstvo pričelo s pripravo poglobljene
študije pregleda stanja internacionalizacije ter rednimi diskusijami z regionalnimi
deležniki in medregionalno delovno skupino projektnih partnerjev in njihovih področnih
strokovnjakov. Na ta način so bile prepoznane potrebe regionalnih MSP in ovire, s
katerimi se srečujejo, ko skušajo pridobiti podporo obstoječih mehanizmov in orodji na
voljo v regiji.
Glavni namen aktivnosti projekta INTRA tekom prve faze je bil, da doseže spremembe
politik, da bodo bolje podprle MSP tekom procesa internacionalizacije, kakor tudi
okrepljeno sodelovanje med deležniki na dotičnem področju. Skozi te aktivnosti so bili za
vsako regijo pripravljeni akcijski načrti, ki se bodo izvajali tekom druge faze projekta
INTRA.
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V akcijskem načrtu za Slovenijo je Mariborska razvojna agencija razvila 2 modela za
pomoč podjetjem pri internacionalizaciji, ki ju je mogoče uporabljati preko spletnega
portala za podporo pri internacionalizaciji www.izvoz.si, in sicer:
• vodič za samoocenitev izvoznega potenciala in pripravljenost podjetja na izvoz,
• vodič po javnih institucijah v Sloveniji, ki nudijo podporo na različnih področjih
izvozne poslovne poti.
Prav tako pa akcijski načrt predvideva shemo vavčerjev za internacionalizacijo, ki
vključujejo:
• vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti,
• vavčer za pravna svetovanja ali prevode pravnih dokumentov,
• vavčer za tržne raziskave tujih trgov
• vavčer za sodelovanje na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na
sejmih
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
• Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih.
Vloga projektnega partnerstva v drugi fazi bo spremljanje aktivnosti organov upravljanja
pri izvajanju akcijskih načrtov v naslednjih dveh letih.

Več informacij najdete na spletni strani projekta INTRA:
https://www.interregeurope.eu/intra/
Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
dr. Amna Potočnik, vodja projekta: amna.potocnik@mra.si, 02/333-13-13, 031/605-508
mag. Borut Jurišić, stiki z javnostjo: borut.jurisic@mra.si, 02/333-13-16, 040/852-313
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