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1. PREDSTAVITEV PROJEKTA

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
NASLOV: INNOVATION 2020
PROGRAM: Evropsko teritorialno sodelovanje SI-AT
TRAJANJE: 01.01.2009 – 31.12.2011
VREDNOST PROJEKTA: 2.096.765,00 €
VODILNI PARTNER: Pomurski tehnološki park d. o. o.
PROJEKTNI PARTNERJI: IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Slovenija
TRC KOROŠKA, Slovenija
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovenija
E-zavod, Slovenija
Saša Inkubator d. o. o. , Slovenija
Technische Universität Graz, Forschungs- und Technologie-Haus
Technologietransfer, Avstrija
Holzcluster Steiermark GmbH, Avstrija
AREA m styria, Avstrija
GZSZ - Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld, Avstrija
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Avstrija
ARGE Müllvermeidung Förderprogramm-Management, Avstrija
TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH, Avstrija

NAŠI RAZLOGI ZA SODELOVANJE
Območje na katerem sodelujemo partnerji ima velik gospodarski potencial za razvoj čezmejnega
sodelovanja. V zadnjem obdobju so sodelovanje močno spodbudile nastale povezave med podjetji,
oblikovanje mrež, razvijanje skupnega modela upravljanja poslovnih lokacij, digitalizacija sektorja
MSP-jev, itd. Poleg tega se je na tem območju izoblikovala tudi podjetniška in tehnološko
usmerjena infrastruktura (inkubatorji, tehnološki parki, ipd), ustanovljene pa so bile tudi
organizacije industrijskih grozdov ter tematske mreže.
Omenjene aktivnosti vodijo k uspešnejšemu sodelovanju, vendar pa ugotavljamo, da je za
pomembnejše dosežke in za trajno sodelovanje akterjev na obeh straneh meje, najprej potrebno
okrepiti aktivnosti mreženja in se jih lotiti tudi s pomočjo poglobljenih strategij.
Kot najpomembnejše pomanjkljivosti lahko izpostavimo: predvsem premalo prestrukturiranje
MSP-jev, da bi se lahko izkoristilo višjo dodano vrednost, ki bi se generirala s pomočjo raziskovalnih
aktivnosti in razvoja ter dejstvo, da so številni MSP še vedno usmerjeni na razmeroma omejeno
geografsko področje in pogosto ne izkoristijo obstoječih priložnosti za povezovanje z novimi partnerji,
novimi verigami dodane vrednosti ter čezmejnimi trgi.

RAZLOGI  vzpostavljeno poslovno sodelovanje med regijama  vzpostavljena podjetniška in
tehnološka infrastruktura velik gospodarski potencial

NAMEN PROJEKTA
Namen projekt INNOVATION 2020 je omogočiti vpogled v potrebe podpornih institucij, ki se
ukvarjajo z inovacijami ter omogočiti MSP-jem, da primerjajo in izravnajo razlike, ki se nanašajo na
inovacije in tehnološki razvoj v različnih sektorjih in regijah. Z naborom in prenosom dobrih praks
želimo za potrebe ciljnih skupin (potencialnih podjetnikov, MSP in institucij podpornega okolja)
vzpostaviti kompetentne in delovno sposobne strukture, ki bodo v sklopu projekta izvajale pilotne
aktivnosti na svojih področjih in bodo sposobne izvajati podporne aktivnosti dviga ravni
inovativnosti tudi po koncu trajanja projekta.
NAMEN  oživljanje in podpora mreženju pospeševanje inovacij prenos tehnologij
Vzpostavitev 'kulture inoviranja'

CILJI PROJEKTA
SPLOŠNI CILJ projekta je prispevati k povečanju konkurenčnosti in gospodarskega razvoja regije.
Za uresničitev cilja se bomo osredotočili na izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k naslednjim
SPECIFIČNIM CILJEM:
 spodbujanje rasti sodelovanja na področju raziskave in razvoja inovativnih produktov in
tehnologij z vključevanjem kompetentnih institucij znanja in aktiviranjem podpornega okolja,
 vzpostavitev ravnovesja med potrebami in ponudbo po inovacijah s pomočjo kompetentnih
institucij v regiji
 okrepljeno sodelovanje med javnimi institucijami, raziskovalnimi ustanovami in MSP-ji, za
zagotovitev prihodnosti regionalnega razvoja
 vključitev nacionalnih kompetentnih institucij, ki se ukvarjajo z delovanjem MSP-jev na
področju inovativnosti
 spodbujanje pospeševanje sposobnosti doseganja medregionalnih učinkov na področju
inovativnosti
 marketinško pozicioniranje na kooperacijskem področju s skupno evropsko perspektivo
 vzpostavitev skupne inovativne baze znanja, razvoj trajnih, skupnih instrumentov za inovativni
nadaljnji razvoj institucij, univerz in MSP.
POMEMBNI CILJI  rast sodelovanja na področju raziskav in razvoja  sodelovanje med
institucijami  spodbujanje sinergij med-regionalnega sodelovanja  povečanje konkurenčnosti
regije

DODANA VREDNOST PROJEKTA
Dodana vrednost projekta je usmerjena v iskanje strateških priložnosti in iskanje konkurenčnega
položaja s pozicioniranjem skupne regije v identificiranih globalno usmerjenih tržnih nišah. Za
doseganje dodane vrednosti je po našem mnenju potrebno ohranjati skupno sodelovanje po
zaključku projekta, vzpodbujati razvoj na področju skupne uporabe infrastrukture, organizirati
skupne medregionalne in mednarodne poslovne dogodke, omogočiti prenos dobrih praks,
potrebno dati prednost intenzivnejši uporabi komplementarnih znanj.
DODANA VREDNOST  trajno skupno sodelovanje uporaba skupne infrastrukture skupni
poslovni dogodki prenos dobrih praks  konkurenčno pozicioniranje skupne regije

2. KLJUČNI DOGODKI V ČASU IZVAJANJA

UVODNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV ('KICK-OFF MEETING')
Vodilni partner Pomurski tehnološki park d. o. o. iz Murske Sobote je 8. maja 2009 organiziral in
vodil uvodno srečanje projektnih partnerjev. Projektni partnerji smo se srečali z namenom, da se
najprej podrobneje seznanimo z najpomembnejšimi aktivnostmi, ki jih naše organizacije ponujajo
na področju podpore inovativnih aktivnosti MSP-jem v lokalnem okolju, nato pa je sledil podroben
pregled načrtovanih aktivnosti in pregled okvirnega načrta, kako bomo le-te vključevali,
uresničevali ter nadgrajevali v okviru projekta.
Ostale aktivnosti so bile namenjene postavitvi organizacijske strukture, koordinaciji ter
komunikaciji projektnih partnerjev, pregledu načrtovanih aktivnosti v okviru prvega
poročevalskega obdobja ter razdelitvi nalog. Delovne aktivnosti smo ob koncu zaključili s
pogostitvijo in s spominsko fotografijo (predstavljeno spodaj).

Vir: arhiv Pomurski tehnološki park d. o. o.

PODPIS POGODB O SOFINANCIRANJU ZA PROJEKTE ODOBRENE V OKVIRU 1. ROKA 1. SKUPNEGA
JAVNEGA RAZPISA ZA OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-AVSTRIJA
2007-2013
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja organizirala
svečan podpis prvih pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru prvega roka 1.
skupnega javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 20072013. Svečani podpis je bil organiziran v torek, 23. junija v slavnostni dvorani Rotovž v Mariboru.
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je namreč v letu 2008 objavila prvi
skupni javni razpis za sofinanciranje projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v
višini 31.542.394,00 evrov, in sicer za sofinanciranje dejavnosti, ki se nanašajo na spodbujanje
konkurenčnosti, znanja in gospodarskega sodelovanja ter trajnostnega in skladnega razvoja.
(Vir: SVLR, www.si-at.eu)

3. OBVESTILA IN AKTUALNO

V okviru projekta INNOVATION 2020 načrtujemo naslednje aktivnosti:
DRUGO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
Projektni partnerji iz organizacije AREA m styria GmbH že podrobneje načrtujejo drugo srečanje
projektnih partnerjev, ki bo potekalo 18th Septembra v Kapfenbergu, v Avstriji.
VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI IN SISTEMA E-OBVEŠČANJA
V kratkem bo vzpostavljena tudi spletna stran projekta, ki bo zasnovana kot centralna stična točka
tako projektnih partnerjev kot okolja, ki ga projekt Innovation 2020 naslavlja.

4. KONTAKTNI PODATKI PARTNERJEV
Naše aktivnosti v okviru projekta INNOVATION 2020 bodo uspešne le z Vašim sodelovanjem,
informacijami, predlogi in idejami, zato izkoriščamo to priložnost in Vas vabimo, da sodelujete z
nami.
1. Pomurski tehnološki park d.o.o.
Plese 9a,
9000 Murska Sobota, Slovenija
2. IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva
Svetozarevska ulica 6
2000 Maribor, Slovenija

mag. Marko Močnik
+386 2 530 82 00
marko@p-tech.si
mag. Matej Rus
+386 02 2294 270
matej.rus@irp.si

3. TRC KOROŠKA
Otiški vrh 53
2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija
4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška ulica 71
1000 Ljubljana, Slovenija
5. E-zavod
Čučkova ulica 5
2250 Ptuj, Slovenija
6. Saša Inkubator, d.o.o.
Koroška cesta 62 b
3320 Velenje, Slovenija
7. CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft
GmbH
Körblergasse 126
AT-8021 Graz, Avstrija
8. Technische Universität Graz, Forschungs- und
Technologie-Haus – Technologietransfer
Schlögelgasse 9/3
A-8010 Graz, Avstrija
9. Holzcluster Steiermark GmbH
Holzinnovationszentrum 1a
8740 Zeltweg, Österreich
10. AREA m styria GmbH
Koloman-Wallisch-Platz 1
8605 Kapfenberg, Avstrija
11. GZSZ - Gründer- & Servicezentrum Fürstenfeld,
KG
Wallstraße 26
8280 Fürstenfeld, Avstrija
12. ARGE Müllvermeidung FörderprogrammManagement GmbH
Dreihackengasse 1
8020 Graz, Avstriia
13. TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH
Marktstrasse 3
7000 Eisenstadt, Avstrija

Davorin Rogina
+386 2 87 87 332
davorin.rogina@trc-koroska.si
Larisa Vodeb
+386-1-58-30-810
larisa.vodeb@ozs.si
Darko Ferčej
+386 2 74932 24
darko@ezavod.info.si
Drago Potočnik
+386 41 321 660
Drago.potocnik@pvinvest.si
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Udo Traussnigg
+43 316 6002 728
Udo.traussnigg@campus02.at
Dipl.-Ing. Christoph Adametz
+43 316 873 6033
christoph.adametz@tugraz.at
Ing. Joachim Reitbauer
+43 316 587850-116
reitbauer@holzcluster-steiermark.at
Ing. Wolfgang Wiesenhofer, Ing. Leopold Pilsner
MBA
+43/3862/21234-0
office@areamstyria.com
Dr. Ludwig Ems
+43(3382)54321
ems@ems.co.at
Berthold Schleich
+43/316/712309 - 0
schleich@arge.at
Johann Binder
+43 5 9010 2222
binder@tobgld.at

