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Marec 2018
Projekt IRIC

E-NOVIČKE št. 3
V tokratnih novičkah bi vas radi seznanili z našimi aktivnostmi v zadnjih 6 mesecih projekta, od
začetka oktobra 2017 do danes. Projektni partnerji se trudimo s predstavitvijo projekta in
angažiranjem čim večjega števila zainteresiranih podjetij, da se nam pridružijo pri internacionalizaciji
in s tem izboljšajo svoje poslovanje ter širijo poslovne stike izven Slovenije.

Predstavitev na 5. Konferenci ženskega podjetništva
Predstavniki E-zavoda Ptuj smo se udeležili 5. Konference ženskega podjetništva, ki je bila 19.10.2017
na Štajerski gospodarski zbornici v Mariboru.
Projekt je imel svojo stojnico, kjer smo
predstavljali njegove cilje in namen.
Podjetnice smo informirali o načrtovanem
usposabljanju in pomoči podjetjem pri
internacionalizaciji
na
nemškem
in
angleškem trgu. Predvsem smo želeli
predstaviti koristi, ki jih imajo lahko
predvsem manjša in srednja podjetja z
vključitvijo v projekt.

Na konferenci smo se srečali s slovenskimi in
avstrijskimi partnerji projekta RegioWIN, programa
Interreg SI-AT. Namen projekta je povečanje stopnje
internacionalizacije podjetij, zlasti med malimi in
srednjimi podjetji v programskem območju.
Dogovarjali smo se o možnostih mreženja med
projektoma.
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Predstavitev IRIC na srečanju projektnih partnerjev projekta “Kraft Das Murtal“
Prav tako so bili aktivni avstrijski partnerji ROW, ki so
projekt IRIC prestavili na srečanju projektnih partnerjev
projekta “Kraft Das Murtal“. Dogodek se je odvijal 25
januarja 2018. V projektu sodelujejo mikro, mala in
srednje velika podjetja iz Zahodne Štajerske.

Četrto srečanje IRIC projektnih partnerjev
Projektni partnerji smo se četrtič srečali v Murski Soboti 21 januarja 2018. Projektni sestanek je gostil
Pomurski tehnološki park (PTP).
Razpravljali smo o usmerjevalni skupini –
svetovalcih za usposabljanje, zainteresiranih
deležnikih, itd. Vsak partner mora identificirati
pretekle in obstoječe projekte ali partnerje na
nemško govorečih in angleško govorečih trgih.
Vodilni partner (ROW) že ima 6 potencialnih
podjetij iz Avstrije, ki jih zanima nemški trg.
Razpravljali smo o sistemu »coaching«a.
Pomembna tema so tudi inovacija v procesu, kako
inovirati izdelek ali storitev ter jih predstaviti na
trgu.
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Partnerji bomo pristopili k izboru trenerske ekipe,
mreže predavateljev in svetovalcev - potrebno je
ustvariti fakultativni okvir za zainteresirana
podjetja.
Projekt mora podpirati MSP pri vstopu na nove
tuje trge, srečanja B2B in dogodke, kjer se
podjetja lahko mrežijo. Projektni partner podjetje
Net Automation GmbH iz Zeltwega, je predstavil
inovativen IT-modul za spremljanje proizvodnih
procesov.

Mreženje projekta IRIC s projektom SMART PRODUCTION, na strokovnem dogodku, za doseganje
sinergijskih učinkov internacionalizacije MSP!
Kot eno od strateških priložnosti je Pomurski tehnološki
park (PTP) identificiral projekt SMART PRODUCTION, ki
omogoča skupen razvoj in koriščenje vseh prednosti
obeh projektov za namene internacionalizacije MSP.
Partnerji iz Slovenije in Avstrije bodo na podlagi
mreženja teh dveh projektov lahko koristili sinergijske
učinke skupnih omrežij, tržnih povezav in virov znanj.
Z namenom mreženja so v okviru sodelovanja projektov
IRIC in SMART PRODUCTION v Pomurskem tehnološkem
parku v sredo 21.2.2018 organizirali strokovni dogodek
v dvorani Pomurske gospodarske zbornice, Murska Sobota, kjer so podjetja predstavila napredne
tehnološke rešitve vezane na optimizacijo proizvodnega procesa.
Na dogodku so prisotnim podjetjem podrobneje
predstavili tudi projekt IRIC ter možnosti brezplačne
vključitve v program »Izvozne akademije za
podjetja«, v okviru katere se bo pod mentorstvom
zunanjih in internih ekspertov delalo na konkretnih
aplikativnih
rešitvah
za
internacionalizacijo
sodelujočih podjetjih.
Na dogodku so podjetniki izvedeli, kako se lotiti
internacionalizacije, modernizacije poslovanja in
proizvodnje v smeri Industrije 4.0, ki danes
predstavlja velik izziv za podjetja. Podjetja vstopajo na tuje trge tudi po poti industrije 4.0, kjer razvoj
panoge narekujejo digitalizacija in internet stvari (IoT), ki prinašajo optimirane procese, nižje stroške
ter s tem višjo produktivnost in konkurenčnost ter seveda lažji vstop na želene tuje trge.
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Še v tem mesecu se bo pričelo izobraževanje za mala in srednja podjetja na GZS, ki je tudi partner v
projektu. Zato vsa zainteresirana podjetja vabimo v »Zunanjetrgovinsko šolo«.
Spoštovani!
V okviru projekta IRIC vas vabimo, da se udeležite ZUNANJETRGOVINSKE ŠOLE, ki se bo pričela
20.03.2018 na Centru za poslovno usposabljanje (CPU) v Ljubljani.
Usposabljanje obsega 36 ur (6 srečanj) in zajema naslednja področja:
• pridobitev oz. poglobitev znanj, potrebnih pri vašem delu s tujino,
• praktično predstavljene tematike na področju mednarodnega poslovanja s konkretnimi
primeri,
• odlične predavatelje, vrhunske strokovnjake z bogatimi praktičnimi in predavateljskimi
izkušnjami,
• individualne konzultacije za pripravo praktične projektne naloge (priprava Izvoznega načrta),
• mreženje s svetovalci Centra za mednarodno poslovanje (CEMP) pri Gospodarski zbornici
Slovenije.
Program sestavlja 6 modulov:
Modul 1: Uvod v proces internacionalizacije in medkulturna komunikacija v mednarodnem okolju in
značilnosti na posameznih trgih (6 ur)
Modul 2: Izvozni načrt (6 ur)
Modul 3: Nastopi na sejmih v tujini, iskanje tujih investitorjev ter pogajanja, trženje in pospeševanje
prodaje v mednarodnem poslovanju (6 ur)
Modul 4: Mednarodno pogodbeno in poslovno pravo, instrumenti zavarovanja plačil in pogodbenih
obveznosti ter financiranje dobavnih verig (6 ur)
Modul 5: Carina, logistika in transport (6 ur).
Modul 6: Digitalna transformacija in digitalizacija poslovanja ter uporaba spletnih orodij in baz
podatkov pri internacionalizaciji ter praktične izkušnje iz prve roke, podelitev certifikatov in mreženje
(8 ur)
Predavanja so v popoldanskem času dvakrat mesečno (ob torkih) od 13. – 18. ure. Termini
usposabljanja so sledeči:
• 20.marec 2018 (13.00 – 18.00),
• 3.april 2018 (13.00 – 18.00),
• 17.april 2018 (13.00 – 18.00),
• 8.maj 2018 (13.00 – 18.00),
• 22.maj 2018 (13.00 – 18.00)
• 5.junij 2018 (13.00 – 18:00).
Prijave so možne na priloženi spletni strani http://www.cpu.si/education/prijava-novazunanjetrgovinska-sola/.

Lep pozdrav,
Projektni partnerji

