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UVODNIK

SPOŠTOVANI !
Zaključuje se evropsko leto USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI, pod sloganom DOMIŠLJIJA.
USTVARJALNOST. INOVATIVNOST. (IMAGINE. CREATE. INNOVATE.). Skozi vse leto so potekale
številne aktivnosti z namenom dodatno spodbujati ustvarjalne in inovativne pristope na različnih
področjih človeške dejavnosti in prispevati k uresničevanju prihodnjih izzivov v globaliziranem
svetu.
Menimo, da je v luči trenutne gospodarske krize, evropsko leto dobilo dodaten pomen – saj so le
ustvarjalnost in inovacije odgovor na krizo. Kljub temu, da smo se zaradi krize prisiljeni soočiti s
številnim dodatnimi poslovnimi problemi in stiskami, pa kriza predstavlja priložnost, da uresničimo
tudi tiste bolj drzne poslovne zamisli in ideje – saj nas morda le-te pripeljejo bližje lepši in
uspešnejši prihodnosti.
V nadaljevanju Vam predstavljamo nekaj naših prispevkov, kako smo se v okviru projekta
INNOVATION 2020 in tudi v okviru drugih naših dejavnosti, v tem letu trudili prispevati k
uresničevanju inovativnih zamisli.
Sreča je na strani pogumnih! Uspešno 2010!

Projektni partnerji INNOVATION 2020

1. KLJUČNI DOGODKI V ČASU IZVAJANJA

DRUGO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV
Drugo srečanje projektnih partnerjev INNOVATION 2020 je potekalo 18. septembra
Kapfenbergu, v Avstriji pod okriljem gostitelja AREA m styria GmbH.

v

Avstrijski in slovenski partnerji smo na sestanku predstavili poročila o dosedanjih aktivnostih,
predstavili akcijski plan za dosego nadaljnjih ciljev projekta ter razpravljali na kakšen način zastaviti
kvaliteten metodološki okvir za uresničevanje aktivnosti posameznih delovnih sklopov.
Del srečanja je vodilni partner namenil tudi managementu in koordinaciji projekta: dogovoru o
podpisu partnerske pogodbe, pripravi internega vmesnega poročila o izvedenih aktivnostih,
predstavitvi časovnega okvirja glede podpisa nacionalnih/regionalnih pogodb o sofinanciranju.
Drugo srečanje smo sklenili z dogovorom o naslednjem srečanju, ki bo predvidoma v mesecu
marcu 2010 na Koroškem v Sloveniji.

Vir: Arhiv AREA m styria GmbH

VZPOSTAVITEV SPLETNE STRANI

Projektni partner SAŠA inkubator, d.o.o. iz Velenja je bil v
okviru projekta, v prvem obdobju poročanja, zadolžen za
oblikovanje celostne grafične podobe ter za vzpostavitev
spletne strani projekta. Za oblikovanje celostne grafične
podobe smo skupaj z zunanjim izvajalcem ter ostalimi
projektnimi partnerji oblikovali podobo projekta, ki je
privlačna in prepoznavna za širšo javnost.
Ob koncu oktobra je bila vzpostavljena tudi uradna
internetna stran projekta, s polnjenjem vsebin pa smo
pričeli v mesecu novembru. Le-ta je namenjena obveščanju
malih in srednjih podjetij ter širše javnosti o aktivnostih
projekta, o podpornih storitvah in dogodkih na področju
inovacij
in
podbujanja
podjetništva.
Vabljeni:
http://www.innovation2020.eu.

ANALIZA SLOVENSKIH INKUBATORJEV/PARKOV IN BENCHMARKING ANALIZA
V Pomurskem tehnološkem parku je bila izdelana Analiza slovenskih inkubatorjev/parkov in
benchmarking analiza – primerjalna študija z rezultati benchmarkinga, ki so bili pripravljeni s strani
Evropske komisije. Študija je bila pripravljena na podlagi analize podjetniških inkubatorjev/parkov
vpisanih v Evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije. Namen takšne primerjalne analize je bil opredeliti trenutno stanje
med inkubatorji/parki, glede na veljaven program podpore v Sloveniji in primerjava izsledkov
analize s preostalimi evropskimi državami. Benchmarking analiza bo tako lahko v veliki meri
pripomogla k prenovi veljavnega programa, predvsem z vidika izboljšav posameznih ukrepov
politike programa spodbujanja inkubatorjev/parkov in nasploh podjetništva v Sloveniji. Hkrati pa
lahko ta analiza prispeva k izboljšanju sodelovanja in konkurenčnosti obstoječih subjektov
inovativnega okolja v obmejni regiji.

SPODBUDA IN PODPORA PODJETNIKOM POD OKRILJEM OBRTNE ZBORNICE SLOVENIJE
Izvedene aktivnosti so bile prvenstveno namenjene gospodarstvu in usmerjene v posamezne
obrtne sektorje. Udeleženci so se seznanili z novostmi in zakonodajo na posameznem področju.
Menimo,da z izvajanjem aktivnosti izpolnjujemo zastavljene specifične cilje, še zlasti pri
povečevanju obsega sodelovanja akademskega in raziskovalnega okolja z gospodarstvom ter pri
promociji dobrih praks.
Ciljno skupino so predstavljali potencialni podjetniki, mala in srednja podjetja, institucije
podpornega podjetniškega in inovativnega okolja ter zainteresirana strokovna in medijska javnost.

Podporne aktivnosti so obsegale:
7 Seminarjev:

Srečanje sekcije gradbincev, 23. in 24.01.2009, Laško – 92 udeležencev

Srečanje sekcije kleparjev in krovcev, 30. in 31.01.2009, Ptuj – 81 udeležencev,

Srečanje sekcije instalaterjev-energetikov, 06. in 07.03.2009, Bled –75 udeležencev

Seminar o negi tekstilij, usnja in krzna, 02.06.2009, Ljubljana – 34 udeležencev,

Seminar o digitalnih omrežjih in sistemih, 21. februar 2009, Maribor – 98 udeležencev,

Seminar o LED tehnologijah, organskih polprevodnikih…, 23.05.2009, Maribor - 51
udeležencev,

Srečanje sekcije avtoserviserjev, 27.09.2009, Vransko
1 Konferenco: III. Nanotehnološki dan, 25.03.2009, Ljubljana – 200 udeležencev
1 Tehnološki dan: obisk Laboratorija za fiziko organskih snovi in reaktorja TRIGA, 10.07.2009,
Ajdovščina, Ljubljana

PODJETNIŠKO INKUBIRANJE IN MREŽENJE ZNOTRAJ INKUBATORJA TRC KOROŠKA
TRC Koroška je v torek 3. novembra 2009 v prostorih GZS OZ Koroška v Dravogradu organiziral
delavnico za podjetnike in inovatorje. Cilj delavnice je bil privabiti čim večje število potencialnih in
že aktivnih podjetnikov v regiji in jim predstaviti možnosti podjetniškega inkubiranja in mreženja
znotraj inkubatorja TRC Koroška.

Vir: Arhiv TRC Koroška: Delavnica za podjetnike in inovatorje v Dravogradu.

INNOVATION 2020 V OKVIRU DELAVNICE START:UP PODJETNIŠKA DELAVNICA NA PTUJU
V petek 30.10. 2009, sta projektna partnerja IRP (Inštitut za raziskovanje podjetništva) in E-zavod,
v prostorih E-zavoda na Ptuju, organizirala podjetniško delavnico Start:up.
Delavnice, ki so namenjene podjetnikom in inovatorjem, ki želijo uspešno uresničiti svojo
inovativno podjetniško idejo v nastajajočem ali že delujočem podjetju že vrsto let pripravlja IRP
Maribor (Inštitut za raziskovanje podjetništva) skupaj z lokalnimi soorganizatorji.
V okviru delavnice sta partnerja predstavila tudi cilje in aktivnosti projekta Innovation 2020 in
povabila prisotne k uporabi podpornih storitev, ki so na voljo pri uresničevanju podjetniških idej v
njihovem lokalnem okolju.

SPODBUJANJE INOVACIJ IN PODJETNIŠTVA NA GRADIŠČANSKEM


Podelitev nagrad za naj inovacijo leta 2009 na Gradiščanskem (WiBAG - Die
Wirtschaftsservice Burgenland Aktiengesellschaft)

14. oktobra 2009 v Eisenstadtu so bile podeljene t.i. nagrade WiBAG, za najboljšo inovacijo
Gradiščanske regije. Za nagrado WiBAG se je potegovalo 16 podjetij iz zelo različnih panog in
dejavnosti (rekonstrukcije starih objektov, shranjevanja električne energije, pridobivanja
sintetičnega plina iz lesa…). Zmagovalec je bil izbran na podlagi strogih kriterijev: inovativnost
produkta, inovativnost procesov pri opravljanju storitev, uporabnost inovacije za kupce, vpliv
inovacije na tržišče, na uspešnost podjetja, gospodarstvo.
Prvo nagrado, za naj inovativnejše podjetje regije je prejelo podjetje Biomasse Kraftwerk GmbH &
Co iz Güssinga za inovacijo, razvoj sintetičnega plina, pridobljenega iz lesa.


Spodbujanje inovativnih dejavnosti s pomočjo sodelovanja in čezmejnih projektov

Z namenom podpirati inovacijske dejavnosti podjetij v regiji TOB – Technologieoffensive
Burgenland GmbH sodeluje v projektih , ki le- te podpirajo. Poleg TOB-a podporo podjetje
zagotavlja tudi Business & Innovation Centre Burgenland (BIC).
S sodelovanjem v projektu “INNOVATIONSSERVICE BURGENLAND”, ki se je začel izvajati januarja
2009, so podporne aktivnosti podjetjem osredotočene na spodbujanje inovacijske kulture in na
dvig ozaveščenosti podjetnikov in sodelujočih o pomembnosti izboljšanju pogojev za ustrezno
podporo inovacijskim dejavnostim.

Business & Innovation Centre Burgenland (BIC) pa sodeluje v bilateralnem obmejnem projektu
'IRIS' z Madžarsko, ki se je začel izvajati v septembru. Namen projekta je promovirati skrite
potenciale na čezmejnem območju na področju inovacij. Projekt 'IRIS' se osredotoča na aktivnosti,
ki bodo podpirale medregionalni inovacijski sistem, ki bo temeljil na regionalnem sodelovanju na
različnih področjih inovativnosti.

»ZNANJE USTVARJA PODJETJE« – USPEŠNE STRATEGIJE SODELOVANJA ZNANOSTI IN
GOSPODARSTVA
FH Campus 02 se je 26. in 27. novembra 2009 udeležila Lakeside konference v Celovcu z naslovom
»Znanje ustvarja podjetje – uspešne strategije sodelovanja znanosti in gospodarstva«. Konference
ni zaznamovala samo zanimiva tematika, temveč tudi pisana udeležba (pribl. 120 sodelujočih)
tehnološko usmerjenih podjetij (iz Avstrije, Italije, Slovenije in Nemčije), znanstvenic in
znanstvenikov, vodilnih kadrov univerz, strokovnih šol, tehnoloških parkov, raziskovalnih centrov iz
celotnega območja Alpe Adria ter javnih ustanov. Pojavile so se številne pobude za izboljšavo
kulture sodelovanja. Odgovorni za delovni paket smo na konferenci lahko dobili nadaljnje ideje za
pripravo in nadaljnjo podporo vodenja mednarodnih konferenc.

»VELIČINA MAJHNIH«
Projektni partner Technische Universität Graz – Technologietransfer, je organiziral kontaktni
sejem »Größe der Kleinen«, ki se odvija že deseto leto in si zagotovo zasluži naziv »good practice«.
Prireditev predstavlja most med 15 štajerskimi malimi in srednjimi podjetji, ki iščejo visoko
usposobljeno delovno silo, ter približno 150 študenti ter diplomanti štajerskih visokih šol. Po
principu »tehnološki transfer preko glav« podjetja hitro in enostavno pridejo do dodatnih znanj in
pridobijo bazo za inovacije in za veselje do le-te.

SLOVENSKI DRŽAVNI SVET NA EKSKURZIJI
Projektni partner Holzcluster je 13. oktobra za slovenski državni svet organizirali ekskurzijo s
predstavitvijo Holzcluster Steiermark GmbH, proHolz Steiermark ter Holzinnovationszentrum
Zeltweg. Ekskurzije se je udeležil tudi gospod Blaž Kavčič, predsednik državnega sveta. Gre za
primer, kako avstrijska majhna in srednje velika podjetja v sodelovanju z drugimi podjetji
uresničujejo ideje.

»VODENJE ZA DVIG USPEHA«
Pod vodstvom dr. Ludwiga Emsa, vodjo Gründer- und Servicezentrum Fürstenfeld, se je 25.
novembra 2009 v okviru projekta INNOVATION 2020 odvijala delavnica na temo »Vodenje za dvig
uspeha«. Za ponazoritev pomena inovativnih idej in tehnologij je dr. Ludwig Ems s pomočjo
aktualne statistike zainteresiranim udeležencem pokazal najpogostejše vzroke za bankrote
podjetij. Po tej statistiki gre 40% bankrotov pripisati internim napakam, torej napakam pri vodenju.
K bankrotu podjetij bistveno pripomore tudi pomanjkanje inovativnosti.
Prisotni so s pomočjo skupinskega dela obdelali vprašanji »Kako lahko svojemu podjetju zagotovim
uspeh?« in »Kaj je potrebno zagotoviti, da bo jutri nekaj mogoče storiti drugače brez tveganja,
enostavno in z dobičkom?« .
Številni ustanovitelji podjetij in mladi podjetniki iz regije so z zanimanjem prisluhnili predavanju in
so bili opozorjeni na dejstvo, da sodelovanje GZSZ v projektu INNOVATION2020 ponuja možnost
pomoči mladim vodstvenim kadrom in ustanoviteljem pri uresničevanju inovativnih podjetniških
idej ali uvajanju novih tehnologij in produktov v njihova podjetja.

2. OBVESTILA IN AKTUALNO
V okviru projekta INNOVATION 2020 načrtujemo naslednje aktivnosti:
 Projektni partner SAŠA inkubator bo začel izvajati regijska projekta Zmagovalni izziv in
Zmagovalna ideja, kot primera dobrih praks. Pri obeh projektih želimo mlade spodbuditi k
inovativnosti ter prenosu znanja iz univerzitetnega okolja v gospodarstvo ter obratno. Za oba
projekta bomo izvedli več delavnic v mesecu januarju in februarju.
 Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo predvidoma meseca marca 2010 na Koroškem
pod okriljem Tehnološko razvojnega centra na Koroškem.
 V prihodnjih mesecih bomo projektni partnerji definirali metodologije oz. kriterije za razvoj
regionalnega inovacijskega sistema. V naslednji periodi se bo izvedla analiza trenutnega stanja
poslovnega okolja pomurske regije kot eden izmed korakov, ki bodo potrebni za pripravo
navodil za razvoj regionalnega inovacijskega sistema.
 Obrtna zbornica bo tudi v naslednjem letu organizirala programe usposabljanja, seminarje, 3
tehnološke dneve.

ZA VEČ INFORMACIJ  O vseh napovedanih dogodkih prosimo, da obiščete našo internetno stran
 http://www.innovation2020.eu.

3. 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.
ZA VEČ INFORMACIJ  O kontaktih posameznih projektnih partnerjih prosimo da obiščete našo
internetno stran  http://www.innovation2020.eu/Dokumenti/O_PROJEKTU/Partnerji_40.aspx

