1

Marce 2019
Projekt IRIC

E-NOVIČKE št. 5
V okviru projekta IRIC nadaljujemo z aktivnostmi internacionalizacije malih in srednjih podjetij
na angleško in nemško govorečih trgih. V nadaljevanju vam bomo predstavili projektna
dogajanja v preteklih šestih mesecih.
Šesto srečanje projektnih partnerjev v Zeltweg
Partnerji projekta IRIC smo se srečali šestič v
Zeltwegu dne 17. oktobra 2018. Gostilo nas je
podjetje NET Automation, ki ima poslovne
prostore v Holzinnovationszentrum v
Zeltwegu. Dopoldanski del srečanja je bila
namenjen prvemu sestanku Projektne
usmerjevalne skupine, ki je pregledala in
ovrednotila dosedanje dosežke projekta. Na
sestanku se nam je pridružil tudi skrbnik
projekta iz Skupnega sekretariata in ocenil
napredek projekta v prvi polovici njegovega
izvajanja. Ob zaključku prvega dela sestanka
so nas predstavniki NET Automation peljali na ogled njihovih poslovnih prostorov in pilotnih
aktivnosti, ki jih razvijajo v okviru projekta. V popoldanskem delu sestanka smo razpravljali o
tekočih projektnih aktivnostih. Vodje delovnega paketa so predstavili delovni napredek. Ob
koncu sestanka smo načrtovali aktivnosti in dogodke za naslednje leto.
Delavnica »Inovacije« v Zeltwegu
Vodilni partner ROW Zeltweg je 8. novembra
2018 organiziral delavnico na temo
"Inovacije", ki je potekala v okviru projekta
IRIC.
Po
začetni
skupni
analizi
najpomembnejših gospodarskih akterjev v
lokalnem okolju, so se udeleženci ukvarjajo z
učinki in možnostmi razvoja podjetniškega
okolja. Na osnovi rezultatov razprave so
pripravili oceno prednosti in slabosti katerih
poudarek je bil na prepoznavanju
sposobnosti podjetij za njihovo vključevanje
v procese Industrije 4.0. Na tem dogodku je
sodelovalo 14 regionalnih podjetij.
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Predstavitev slovenskih podjetij bavarskim trgovskim zastopnikom
Dne, 13.11.2018 je v Münchnu potekal
Mednarodni dan trgovskih zastopnikov zveze
CDH Bayern. V sklopu tega je potekala
mednarodna borza podjetij, ki se jo je
udeležilo 7 predstavnikov treh slovenskih
podjetij (Kvadro studio d.o.o., Pavlin d.o.o.,
Kiberplast d.o.o.) ter podjetja iz Makedonije,
Poljske in Nemčije. Podjetja so opravila med
3 in 4 sestanke z nemškimi agenti in
trgovskimi zastopniki.
V okviru projekta IRIC so slovenska podjetja
opravila B2B srečanja.

6. Konferenca ženskega podjetništva
Projekt IRIC se je 6.12.2018 udeležil in s
stojnico predstavi na 6 Konferenci ženskega
podjetništva v Mariboru. Dogodek je bil
obenem tudi zaključek projekta Regiowin v
okviru programa Interreg Slovenija Avstrija.
Projekt
spodbuja
internacionalizacijo ženskega podjetništva,
zato se je v sklopu konference predstavil
tudi naš projekt IRIC.

Sestanek slovenskih projektnih partnerjev
Slovenski partnerji projekta IRIC: PTP Murska
Sobota GZS Ljubljana in E-zavod Ptuj smo se v
ponedeljek
28.01.2018
sestali
na
usklajevalnem sestanku na Ptuju. Pred nami
je zadnje leto projektnih aktivnosti
internacionalizacije malih in srednjih podjetji.
Želimo jih peljati čim bolj usklajeno in v korist
vseh dosedanjih udeležencev projekta. V tem
letu bomo delo usmerili v pomoč pri pripravi
izvoznih načrtov nekaterim podjetjem, ki
želijo prodreti na nemško in angleško
govoreče trge. Organizirali bomo tudi oglede izbranih strokovnih sejmov in B2B srečanj
podjetij s potencialnimi tujimi partnerji. Obenem je bil to pripravljalni sestanek za naslednje
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srečanje vseh projektnih partnerjev konec februarja v Murski Soboti, kjer smo skupne
aktivnosti dorekli tudi z avstrijskimi partnerji.

Sedmo srečanje projektnih partnerjev v Murski Soboti
26. februarja 2019 smo se partnerji projekta
IRIC sestali že sedmi. Projektni sestanek je
gostil Pomurski tehnološki park v Murski
Soboti. Partnerji smo pregledali aktivnosti v
2 letih projektnega dela. Vsak vodja
delovnega paketa je poročal o trenutnem
stanju delovnega paketa. Kateri so naslednji
koraki in možni problemi pri izvajanju
načrtovanih dejavnosti. Projekt ima nekaj
zamud pri dejavnostih na angleško
govorečih trgih, kar povzroča negotovost
glede Brexita. Slovenska in avstrijska
podjetja so nekoliko zadržana glede vključevanja, saj so trenutne razmere zelo negotove,
napovedi glede angleškega gospodarstva pa so nejasne. Vendar pa je angleški trg za nekatere
zanimiv in vidijo dovolj izzivov za svoje prihodnje poslovanje. Projektni partnerji so v stiku z
angleško svetovalko in trenerko gospo Voughan za organizacijo dogodka in B2B srečanja za
podjetja na angleško govorečih trgih. Aktivnosti na nemško govorečih trgih so v teku, zato
avstrijski partnerji načrtujejo organizacijo dogodkov in B2B srečanj za podjetja, ki iščejo takšne
stike.
Projektna partnerja NET Automation iz Zeltwega in USOL d.o.o. se bosta verjetno udeležila
enega najpomembnejših sejmov v Evropi, Hannoverskega sejma v začetku meseca aprila.
Osrednje teme sejma bodo predstavitve procesov in tehnologij za Industrijo 4.0. Preko
socialnih omrežij projekta IRIC smo pozvali podjetja, da se sejma udeležijo, saj je takšen
dogodek odlična priložnost za internacionalizacijo na nemško govorečih trgih in širše.

Podjetja ponovno pozivamo k vključitvi v
izobraževalno platformo »Knowledge-base«,
ki smo jo vzpostavili v projektu. To orodje
ponuja veliko aktualnih mednarodnih gradiv
na temo internacionalizacije za vse tiste, ki se
želijo sami podati na pot internacionalizacije.
Registrirate se lahko na povezavi:
http://www.knowledge-base.si
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Projekt IRIC podjetjem ponuja organizacijo B2B srečanj s podjetji na angleško in nemško
govorečih trgih. Zato bi želeli, da se zainteresirana podjetja vključijo v projekt ter izrazijo svoje
želje in potreb po navezovanju stikov s tujimi trgi. Intenzivno sodelujemo s trenerji in
svetovalci za internacionalizacijo v tujini, ki lahko podjetjem pomagajo pri vzpostavitvi prvih
kontaktov in organizaciji srečanj.
Lep pozdrav,
Projektni partnerji

