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Vabilo  
 

Projekt INTRA (Interreg Evropa) Vas vabi na zaključno konferenco:  

Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij 

 

Vljudno vabimo – oblikovalce politik, akademike, podporno podjetniško okolje in 

predvsem mala in srednje velika podjetja, da se nam pridružite na mednarodni 

konferenci Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij, ki bo 12. maja 2020 

v Mariboru.  

 

Mednarodna konferenca je rezultat skupnega delovanja šestih evropskih regij: Vzhodne 

Slovenije, Abruzza v Italiji, Algarve na Portugalskem, Estremadure v Španiji in 

Jugovzhodne Bulgarije ter West-Midlands v Veliki Britaniji. Namenjena je razmisleku o 

oblikovanju regionalnih politik internacionalizacije, takšnih, ki presegajo prepreke s 

katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja pri uresničevanju poslovne širitve, 

rasti, konkurenčnosti in trajnostnega poslovanja.  

 

Projekt INTRA (Interreg Evropa) izžareva potrebo po izmenjavi znanj in dobrih praks med 

oblikovalci politik, predvsem organi upravljanja, vključenimi v kohezijsko politiko. V 

zadnjih treh letih procesa izmenjave izkušenj so partnerji in njihovi regionalni deležniki 

razvijali Akcijske načrte, ki prispevajo k učinkovitosti politik internacionalizacije na 

regionalni ravni. Vsi akcijski načrti so outputi, ki temeljijo na programu Interreg Evropa, ki 

regionalnim akterjem omogoča preučevanje potreb, pregled drugih evropskih regij in 

iskanje možnih rešitev v obliki projektov/ukrepov/programov, namenjenih izmenjavi 

izkušenj, znanj ali prenosa veščin med regijami.  

 

INTRA opredeljuje, da je moč operativne programe prilagoditi potrebam, ki jih imajo 

podjetja, in sicer samo če proces oblikovanja poteka strukturirano z vključevanjem 

ustvarjalcev izvoznega okolja, tj. deležnikov lokalne, regionalne in nacionalne ravni.  

 

Mednarodna konferenca bo presegla zgolj predstavitev dosežkov projekta INTRA ter 

umestila internacionalizacijo kot prečno prioriteto regionalnega razvoja. V središče bo 

postavila vlogo regij in regionalnih razvojnih agencij pri oblikovanju okvirja 

internacionalizacije in njenem upravljanju. Dodatno bo poglobila znanje o 

mednarodnih organizacijah kot je Združenje evropskih regionalnih razvojnih agencij 

(EURADA), platforma pametne specializacije, mednarodnih grozdov in mrež. Še več, 

predstavila bo vlogo, ki jo imajo pisarne za prenos tehnologije, tehnološki parki in 

poslovni inkubatorji pri internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij (MSP), start-

upov in "born global".  

 

Vse te prečne teme bomo predstavili in o njih razpravljali na mednarodni konferenci na 

katero Vas vljudno vabimo! 

 

dr. Amna Potočnik, INTRA (Interreg Evropa)  

vodja projekta 

 

 



  

4 
 

Program zaključne konference 

Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij 
8.30–9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 

 

9.00–9.30 NAGOVORI  

 9.00–9.10 
mag. Matej Skočir, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja Sektorja 

za internacionalizacijo 

 9.10–9.20 g. Laurențiu David, Skupni sekretariat Interreg Evropa, policy officer  

 9.20–9.30 g. Uroš Rozman, mag., Mariborska razvojna agencija, direktor 

9.30–10.30 OSREDNJI GOVORCI 

 9.30–10.00 
Dosežki programa Interreg Evropa in usmeritve za obdobje po 2020, g. Laurențiu 

David, Skupni sekretariat Interreg Evropa, policy officer 

10.00–10.30 
Upravljanje internacionalizacijskega ekosistema, dr. Saša Knežević, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, svetovalec 

10.30–11.00 DOSEŽKI PROJEKTA INTRA (INTERREG EVROPA)  

10.30–10.40 INTRA vpogled, dr. Amna Potočnik, Mariborska razvojna agencija 

10.40–10.50 
Dobre prakse kot učni pripomoček, ga. Lucila Castro Rovillard, Fundecyt-PCTEX, 

Extremadura, Španija 

10.50–11.00 

Priporočila politikam za bolj učinkovito in uspešno oblikovanje 

internacionalizacijske podpore podjetij, g. Hugo F. Barros, Univerza Algarve, CRIA, 

vodja oddelka za podjetništvo in tehnološki transfer,  Portugalska 

11.00–11.30 ODMOR ZA KAVO IN DRUŽENJE 

11.30–13.30 IZVEDBA AKCIJSKIH NAČRTOV 

11.30–11.50 Poenostavitve dostopa do financiranja v Vzhodni Sloveniji, ga. Maja Ploj, 

Slovenski podjetniški sklad 

11.50–12.10 Podpora internacionalizaciji MSP-jev v Bolgariji, Ministrstvo za gospodarstvo 

Bolgarije, Direktorat za Evropska sredstva in konkurenčnost / RAPIV, Bolgarija  

12.10–12.30 Pospeševanje e-trgovine na regionalnem nivoju, Extremadura Avante / 

FUNDECYT-PCTEX, Španija  

12.30–12.50 Tehnološki park Algarve in projekt RESTART, g. Hugo F. Barros, Univerza Algarve, 

CRIA, Vodja oddelka za podjetništvo in tehnološki transfer,  Portugalska 

12.50–13.10 Digitalizacija, ključni element internacionalizacije v West Midlands, g. David 

Hope,  Coventry City Council, Velika Britanija 

13.10–13.30 Vpliv velikih razvojno raziskovalnih projektov na internacionalizacijo v regiji 

Abruzzo, CAPITANK, Italija   

13.30–15.00 KOSILO IN MREŽENJE 

15.00–17.00 
POLITIKA INTERNACIONALIZACIJE: od politike do infrastrukture, od znanosti do 

MSP-jev: moderirana razprava v interakciji z udeleženci  

 Vloga EURADA in RRA-jev pri internacionalizaciji in pametni specializaciji, g. 

Esteban Pelayo, EURADA - Evropsko združenje razvojnih agencij, direktor 

Pametna specializacija in internacionalizacija: S4 in SRIPi - primer Slovenija, dr. 

Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica 

Pripravljenost slovenskih in avstrijskih podjetij na Industrijo 4.0, izredna prof. dr. 

Simona Šarotar Žižek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 

predstojnica Inštituta za management in organizacijo  

Digitalizacija MSP-jev, mag. Jure Verhovnik, DIH Slovenija, mednarodni strokovnjak 

RIS3 v regiji Algarve, g. Aquiles Marreiros, vodja oddelka za regionalno dinamiko 

v CCDR, Portugalska  

Vloga grozdov in mrež pri internacionalizaciji, inž. Ercole Cauti, Kemo-

farmacevtski grozd, direktor, Italija 

17.00 ZAKLJUČEK IN MREŽENJE 
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Na kratko o projektu INTRA 
Projekt INTRA se osredotoča na vlogo javnih 

organizacij pri pripravi podpornih storitev 

internacionalizacije MSP, s ciljem spodbuditi 

regionalno podjetništvo ter doprinesti k 

uresničevanju strategije Evropa 2020. 

 

Partnerski projekt temelji na raziskavah 

internacionalizacije in osvetljuje pomen 

regionalnih deležnikov, univerze, gospodarstva, 

civilne družbe in lokalnih skupnosti pri oblikovanju 

novih modelov internacionalizacije, 

prepoznavanju dobrih praks iz sodelujočih INTRA 

regij in pripravi novih projektnih predlogov v 

okviru Kohezijske politike 202–2027. 

 

INTRA partnerji raziskujejo, izmenjujejo in razširjajo 

dobre prakse internacionalizacije, z namenom 

povečanja konkurenčnosti lastnih regij. INTRA 

združuje šest partnerjev: Mariborsko razvojno 

agencijo (SI), Regionalno agencijo za 

podjetništvo in inovacije - Varna (BG), Fundacijo 

Fundecyt – Znanosteni in tehnološki park 

Estremadure (ES), Univerzo Algarve (PT), 

Coventry University Enterprises Limited (UK) ter 

CAPITANK (IT), vse s podporo Organov 

upravljanja ESRR skladov, ključnih deležnikov 

internacionalizacije. 

Cilji projekta INTRA so: zagotavljanje celovitega 

pregleda stanja, vrednotenja in primerjave 

različnih storitev internacionalizacije v 

sodelujočih regijah, s poudarkom na dobrih 

praksah/zevih, ki promovirajo ali zavirajo MSP na 

različnih stopnjah procesa internacionalizacije.  

Na podlagi izbranih dobrih praks, viabilnih 

strategij/instrumentov, namenjenih premoščanju 

zevov znotraj regionalnih razvojnih programov so 

bila oblikovana Priporočila politikam za pripravo 

učinkovitega podpornega okolja 

internacionalizacije in razviti Akcijski načrti, ki 

rešujejo izzive, s katerimi se soočajo mala in 

srednje velika podjetja na poti 

internacionalizacije oziroma uresničevanju izvoznih priložnosti.  
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Prizorišče dogodka 
  

 

Zaključna konferenca projekta INTRA bo potekala v Hotelu City v Mariboru.  

 

Naslov: Hotel City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, SI-2000 Maribor 

GPS koordinate: z. širina: 46˚33’26.3” N – 46.557295 z. dolžina: 15˚39’01.8” E – 15.650512 

 

 

 

Prijava 
 

Vljudno vas vabimo, da se na dogodek prijavite do 15. aprila 2020, in sicer na 

naslednji povezavi:   

https://cutt.ly/9eJIx6X   

 

Zaključna konferenca projekta INTRA je brezplačna. Potekala bo v angleškem jeziku. 

 

 

Za nadaljnje informacije ali pomoč smo vam na voljo:  

Sabina Šneider, Mariborska razvojna agencija 

E sabina.sneider@mra.si  

M + 386 40 89 19 39.   

 

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI! 

 
 

http://www.hotelcitymb.si/
https://cutt.ly/9eJIx6X
mailto:sabina.sneider@mra.si
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwioXcuJ7bAhUQalAKHTkFBmkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hotelcitymb.si/kontakt/&psig=AOvVaw0KBfq3_2Himh3AYircs0F6&ust=1527254491476414

