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PROJEKT NA PRVI POGLED 

 INNOGROW bo igral pomembno vlogo pri 

podpori modernizacije obstoječih podjetij na 

podeželju in širjenju inovativnih start-up 

podjetij z naslavljanjem politik, ki 

promovirajo prevzem tehnologij in širjenje 

inovativnih poslovnih modelov za MSP-je na 

podeželju. 

 

 

Dragi bralec, 

Vabimo vas k branju prve izdaje e-novic projekta! 

INNOGROW je evropski projekt, sofinanciran s strani INTERREG Europe programa, 
katerega cilj je podpora modernizaciji obstoječih MSP-jev na podeželju  in širjenje 
inovativnih start-up podjetij z naslavljanjem politik, ki promovirajo prevzem 
tehnologij in širjenje inovativnih poslovnih modelov za MSP-je na podeželju. 

Sledeče strani prikazujejo uvodnik pregleda vsebine in ciljev projekta ter zanimive 
informacije o novostih in prihajajočih dogodkih.  

INNOGROW e-novice bodo objavljene vsakih šest mesecev. Preko projektne strani in 
periodičnih e-novic vas bomo informirali o napredku in ključnih rezultatih.  

INNOGROW projektni tim! 
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"Regionalne politike za spodbujanje 
konkurenčnosti in rasti MSP-jev na podeželju 
z inovacijami – INNOGROW" projektni cilj je 
izboljšanje partnerskih politik 
konkurenčnosti gospodarstva na podeželju, 
ki se nanašajo na integracijo novih 
produkcijskih tehnologij in poslovnih 
modelov, ki vodijo k inovativnim produktom. 
Projekt bo spodbujal prevzem inovacij s 
strani MSP-jev na podeželju na podlagi 
izmenjave praks in izkušenj med regijami in 
relevantnimi deležniki  za konkurenčno 
gospodarstvo na podeželju in integracijo 
identificiranih izboljšav v regionalne politike  
in akcijske načrte. 

  

MSP-ji na podeželju morajo ostati 

konkurenčni na svetovni ravni s prevzemom 

inovativnih rešitev, novih poslovnih modelov 

in pristopov modernizacije, ki bodo vodili k 

zvišanju produktivnosti in dostopu do novih 

trgov. Teritorialna krepitev zmogljivosti in 

inovativne politike, ki vključujejo regionalne 

deležnike so kritični elementi za promocijo in 

razpršitev inovacij, za ohranitev in utrditev 

konkurenčnosti MSP-jev in posledično rasti 

regije. Regije lahko igrajo pomembno vlogo 

pri modernizaciji obstoječih MSP-jev na 

podeželju in širjenju inovativnih start-up 

podjetij, ki  dajejo pobude za promocijo 

prevzema tehnoloških rešitev, kot so 

ekološko kmetovanje, funkcionalna hrana, 

sistemi za odpornost pridelkov, selektivna 

vzreja in procesi hranjenja za dvig odpornosti 

živine na lokalne razmere. Na ravni 

managementa, morajo obstajati pobude za 

mešano proizvodnjo pridelkov in 

živinorejskih produktov ter novih poslovnih 

modelov in koalicij, ki bodo vodile k 

inovativnim poslovnim idejam. 

KONTAKTNI PODATKI 

Vodilni partner: Regija Thessaly 

Kontaktna oseba: Stamatia Papadimopoulou 

Telefon:  +30 2413506239 

E-pošta: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 

Spletna stran:  http://www.thessaly.gov.gr/ 

Projekt želi doseči: 

 Povečanje zmogljivosti regionalnih 
uprav za učinkovito izvajanje politik za 
konkurenčnost MSP-jev in spodbujanje 
sprejemanja inovativnih proizvodnih 
procesov in tehnologij s strani MSP-jev 
na podeželju. 

 Razvoj in ponudbo inovativnih 
podpornih storitev za MSP-je na 
podeželju za spodbujanje prevzema 
inovacij. 

 Sprostitev regionalnih in nacionalnih 
naložb za spodbujanje inovativnih 
tehnologij in za ustanovitev novih 
podjetij, ki s prevzemanjem novih 
poslovnih modelov ustvarjajo dodano 
vrednost. 

 Izboljšanje prevzema politik za dvig 
konkurenčnosti MSP-jev, spodbujanje 
horizontalnih in vertikalnih povezav  

med MSP-ji na podeželju za proizvodnjo 
in komercializacijo produktov. 

 Dvig ozaveščenosti med oblikovalci 
politik glede vpliva ukrepov regionalnih 
politik na prevzem inovacij s strani MSP-
jev na podeželju. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 Izboljšanje podpornih storitev za 
inovacije za več kot 5 % MSP-jev na 
podeželju v partnerskih regijah. 

 Izboljšano horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med MSP-ji na podeželskih 
območjih za komercializacijo izdelkov. 

 Povečana zmogljivost 200 zaposlenih v 
javni upravi za učinkovito uvajanje 
politik, stimuliranje prevzema inovacij s 
strani MSP-jev na podeželju. 

 10 milijonov evrov naložb namenjenih 
za spodbujanje inovativnih tehnologij in 
novih poslovnih modelov.   

INNOGROW projekt 

 

Projektni cilji  
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INNOGROW združuje 9 partnerjev iz 8 držav, ki vključujejo organe upravljanja in regionalne organe, ki vplivajo na regionalne in nacionalne politične 

instrumente za spodbujanje sprejetja tehnologij in inovativnih poslovnih modelov s strani MSP-jev podeželjskega gospodarstva. Za povečanje 

konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter spodbujanje razvoja podeželja, projekt vključuje širok spekter dejavnosti, s poudarkom na spodbujanju 

medregionalnega učnega procesa in izmenjavo izkušenj med regionalnimi oblastmi. Projektne aktivnosti vključujejo:  

‐ Analizo učinka inovativnih tehnologij "na konkurenčnost in produktivnost MSP-jev na podeželju. 

‐ Identifikacijo uspešnih poslovnih modelov za MSP-je na podeželju.  

‐ Vrednotenje in analizo obstoječih politik in strategij, ki se nanašajo na spodbujanje inovacij MSP-jev na podeželju.  

‐ Analizo faktorjev (ovire in aktivatorji), ki vplivajo na prevzem inovacij s strani MSP-jev na podeželju.  

‐ Promocijo javnega dialoga in procesa svetovanj za graditev konsenza in zagotovitev uspešnega izvajanja regionalnega akcijskega načrta, s 

podporo in udeležbo glavnih regionalnih deležnikov.  

‐ Spodbujanje medregijskega učenja in krepitve zmogljivosti s pomočjo delavnic, študijskih obiskov in dogodkov za izmenjavo znanj na področju 

politik. 

‐ Razvoj  prenosljivih orodij in virov za spodbujanje primerjalne analize in učenja politik ter prenosa znanja preko okvira partnerstva. 

‐ Skupni razvoj akcijskih načrtov za spodbujanje boljših instrumentov politik, ki jih projekt obravnava. 

‐ Povečanje ozaveščenosti, spodbujanje in razširjanje rezultatov projekta in znanja izven okvirov partnerstva.

 

PROJEKTNI PARTNERJI  

 

Regija Tesalija (GR) 

 
Fundacija za okolje Lombardija FLA  (IT) 

 

Zemgale Načrtovana regija (LV) 

 

Univerza Newcastle upon Tyne (UK) 

 

Stara Zagora Regionalna ekonomska razvojna agencija 

(BG)  

 
Regionalna razvojna agencija Pardubice regija (CZ) 

 
Gospodarska zbornica Molise (IT) 

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno 

podporni center, d.o.o., Kranj (SI) 

 

Pannon Novum Zahod-Podonavska regionalna 

inovacijska neprofitna d. o. o. (BG) 

Projektne aktivnosti 

Projekt bo izveden v dveh fazah. Od leta 2016 

do leta 2019 bo potekalo izvajanje načrta 

projekta, usmerjenega v doseganje izboljšav 

na področju podpornih politik za podjetnike 

na podeželju. Te izboljšave bodo v drugi fazi 

projekta, od leta 2019 do 2021, preizkušene 

znotraj sodelujočih ciljnih skupin: malih in 

srednje velikih podjetij in oblikovalcev politik, 

za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti na podeželju. 
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Začetni sestanek INNOGROW je potekal 3. in 4. maja 2016, v Larisa, Tesaliji, v Grčiji. 

Sestanek  označuje začetek petletnega projekta sofinanciranega s strani programa 

INTERREG Evrope. Šestnajst udeležencev od vseh devetih projektnih partnerjev je 

sodelovalo na dogodku. Vodilni partner Regija Tesalija je nastopala v vlogi pripravljalca 

in koordinatorja dogodka. 

Organiziranih je bilo več kot 18 sej z namenom obravnave izzivov delovnega načrta in 

določitve časovnega načrta za različne dejavnosti projekta. Odgovorni partnerji za 

določene aktivnosti so izvedli natančnejše predstavitve aktivnosti opisanih v prijavnici 

projekta INNOGROW. Razprava ob koncu vsake seje je pomagala projektnim 

partnerjem doseči skupno razumevanje ključnih vprašanj in oblikovati natančnejši 

seznam aktivnosti, ki bo končan v prvi polovici izvedbe projekta. 

 Sestanek je bil priložnost za partnerski pogovor o izkušnjah vzpostavitve regionalnih politik za spodbujanje prevzema inovativnih tehnologij med 

podjetji na podeželju in za podporo širjenja inovativnih start-up podjetij, povezanih s specifičnimi aktivnostmi na podeželju.  

Partnerji bodo organizirali sestanek regionalnih skupin katerih člani so oblikovalci podpornih politik za razvoj podeželja in bodo prispevali k rezultatom 

projekta. Naloga partnerja je povezati skupino in motivirati člane za sodelovanje s ciljem izmenjave političnih praks iz tujine z obstoječimi praksami v 

partnerskih regijah in na tej osnovi oblikovati  učinkovitejše ukrepe in pobude za prevzem inovacij MSP-jev na podeželju za dvig konkurenčnosti. 

Ukrepi in pobude bodo vključeni v akcijski načrt, ki ga bodo oblikovalci politik v drugem delu projekta poizkušali izvesti oz. vzpostaviti novosti in 

izboljšave identificirane v prvi polovici projekta. Partnerji bodo organizirali sestanek regionalne skupine enkrat vsakih 6 mesecev.  Na osnovi poročil s 

sestankov se bodo izmenjavale prakse in znanja znotraj partnerstva. Z vidika organov upravljanja je pričakovano, da bodo prispevali predloge za 

izboljšave politik na svojih področjih, medtem, ko naj bi raziskovalne institucije predlagale izboljšave na področju inovativnih tehnoloških rešitev in 

npr. gospodarske  zbornice oz. drugi deležniki na a svojem področju. Dialog znotraj regionalnih skupin naj bi pripeljal do usklajenih predlogov za 

izboljšave podpornih politik za razvoj konkurenčnosti MSP-jev na podeželju. 

Za več informacij o prihajajočih regionalnih sestankih prosim obiščite našo spletno stran:  www.interregeurope.eu/innnogrow 

 

 

 

ŽELITE BITI DEL SKUPINE IN BITI OBVEŠČENI? 

Brezplačno se lahko naročite se na naše e-novice s spletne strani: 
www.interregeurope.eu/innnogrow 

Ali kontaktirajte projektnega  koordinatorja:  s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr 

Začetni sestanek 

Prihajajoči dogodki – regionalni sestanki oblikovalcev 

politik 

http://www.interregeurope.eu/innnogrow

