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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 druge izdaje e-novic projekta INNOGROW! 

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 podajajo prihodnje, sedanje in pretekle informacije o aktivnostih 

projekta, glavne projektne rezultate, prihajajoče dogodke, kot tudi zanimive 

ugotovitve, ki izhajajo iz sestankov regionalnih interesnih skupin in javnih 

posvetovalnih dogodkov in prve mednarodne delavnice za centre za podporo inovacij 

za MSP na podeželju.   

INNOGROW e-novice so objavljene vsakih šest mesecev. Preko projektne strani in 

periodičnih e-novic vas informiramo o napredku in ključnih rezultatih.  

INNOGROW projektni tim!  

 

ŽELITE BITI DEL PROJEKTA IN IZVEDETI VEČ? 

Naročite se na naše e-novice preko spletne strani 
(www.interregeurope.eu/innnogrow), 

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

 



  

 

 

 

Namen INNOGROW aktivnosti 1.1 je 

predstaviti vpliv 12 novih tehnologij (npr 

ekološko kmetovanje, novi pridelki, 

selektivna vzreja, spletna naročila in 

dostavna orodja) primernih za mala in 

srednja podjetja na podeželju, opredeliti 

njihove aktivatorje in ovire za sprejetje novih 

tehnologij za podporo podeželskega 

gospodarstva, in zagotoviti priporočila politik 

koristnih za javne organe, na temo, kako 

vzpostaviti ugodne razmere in ponuditi 

spodbude za mala in srednja podjetja za 

vključevanje inovativnih rešitev.  

Sprejetje novih tehnologij kaže številne 

gospodarske, socialno-ekonomske in 

okoljske koristi za mala in srednja podjetja 

podeželska gospodarstva, kot je prispevek k 

poslovni konkurenčnosti in produktivnosti. 

Glavne koristi, povezane s sprejetjem 

inovativnosti MSP-jev podeželskega 

gospodarstva so a) izboljšana 

dobičkonosnost, b) internacionalizacija in 

dostop do novega trga, in c) ustvarjanje 

novih delovnih mest. Podjetja, ki sprejemajo 

nove tehnološke inovacije (npr selektivno 

vzrejo), imajo koristi tudi od učinkovitosti 

poslovnega procesa, zmanjšanja stroškov 

poslovanja in zmanjšanja vpliva na okolje. Na 

primer, uporaba pametnih števcev zmanjša 

stroške vodenja podjetja z boljšo izrabo 

virov; in precizno kmetijstvo lahko bistveno 

zmanjša negotovost količine pridelka z 

zagotavljanjem ustrezne kombinacije 

tehnoloških elementov pri pridelavi.   

Rezultati raziskave so pokazali, da se mala in 

srednja podjetja podeželskega gospodarstva 

soočajo z vrsto ovir, ki ovirajo sprejetje 

inovacije. Glavne ovire za inovacijske 

dejavnosti je mogoče najti na ravni 

organizacije in spretnosti. MSP-ji na 

podeželju so prizadeti predvsem zaradi 

pomanjkanja tehnološkega strokovnega 

znanja, pomanjkanja ustreznih informacij o 

trgu in pomanjkanja usposobljenih delavcev. 

Težave pri financiranju, neugodni zakonski 

pogoji in tržno tveganje predstavljajo tudi 

velike ovire za sprejem novih tehnologij.      

Glede na raznolikost ovir za inovacije, mora 

biti inovacijska podpora za mala in srednja 

podjetja podeželskega gospodarstva široko 

zastavljena in vključevati tako finančne kot 

nefinančne podpore. 

To zahteva različne ponudbe podpore za 

reševanje glavnih ovir, s katerimi se MSP 

soočajo in želijo spodbujati sprejetje novih 

tehnologij. Oblikovalcem politik se 

priporoča, da zagotovijo spodbude za mala in 

srednja podjetja z a) različnimi viri 

financiranja, poleg tega pa zmanjšajo čas za 

pridobitev potrebnih nepovratnih sredstev, 

b) s spodbujanjem sodelovanja med MSP na 

podeželju (vertikalno ali horizontalno) za 

doseganje ekonomije obsega ali pridobitev 

dostopa do znanja, spretnosti in specializacij, 

ki trenutno niso na voljo znotraj podjetja, in 

c), pomagati malim in srednjim podjetjem v 

kmetijstvu, gozdarstvu, živinoreji in 

ribogojstvu pri vstopu na nove trge in 

internacionalizacijo. 

 

 

 

 

 

 

V prvem letu INNOGROW projekta je bilo 

organiziranih 13 regionalnih in 6 javnih 

posvetovalnih srečanj s strani partnerjev na 

regionalni ravni, z udeležbo glavnih  

regionalnih zainteresiranih strani  in 

oblikovalcev politik. 

Taki dogodki so bili enkratna priložnost za 

pridobitev vpogleda partnerjev za specifične 

ukrepe in pobude načrtovane za podporo 

sprejetju inovacij s strani gospodarstva na 

podeželju med potekom projekta in za 

zagotovitev konsenza pri spremembah pri 

inovacijah na obravnavanem področju. 

Serija razprav in delovnih skupin je 

omogočila udeležencem, da a) preučijo 

družbeno-ekonomski in okoljski vpliv 

inovativnih tehnologij "na regionalni in 

poslovni ravni, b) opredelijo gonilce in ovire, 

ki vplivajo na sprejemanje inovacij MSP 

podeželskega gospodarstva, in c) raziščejo 

različne pristope, ki jih lahko prevzamejo 

oblikovalci politik za spodbujanje sprejetja 

inovativnih poslovnih modelov in podpiranje 

oblikovanja inovativnih programov 

sodelovanja. 

Projektni partnerji in ključni deležniki so 

naslovili morebitne podporne dejavnosti, ki 

bi lahko bile ponujene z namenom povečanja 

udeležbe MSP pri projektnih dejavnostih, s 

čimer se zagotovi valorizacijo rezultatov 

projekta in širjenja vpliva. 

Na splošno so zainteresirane strani priznale, 
da ima INNOGROW velik potencial za 
izboljšanje konkurenčnosti in produktivnosti 
podeželskih MSP-jev in prispeva k 

trajnostnemu regionalnemu razvoju in 
pametni specializaciji. 

 

 

  

Nove tehnologije 
"Vpliv na MSP-je na 
podeželju” 
 

Regionalna srečanja zainteresiranih strani in posvetovalna srečanja  



  

 

 

 

Medregionalna delavnica o centrih za 

podporo inovacij je potekala 2. in 3. marca 

2017, v Lecco, Lombardija, Italija. Lombardija 

fundacija za okolje (FLA), kot gostujoča 

organizacije, je koordinirala  delavnico za 

politike. Vsi partnerji v projektu so sodelovali 

na prvi delavnici za politike s člani svojih 

interesnih skupin in zunanjih strokovnjakov. 

Na delavnici so predstavniki regionalnih 

oblasti izkoristili priložnost za izmenjavo 

mnenj in zamisli s kolegi, se seznanili z ukrepi 

politik in strategij, ki se izvajajo v drugih 

regijah in sodelovali pri oblikovanju skupnih 

pristopov za razvoj, organiziranje in vodenje 

uspešnih centrov za podporo inovacijam, ki 

bodo zagotavljale praktične informacije o 

novih tehnologijah, inovativnih procesih in 

ustreznih finančnih instrumentih. 

Razprava se je vrtela okoli treh tematskih 

področjih: a) izziv inovacij na podeželju za 

mala in srednja podjetja, b) nove 

revolucionarne tehnologije za mala in srednja 

podjetja na podeželju, in c) razvoj 

podjetništva in podporne storitve za 

inovacije. Gostujoči govorniki so podali 

predstavitev na vsaki seji, medtem ko so 

okrogle mize in interaktivne vaje, ki so 

sledile, predvsem olajšale interakcijo 

udeležencev in izmenjavo idej, kot tudi 

predstavitev in uporabo ustreznih znanj za 

oblikovanje politik.  

Poleg tega je bila delavnica tudi priložnost za 

projektne partnerje, da razpravljajo in delijo 

svoje izkušnje pri izvajanju regionalnih politik 

za spodbujanje in sprejemanje inovativnih 

tehnologij za MSP-je na podeželju in 

podpirajo širjenje inovativnih 

novoustanovljenih podjetij, ki so povezana s 

specifičnimi dejavnostmi na podeželju. 

Predstavitve so bile tudi na sledeče teme: i) 

orodja za upravljanje, podporo inovacijam v 

prehranskih politikah in najboljše prakse 

trajnostnih prehranskih verigi, ii) projekti v 

povezavi z EU projekti na temo inovacij, in iii) 

prejšnje uspešne izkušnje Lombardije v 

centrih za podporo inovacij. 

Sadovi medregionalne delavnice so bili 

dokumentirani v zbirnem poročilu, s 

podrobnimi zapisniki sej, akcijskimi seznami, 

povzetki rezultatov in ključnimi zaključki. 

Raziskovalna faza projekta (imenovana 

“Skupne analize in ocene kolegov” v Interreg 

Europe) je v izvedbi z dvema osnovnima 

projektnima aktivnostma. 

Aktivnost 1.2: Ugotavljanje uspešnih novih 

poslovnih modelov za MSP podeželskega 

gospodarstva 

Aktivnost 1.2 vključuje identifikacijo dobrih 

praks o novih poslovnih modelih za 

podeželska mala in srednja podjetja, kot so 

prestrukturiranje ali diverzifikacija 

proizvodnje in trženja, skupne mednarodne 

tržne dejavnosti, nova horizontalna in 

vertikalna sodelovanja. 

Namen te dejavnosti je obveščanje 

oblikovalcev politik o obstoječih in 

potencialnih koristih novih poslovnih 

modelov za mala in srednja podjetja na 

podeželju, ter spodbujati izboljšanje izvajanja 

instrumentov lastnih politik ", z dajanjem 

prednosti ukrepom na podlagi uspešnih 

primerov. Partnerstvo trenutno dela na 

zbiranju  40-80 primerov poslovnih modelov 

MSP-jev na podeželju EU, med katerimi bo 

20 primerov izbranih kot dobre prakse. 

Aktivnost 1.4: Raziskovanje dejavnikov, ki 

vplivajo na MSP-je podeželskega 

gospodarstva za sprejemanje inovacij 

A1.4 Aktivnost vključuje izvedbo ankete z 

zainteresiranimi stranmi v INNOGROW 

regijah za analizo ovir in aktivatorjev, ki 

vplivajo na naložbe MSP-jev na podeželju v 

inovativne tehnologije in v vključenost v 

skupne inovacijske mreže in modele.  

Analiza zbranih dokazov se bo odražala v 

poročilu o analizi, predstavljala bo ovire in 

aktivatorje, ki vplivajo na naložbe MSP-jev 

podeželskega gospodarstva "v inovativne 

tehnologije in vključenost v skupne 

inovacijske mreže in modele. 

Ta dejavnost je namenjena ponuditi pregled, 

ki bo omogočil oblikovalcem politik razumeti 

ovire politik, povezanih s sprejetjem inovacij  

s strani MSP-jev podeželskega gospodarstva, 

in izboljšanje procesov upravljanja in 

izvajanja lastnih instrumentov politik z 

zagotavljanjem spodbud za mala in srednja 

podjetja, da vlagajo v inovativne tehnologije 

in sodelujejo v inovacijskih mrežah. 

Partnerstvo trenutno dela na zbiranju 

dokazov / podatkov, s pomočjo 

strukturiranega vprašalnika, namenjenega za 

administratorje, menedžerje in direktorje 

MSP na podeželskih območjih. 

 

Mednarodna 
delavnica o centrih 
za podporo inovacij 
za MSP-je 

 

Tekoče projektne aktivnosti 
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 Projektna aktivnost A3.3 vključuje organizacijo medregionalne delavnice za spodbujanje razvoja inovativnih produktov v Stari Zagori v Bolgariji. Vsi 
partnerji bodo sodelovali s člani svojih interesnih skupin in zunanjimi strokovnjaki na razpravi o regionalnih strategijah, kako usmerjati izvajanje politik 
za spodbujanje inovativnega razvoja produktov. Naloga delavnice je omogočiti izmenjavo idej in izkušenj, pridobivanje znanja in navdih o tem, kako 
izvajati podporne storitve za mala in srednja podjetja na podeželju v zvezi s sprejetjem novih tehnologij in inovativnih proizvodnih procesov, ki vodijo 
do inovativnih in konkurenčnih izdelkov. 

Podatki delavnice 

 

Tema Razvoj inovativnih produktov  

Gostujoča 
organizacija 

Stara Zagora Regionalna ekonomska razvojna agencija 

Datum 6.-7. junij 2017 

Lokacija Stara Zagora, Bolgarija 

Jezik angleščina 

Število udeležencev 20 – 35 udeležencev 

Struktura 
udeležencev 

uradniki regionalnih oblasti, strokovnjaki, interesne skupine 

Format prezentacije, okrogle mize, interaktivne vaje 

Kontaktni podatki 
Venelin Dobrev 
office@szeda.eu 

 

 

PROJECT PARTNERS 

 

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) 

Prihajajoči dogodki – oblikovanje politik, Stara Zagora (BG) 

 

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. 



  
 

 


