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Dragi bralec,
Dobrodošli pri branju četrte izdaje e-novic projekta INNOGROW, ki spodbuja sprejetje inovacij
s strani malih in srednjih podjetij podeželskega gospodarstva z izmenjavo praks in izkušenj
med regijami in akterji, ki so pomembni za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij na
podeželju, ter vključevanjem izkušenj v regionalne politike in akcijske načrte.
V zadnjem obdobju izvajanja projekta vse dejavnosti znatno napredujejo in prispevajo k
izmenjavi izkušenj ter sporočanju rezultatov projekta. Partnerji so napredovali z razvojem
inovativnega spletnega orodja za primerjalno analizo, ki podpira regije INNOGROW pri
ocenjevanju njihove uspešnosti za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na
podeželju (MSP). Prvi študijski obisk prenosa izkušenj na področju inovativnih proizvodnih
politik je potekal v Mantovi, v Italiji, kjer je sodelovalo 30 predstavnikov iz Grčije, Italije,
Latvije, Združenega kraljestva, Bolgarije, Češke republike, Madžarske in Slovenije. Poleg tega
partnerji projekta INNOGROW načrtujejo naslednjo med-regionalno delavnico v Budimpešti,
ki bo naslavljala nove poslovne modele za MSPje podeželskega gospodarstva in študijski obisk
v regiji Tesalija, v Grčiji.
V teh e-novicah boste našli informacije o preteklih, sedanjih in prihodnjih projektnih
aktivnostih, ključnih rezultatih projekta in prihajajočih dogodkih ter zanimive zaključke
študijskega obiska v Mantovi in regionalnih srečanjih zainteresiranih strani. Preko naše
spletne strani projekta in rednih e-novic vas bomo obveščali o našem napredku in ključnih
rezultatih.
INNOGROW projektni tim!
ŽELITE BITI DEL PROJEKTA IN IZVEDETI VEČ?
Naročite se na naše e-novice preko spletne strani: https://www.interregeurope.eu/innogrow/
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Prihajajoči študijski obisk v regiji Thesalija.
PROJEKT NA PRVI POGLED

INNOGROW je evropski projekt so-financiran s
strani INTERREG Europe programa, ki cilja k
podpori modernizacije obstoječih MSP v
podeželskem gospodarstvu in širjenje inovativnih
novih podjetij s politikami, ki spodbujajo sprejem
inovacij na področju tehnologij in poslovnih
modelov s strani MSP na podeželskih območjih.

Primerjalna uspešnost regij
pri podpiranju inovacij za
MSPje podeželskega
gospodarstva
Univerza Newcastle je v okviru projekta INNOGROW razvila inovativno
spletno orodje za primerjalno analizo, ki podpira regije INNOGROW pri
ocenjevanju njihove uspešnosti za izboljšanje konkurenčnosti malih in
srednje velikih podjetij na podeželju. Orodje za primerjalno analizo
https://www.staff.ncl.ac.uk/steven.hall/innogrow/ bo oblikovalcem politik
in zainteresiranim stranem pomagalo pri določanju najprimernejših praks
za izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij na podeželju.

regionalne podatke ali študije primerov. To bo koristno oblikovalcem
politik in zainteresiranim stranem za opredelitev ustrezne prakse in
politike za podporo MSP na podeželju, na nacionalni in regionalni ravni.
Začel se je pilot tega orodja za primerjalno analizo. Vsi partnerji ga bodo
testirali na spletu, ga promovirali regionalnim organom za preizkus zunaj
partnerstva, in poročali univerzi Newcastle o potrebnih izboljšavah, tako
da bo razvil končno različico orodja.
Končni rezultat bodo oblikovalci politik in zainteresirane strani uporabili za
opredelitev najboljših rešitev za izboljšanje konkurenčnosti malih in
srednje velikih podjetij podeželskega gospodarstva. Preučili bodo lahko
kako delujejo in sprejeli najustreznejše prakse v svojih regijah.

Za oblikovanje orodja je univerza Newcastle pripravila primerne kazalnike
in opredeljena področja za primerjavo, da bi ocenila obstoječe politične
pristope regij. Ključni kazalniki so bili opredeljeni z uporabo dveh glavnih
virov podatkov: podjetniških meril uspešnosti podjetniškega programa
Eurostat-OECD (EIP) in globalnega indeksa konkurenčnosti Svetovnega
gospodarskega foruma (WEF). Ustvarjeno spletno orodje za primerjalno
analizo je spletni vmesnik, ki uporablja obstoječe zbirke podatkov iz teh
dveh glavnih virov, zasnovan kot uporabniško podatkovno orodje, tako da
lahko uporabniki izberejo posebne kazalnike, področja ali države, ki bi jih
želeli primerjati. Orodje, ki je še vedno eksperimentalni prototip, bo
uporabniku dovoljeval vnos podatkov on-line z enostavnim in prijaznim
obrazcem. Trenutno podatki, ki se uporabljajo zagotavljajo informacije
samo na nacionalni ravni. Uporabnike se bo spodbujalo, da naložijo

Potencial podeželskega gospodarstva v
Združenem kraljestvu je bil podcenjen in
nezadostno izkoriščen pravijo akademiki
Beli dokument Združenega kraljestva
Industrijske strategije je bil izdan
novembra 2017 s strani Državnega
sekretarja za poslovno, energetsko in
industrijsko strategijo. Vključuje primere,
reference in načrte, ki vključujejo in
delajo
priložnosti
za
britansko
gospodarstvo na podeželju.
Univerza Newcastle je 20. marca 2018
izvedla
pomembno
delavnico
v
univerzitetnem kampusu v Londonu, z
namenom
dati
organizacijam
in
agencijam, aktivnim v angleškem
podeželskem gospodarstvu, priložnost
raziskati in prispevati k načrtom za

izvedbo odobrene Industrijske strategije
Združenega kraljestva.
Po mnenju akademikov univerze Newcastle,

je bilo s strani oblikovalcev politik
podeželsko gospodarstvo spregledano,
medtem, ko bi lahko znatno povečevalo
produktivnost in število služb ter
pomagalo uravnotežiti gospodarsko rast v
Evropi. Toda to sliko bi se lahko izboljšalo
z uvedbo nove industrijske strategije
vlade Združenega kraljestva.
Na srečanju predstavnikov vladnih služb,
lokalnih
gospodarskih
partnerstev,
svetov, agencij na podeželju in
akademikov
je
profesor
Jeremy

Phillipson iz iniciative Združenega
kraljestva za podjetja na podeželju
univerze Newcastle in evropskega
projekta INNOGROW, rekel: “Samo v
Angliji, podeželska območja prispevajo
več kot pol milijona podjetij, 3,5 milijona
zaposlenih in proizvedejo vrednost, ki
ustreza vrednosti desetih vodilnih mest v
državi zunaj Londona. In vendar se vse
prepogosto niso pojavile v vladnih
strategijah za povečanje rasti. Zato je
zelo dobrodošlo, da jih vidimo v
Industrijski Strategiji Beli Dokument.”

Študijski obisk v
Mantovi: Podpora
MSPjem na podeželju z

Oddelkom za arhitekturo, gradbeništvo in
gradnjo Politecnico di Milano podpiral
dogodek.

Prvi študijski obisk projekta INNOGROW za
prenos izkušenj za inovativne proizvodne
politike je potekal 22. in 23. februarja 2018 v
Mantovi v Italiji, organiziran s strani
Lombardija fundacije za okolje (FLA). Dogodek
je bil priložnost, za mednarodno izmenjavo
izkušenj lokalnih malih in srednjih podjetij na
podeželju, ki so prilagodili svoj poslovni model
ali uvedli inovativne tehnologije, da bi se
odzvali potrebam ozemlja in izkoristili
priložnosti, ki jih le ta ponuja.

Udeležencem je bil predstavljen teritorialni
kontekst Mincio parka in ukrepi Regionalnega
Operativnega Načrta, ki ga
izvajajo za
spodbujanje inovacij, s predstavitvami
regionalnih oblast, lokalnih deležnikov in
znanstvenih inštitucij. Udeleženci so obiskali
MSPje za ogled inovativnih rešitev v živo.
Razpravljali so tudi o "načrtu trajnostnega
razvoja, ki podpira izvajanje politike
konkurenčnosti malih in srednje velikih
podjetij na podeželju," v regijah partnerjev
INNOGROW, in o razvoju transnacionalne
spletne platforme za primerjavo, ocenitev
obstoječih pristopov politik evropskih regij na
obravnavano temo.

30 udeležencev iz Grčije, Italije, Latvije,
Združenega kraljestva, Bolgarije, Češke,
Madžarske in Slovenije se je udeležilo
študijskega obiska, ki je potekal na območju
Mantove in Mincio parka, ki je skupaj z

Gabriele Busti iz DG za gospodarski razvoj v
regiji Lombardija, ki podpira tuje naložbe in
nova podjetja v sektorjih kmetijstva, turizma
in obrti, je govoril o regionalnih politikah in
ukrepih za spodbujanje konkurenčnosti malih

inovativnimi
proizvodnimi politikami

in srednjih podjetij na podeželju. Uspešne
izkušnje v proizvodnem procesu je predstavil
Corrado Benatti, Coop. Alkemica, spodbujanje
znanstvenih spoznanj in trajnostnega turizma
ter Alessanda Bergamini, konzorcij vin
Mantua, ki spodbujajo kakovost s pomočjo
ozemeljskih
vrednot.
Regionalne
zainteresirane strani iz sodelujočih držav so
bile pozvane, da se povežejo in gradijo na
svojih zmogljivostih znanja; njihovi vtisi so bili
zajeti na videoposnetke, ki bodo na voljo na
spletu.
Po zaključku študijskih obiskov INNOGROW bo
FLA pripravila zbirno poročilo, ki bo
predstavljalo temeljne izkušnje.

Sestanki regionalnih deležnikov in promocija INNOGROW projekta na
dogodkih organiziranih s strani organizacij izven partnerstva
INNOGROW partnerji nadaljujejo z izvedbo
sestankov regionalnih zainteresiranih strani,
ki so odlična priložnost zbiranje dragocenih
vpogledov v zvezi s posebnimi ukrepi in
spodbudami za podporo sprejemanju inovacij
s strani podeželskega gospodarstva in za
zagotavljanje soglasja glede inovacijskih
sprememb na tem področju.

Stara Zagora Regionalna Gospodarska
Razvojna Agencija je organizirala 4. Sestanek
zainteresiranih strani v regiji 23. marca 2018,
ki ga je gostila Gospodarska in industrijska
zbornica. Srečanje, ki ga je decembra 2017

Zemgale. Srečanje, ki ga je v Kranju v Sloveniji
organiziral BSC, poslovno podporni center,
Kranj, RRA Gorenjske, se je osredotočil na
politike, ki podpirajo tehnološki in poslovni
razvoj MSPjev na podeželju, finančne
spodbude za njihovo rast in uvedbo dobrih
praks.

organizirala Gospodarska zbornica Molise, se
je osredotočilo na področja primerjalne
analize, da bi ocenilo uspešnost regij pri
izvajanju regionalnih ukrepov, ki spodbujajo
inovacije, da bi izboljšali konkurenčnost malih
in srednje velikih podjetij na podeželju.
Septembra 2017 so strokovnjaki iz različnih
sektorjev razpravljali o možnostih za
izboljšanje
konkurenčnosti
podeželskih
podjetij, povečanju izvoza in promociji novih
poslovnih modelov na srečanju zainteresiranih
strani, ki ga je organizirala Geografska regija

Projektni partnerji so sodelovali tudi pri
dogodkih tretjih strani, ki so jih organizirali
javni organi na ustreznih področjih
oblikovanja politik, za izgradnjo sodelovanja in
razširjanje INNOGROW rezultatov. Regionalna
Razvojna Agencija regije Pardubice, je
promovirala projektne rezultate na dogodku
“Aktualnosti in možnosti za subvencije iz
Programa za razvoj podeželja 2014-2020”, ki
ga je organizirala Nacionalna podeželska
mreža (Agrovenkov, o.p.s.) 16. februarja 2018,
v mestu Usti nad Orlici, v regiji Pardubice,
Vzhodna Bohemia, v republiki Češki.

EU financiranje za informativne in promocijske ukrepe
O kmetijskih produktih
EU financiranje je na voljo za »ukrepi za
zagotavljanje informacij in promocijo
kmetijskih proizvodov« ki se izvajajo na
notranjem trgu in v tretjih državah, katerih
glavni cilj je povečati konkurenčnost
kmetijskega sektorja Unije. Posebni cilji so:
a.) povečanje ozaveščenosti o koristih
kmetijskih proizvodov Unije in visokih
standardih, ki se uporabljajo za
proizvodne metode v Uniji;
b.) povečati konkurenčnost in potrošnjo
kmetijskih proizvodov in nekaterih živil v
Uniji ter povečati svoj profil tako znotraj
kot zunaj Unije;
c.) povečati ozaveščenost in priznavanje
shem kakovosti Unije;

d.) povečanje tržnega deleža kmetijskih
proizvodov Unije in nekaterih živilskih
proizvodov, s posebnim poudarkom na
tistih trgih v tretjih državah, ki imajo
največji potencial rasti;
e.) obnoviti običajne tržne pogoje v primeru
resnih motenj na trgu, izgube zaupanja
potrošnikov ali drugih posebnih težav.
Finančna
podpora
je
zagotovljena
organizacijami, ki zastopajo zadevne države na
nacionalni ravni ali ravni EU za izvajanje
informacijske in promocijske kampanje
kmetijskem sektorju. Proračun sofinanciranja
za leto 2016 je znašal 111 milijonov EUR, za
leto 2017 pa 133 milijonov EUR. Proračun se
bo v prihodnjih letih še povečal.
Več informacij je na voljo tu.

Prihajajoči dogodki in aktivnosti – medregionalna delavnica v
Budimpešti
Naslov

Medregionalna delavnica v Budimpešti

Tematski fokus

Novi poslovni modeli za MSPje na podeželju

Gostujoča organizacija

Pannon Novum West-Transdanubian regionalni
inovacijski neprofitni d. o. o. (PAN-NOV)

Datum

Julij 2018

Lokacija

Budimpešta, Madžarska

Število udeležencev

20 – 35 udeležencev

Tip udeležencev

Uradniki regionalnih oblasti, zainteresirane strani,
strokovnjaki

Oblika komunikacije

Ustne predstavitve, okrogle mize

Pannon
Novum
West-Transdanubian
regionalna inovacijska neprofitna organizacija
(PAN-NOV)
bo
gostila
prihodnjo
medregionalno delavnico o novih poslovnih
modelih, načrtovano v juliju 2018 v
Budimpešti na Madžarskem. Udeležili se je
bobo vsi projektni partnerji. Delavnica bo
osredotočena na načine, kako podpreti MSPje
v podeželskem gospodarstvu, da prevzamejo
nove poslovne modele. Podporni ukrepi lahko
vključujejo
poslovne
načrte
za
prestrukturiranje
proizvodnje,
analizo
vrednosti verige in količinsko analizo.
Poleg tega bo PAN-NOV razvil ustrezen
dokument
za
maksimalni
izkoristek
medregionalne delavnice. Dokument bo
vključeval nadaljnje raziskave o dejavnikih, ki
vplivajo na vključevanje MSPjev v nove
koalicije v regijah INNOGROW.
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Prihajajoči dogodki – Študijski obisk v regiji Tesalija (EL)
V naslednjem semestru bo organiziran dvodnevni študijski obisk s ciljem prenosa izkušenj o inovativnih proizvodnih
procesih v Tesaliji v Grčiji, tradicionalni geografski in moderni upravni regiji, ki se nahaja v osrednji Grčiji in ji je uspelo
uspešno integrirati inovativne tehnike v svoje regionalne kmetijske proizvodne procese. Vsi partnerji bodo sodelovali s člani
svojih interesnih skupin in zunanjimi strokovnjaki za obisk izbranih MSPjev. Pričakovan rezultat je prenos izkušenj na
tehnološke naložbe, ki jih mala in srednja podjetja na podeželskih območjih izkoriščajo za posodobitev proizvodnih
procesov in obstoječe politike, ki so privedle do teh rezultatov. Poslanstvo je doseči izboljšanje kohezije, pridobivanja znanja
in navdiha o tem, kako usmerjati izvajanje politike pri modernizaciji proizvodnih procesov.
Podrobnosti delavnice
Tematski fokus

Inovativni proizvodni procesi

Gostujoča organizacija

Regija Tesalija (Grčija)

Datum

September 2018

Lokacija

Regija Tasalija (Larissa,Magnesia,Trikala,Karditsa)

Število udeležencev

20 – 25 udeležencev

Tip udeležencev

Zainteresirane strani, zunanji strokovnjaki

Tip dejavnosti

Študijski obisk

Kontakt

S. Papadimopoulou | s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr

PROJECT PARTNERS
Regija Tesalija (EL)

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)
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC,
poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (SI)

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.

Najdite nas na:

