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E-Novice 1  
Poročevalsko obdobje 1&2: April 2017 – Marec 2018 

 

 

Spoštovane gospe in gospodje, 

Pred vami je prva izmed šestih izdaj e-novic Interreg SI-AT projekta PASSPORT TO EXPORT, v kateri so 

zastavljene dejavnosti poročevalskih obdobjih, predstavljenih glede na njihovo pomembnosti. 

Projekt PASSPORT TO EXPORT posveča posebno pozornost internacionalizaciji malih in srednje velikih 

podjetij v programskem območju. Cilj je optimizirati izvozne potencialnih zainteresiranih podjetij na 

trgu Švice in severne Italije. 

Ob pričetku projekta je bistveno vzpostaviti njegovo prepoznavnost in komunicirati o ciljih projekta ter 

s tem vzpodbuditi zanimanje malih in srednje velikih podjetij, kot na primer: S čim bodo imela opravka 

mala in srednje velika podjetja, če se bodo vključila v projekt PASSPORT TO EXPORT? in Kdo je 

mednarodna ekipa projekta SI-AT. Za odgovor na slednje vprašanje, bo vsak projektni partner 

predstavljen v eni od izdanih e-novic. 

 

S spoštovanjem, 

ekipa projekta PASSPORT za EXPORT 
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Program financiranja in programsko področje  
 

Projekt PASSPORT TO EXPORT se financira skozi Evropski program sodelovanja INTERREG V-A SI-AT v 

razpisnem obdobju 2014-2020. Program sofinancira čezmejne projekte med Slovenijo in Avstrijo, da bi 

se prispevalo k uravnoteženemu razvoju čezmejne regije. Več informacij na: www.si-at.eu  

Programsko območje obsega 8 Slovenskih NUTS 3 regij (Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, 

Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska) in 9 avstrijskih NUTS 3 regij (vzhodna Štajerska, 

Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, vzhodna Zgornja Štajerska, Zahodna Zgornja Štajerska, Spodnja 

Koroška, Celovec, Zgornja Koroška in Južna Gradiščanska). 

 

 

Vir: http://www.si-at.eu/de2/programm/programmgebiet/  

Ponudbo projekta lahko uporabljajo le mala in srednje velika podjetja teh regij.  

  

http://www.si-at.eu/
http://www.si-at.eu/de2/programm/programmgebiet/
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Vsebina projekta  
 

PASSPORT TO EXPORT si je zadal kot splošni cilj projekta povečati število internacionaliziranih MSP na 

območju čezmejnega sodelovanja. Podprla se bodo predvsem tehnološka in inovacijska podjetja, saj 

to področje dejavnosti odpira trajnostno mednarodno rast in izvozni trg za ponudnike gospodarstva in 

tehnologije na programskem področju. 

 

Sklop 1 _ GET READY  
Za hitro in kakovostno izvedbo projekta se pripravljenost in sposobnost 

podjetij za izvoz ocenjujeta z diagnostičnim orodjem. To omogoča ustrezno 

pozicioniranje, v kolikšni meri in kako se lahko intenzivnost internacionalizacije 

prilagodi. Na podlagi tega se oblikujejo prilagojene strategije in akcijski načrti 

ter razvija in izvaja kurikulum za podporno usposabljanje. 

 

Sklop 2 _ USE NETWORKS 
Skupaj z mednarodnimi partnerji iz severne Italije in Švice ter njihovimi 

mrežami se bo z ustreznimi partnerskimi strukturami iz programskega območja 

ustvarila praktična, prenosljiva in razširljiva matrika sodelovanja. Le-ta 

spodbuja medsebojna razmerja med tehnološkim inovacijskim trgom in 

podjetji, pa tudi s partnerji za raziskave in tehnologijo. S tem je vzpostavljena 

skupna delovna struktura za internacionalizacijo. 

 

Sklop 3 _ TAKE ACTION  
Tržni odnosi so zasidrani z večstopenjskim partnerskim pristopom, ki povezuje 

vse ustrezne ravni za SI-AT, severno Italijo in Švico (npr. ministrstva, grozde, 

raziskovalne centre, poslovna združenja, znanstvene in tehnološke parke, 

podjetja). To zagotavlja kratkoročni in dolgoročni uspeh, saj lahko izdelke in 

storitve ustalimo ali jih novo ustvarimo prek mreže odnosov ali pa se lahko vse 

storitve uporabljajo več let.  
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Projektni partnerji  
 
Mednarodno projektno skupino sestavlja šest institucij, od katerih dva predstavljata ponudnika 

izobraževanja v visokošolskem sektorju, dva tehnološka in industrijska posrednika ter dve srednje velik 

podjetji. 

 

 

Predstavljamo partnerje projekta: EVOLARIS NEXT LEVEL GMBH  
 

Inovacijski center EVOLARIS s sedežem v 

Gradcu v Avstriji se osredotoča na 

zasnovo in razvoj sistemov digitalne 

pomoči z namenom optimizacije operativnih procesov in povečanja učinkovitosti pri proizvodnji, 

vzdrževanju in servisiranju. EVOLARIS vključuje standardizirane programske sisteme, kot tudi posebej 

razvite rešitve za mobilne naprave in splet. V okviru svojih razvojnih procesov EVOLARIS v zgodnji fazi 

vključuje uporabnike, da izpolnjuje visoke standarde uporabnosti. 

Projekt Passport to Export pospešuje internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij na področju 

tehnologij in inovacij. Na obeh področjih bo EVOLARIS ocenil in optimiziral obstoječa orodja in delovna 

orodja za sodelovanje v praksi ter sodeloval z MSP na programskem področju kot ponudnik storitev. 

Korist je v strukturiranem sodelovanju na programskem področju in poznejšem sodelovanju s 
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strateškimi partnerji na ciljnih trgih (Švica, Italija), kot tudi majhnimi in srednje velikimi podjetji ter 

tehnološkimi mrežami. Poleg pridobivanja novega znanja in izkušenj je pomembno tudi izkoriščanje 

rezultatov tekočih in zaključenih projektov. 

Da bi nenehno povečevali svoje znanje, EVOLARIS stalno sodeluje z mednarodnimi partnerji iz 

poslovnega sveta in znanosti (npr. City University of Hong Kong, Univerza Jyväskylä, TU Ilmenau, 

Univerza v Mariboru). EVOLARIS ima večletne izkušnje (vodilni partner, vodja DS) v številnih IT projektih 

in programih financiranja. Izbrani projektni primeri so: SMART PRODUCTION - Pametne proizvodne in 

storitvene rešitve, Interreg SI-AT: Podpora inovacijsko usmerjenim malim in srednje velikim podjetjem, 

novi izdelki in prenos tehnologije, 2016-2019. 3DCENTRAL, kataliziranje hitre izdelave prototipov in 

pametnega inženiringa, CENTRALNA Evropa: izgradnja 11 evropskih stebrov za tehnologijo, 

sodelovanje in prenos, 2016-2018. ENVISION (HORIZON 2020): Spodbujanje zavesti o poslovnih 

modelih med evropskimi MSP, vključno z ustreznimi orodji in platformami." 

 

Novo v projektu: Logotip / Spletna stran / Plakat  
 

Razvoj logotipa  
Razvoj logotipa je potekal od oktobra 2017 in bil izveden v demokraciji z vsemi projektnimi partnerji. 

Grafične predloge je pripravil vodja delovnega paketa komunikacija in jih poslali vsem v ocenjevanje. 

          

 

V procesu je postalo vse bolj jasno, kateri atributi, kot so barve in simboli, mora imeti logotip za 

sporočanje vsebine projekta. Na osnovi dvakratne izvedbe logotipa je bil najeti zunanji grafični 

oblikovalec, ki je ustvaril končni logotip. Zadnji logotip simbolizira svetovno mrežno povezovanje, ki se 

ga lahko izkoristi skozi ponudbo projekta, na kar ponazarja tudi beseda "Passport". Zastave Švice in 

Italije kažejo smer izvoza, ker so pritrjene na besedo "izvoz". 
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Spletna stran  
Spletna stran projekta je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.passporttoexport.com  

Spletno mesto trenutno sestavljajo 4 glavne strani: 

1. Domača stran, vključno z novicami o projektu 

2. Ponudba storitev za izvoz 

3. Projektni cilji 

4. Projektni partnerji 

 

V prihodnosti bodo ustvarjene podstrani, v katerih bodo zagotovljene dodatne podrobnosti o novostih 

projekta, rezultatih projekta in aktualnih ponudbah za mala in srednje velika podjetja. 

Plakat 
Razvoj plakata se je lahko izvedel šele po razvoju logotipa. Za projekt sta pripravljena dva plakata, od 

katerih je eden 100% programski plakat programa SI-AT, katerega cilj je spodbujati splošno 

prepoznavnost projekta in njegovo promocijo s strani EU. Drugi plakat je namenjen ciljni skupini malih 

in srednje velikih podjetij ter obvešča ne le o obsegu projekta, ampak tudi o glavnih ponudbah projekta 

za povečanje znanja o izvozu na ciljne trge Švica in severno Italijo. 

 

Za potrditev uporabe predlaganih plakatov smo zaprosili ga. Natalie Majcenovič s skupnega 

sekretariata Interreg SI-AT od katere smo dobili sledeč odgovor: "Lahko uporabite plakat, ki ste ga 

razvili poleg ali namesto našega ponujenega, saj so vključene tudi predpisane informacije." 

http://www.passporttoexport.com/

