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Novi »Temporary Innovation Coaching Service«, ustanovljen s 
strani treh projektnih partnerjev na projektu RegioLab - Entwic-
klungsagentur Kärnten (EAK), Verein Lavanttaler Wirtschaft 
(VLW) in Verein Industrie & Gewerbe Oberkärnten (IGO) - je 
fleksibilen in narejen po meri za mala in srednje velika podjetja 
na Koroškem. Cilje tega edinstvenega projekta je izboljšati in 
okrepiti inovacijske aktivnosti malih in srednje velikih podjetij.

»Temporary Innovation Coaching« podpira  dve hitrosti inova-
cijskega upravljanja:

• Tista mala in srednje velika podjetja, ki so »nevede inovativ-
na« je potrebno ozavestiti, da se bodo začela zavedati svojih 
inovacij. V tem primeru se osredotoča na procesne strukture, 
ki bodo podpirale inovacijske postopke.

• Tista podjetja, ki že imajo strukturiran postopkovni sistem 
upravljanja bodo prejela “sparring” partnerja za zagotavljanje 
podpore pri inovacijskih postopkih.

Paleta storitev vedno vključuje tudi coaching pri konkretnih 
inovativnih projektih in vključuje naslednje storitve (ki so 
usmerjena na konkretne zahteve podjetja):

• Kreativne delavnice za viharjenje možganov 
• Evalvacije proizvodnih postopkov - inovacijsko usmerjene 
• Študije izvedljivosti 
• Raziskava patentov (ne vključuje izvedbe ali registracije) 
• Tržne raziskave in tržne analize potencialov
• Področne ekspertize, prenos strokovnega znanja (know-how 

transfer) 
• Razvoj strategij za trženje inovacij (vključno s pozicijskim 

konceptom) 
• Coaching pri določanju projektnih mejnikov in usmerjenost 

na nadzor (refleksije in povratne informacije)  

Paleta storitev za drugi primer, ko v podjetjih spremljajo proces 
inovacije, vključuje naslednje individualne storitve:

• Ocena inovacijskih postopkov (z namenom izboljšanja pro-
cesne organiziranosti)

• Organizacijski razvoj pri inovacijskem upravljanju (struktur-
na in postopkovna organiziranost, vključno z oblikovanjem 
uporabniškega vmesnika)  

• Razvoj in evalvacija projektnega managementa, povezanega 
z inovacijskimi projekti 

• Nadzor in coaching oseb, ki so odgovorne za inovacijski 
management 

• Projektno orientirana podpora pri upravljanju z razpisnimi 
sredstvi (raziskovanje možnosti financiranja, vzpostavitev 
projektih konzorcijev, oddaja vlog za financiranje, nadzor pri 
pripravi vmesnih poročil in pri računovodstvu)

Cilj aktivnosti je (glede na razpoložljiva sredstva) nuditi podpo-
ro 30 malim do srednje velikim podjetjem v pilotni fazi, v kateri 
vsako posamezno podjetje prispeva 50% pri financiranju storitev. 

Ob koncu projekta in po vseh potrebnih prilagoditvah bo Tem-
porary Innovation Coaching center vključen v paleto storitev 
EAK (Koroške razvojne agencije), kar bo zagotavljalo trajnost 
projektu.

V okviru priprav na implementacijo Temporary Innovation Coa-
ching centra so bili v na Koroškem opravljeni intervjuji s ciljnimi 
podjetji, na podlagi katerih so bile ugotovljene njihove zahte-
ve in pričakovanja. Na podlagi skupnih delavnic je bil določen 
obseg storitev za sodelujoča podjetja. Trenutno je v izvajanju 
podprojekt in sicer se preverjajo inovativni projekti in identifi-
cirajo primerni trenerji. Prvi rezultati bodo na voljo v zadnjem 
četrtletju letošnjega leta. z
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Predstavitev projekta ACCESS
s strani g. Walter Schrittwieser (Mind Consult & Research Gmbh)
2011/3/15. V FH Campus 02, 8021 Graz, Delavnica: Inženiring: možnosti za sodelovanje

Delavnica z malimi in srednje velikimi podjetji ter podpornimi in-
stitucijami, kot so grozdi, univerze in nacionalni organi. Predsta-
vitev projekta ACCESS - program Srednje Evrope. Posredovanje 
znanja med programoma in aktivnostmi, ki so se odvile znotraj 
projekta ACCESS.

Projekt ACCESS (pospeševanje regionalne konkurenčnosti in 
sektorske odličnosti s pomočjo orodja za upravljanje inovacij in 
tehnik) izvaja 11 partnerjev iz 8 držav Srednje Evrope, ki imajo 
skupni interes za izboljšanje njihove inovacijske politike. Projekt 
se osredotoča na dva posebna vidika: kot so orodja in tehnike 
regionalnega upravljanja inovacij, ki bi lahko bile koristne za iz-
boljšanje inovacijske zmogljivosti? Kateri potenciali bi se lahko 
skrivali v sektorju podlag usmeritev za upravljanje inovacij?

S temi dejavnostmi želimo:

• povečati inovativnost in konkurenčnost regij in podjetij,
• vzpostaviti učinkovit vmesnik med podjetji, raziskavami in 

razvojem ter izobraževalnimi ustanovami,
• povečati raven usposobljenosti inovacij institucij in regij s 

pomočjo praktičnega usposabljanja.

ACCESS projekt se je srečal z najpogostejšimi ovirami za izvajanje 
inovativnih idej – in sicer s pomanjkanjem časa in usposobljeno-
stjo osebja. Aktivnosti projekta bodo ustvarile nove spodbude za 
mala podjetja.

Načelo ACCESS ima tri cilje, pri čemer prvi služi kot sistem za na-
črtovanje, tretji pa je posvečen neposrednim ukrepom s ciljnimi 
skupinami:

• Mreža = organizacija partnerjev / odločevalcev: v vseh naših 
tematskih projektih so posebnega pomena aktivni nosilci 
odločanja na nivoju gospodarstva (npr. ministrstva, državna 
podjetja, zbornice in organizacije, itd). Kar olajša izvedbe in 
zagotovi ponovno uporabo.

• Mednarodno usposabljanje = ACCESS zasleduje cilj za razvoj 
mednarodnega izobraževanja za inovacije menedžerjev. 
Posamezni partnerji bodo okrepili znanje v svojih regijah in / 
ali s sosednjimi regijami. Na primer, zgornja Šlezija bo skupaj 
s Slovenijo in Madžarsko ustvarjala univerzalni sistem izobra-

ževanja (šolanje / skupne študijske vsebine). Osnovo predsta-
vlja baza inovacijskih managerjev mednarodne mreže.

• Pilotni ukrep = reakcija: Iz naslova projektov lahko nastajajo 
tudi neposredne koristi - na primer skupna kvalifikacija dela 
in prenos materialov, biotehnologije in prenos nadnacio-
nalnih grozdov, ki temelji na praktični izvedbi. Prenos dela 
in razvoj projekta bo prenesen v izobraževanje z namenom 
upravljanja inovacij.

Ta pristop k rešitvi bo vključeval kvalifikacijski model v transnaci-
onalnem izobraževanju za upravljanje inovacij. Da bi to dokonč-
no določili, mora biti strateško povezovanje dosledno povezano 
z nosilci odločanja v sodelujočih regijah v obliki delavnic. Kot pro-
dukt se predvideva:

• Zapolniti odprte vrzeli znanja na področju inovacij in preno-
sa znanja

• Povezovalni management
• Medkulturni management
• Mednarodni razvoj projekta 
• Podporne strategije v mednarodnem kontekstu inovacije.

Hkrati bodo organizirane delavnice z drugimi skupinami, kot so 
MSP in partnerji tako, da so zahteve tudi dosledno v povezavi 
med razvojem in izvajanjem. Tudi v okviru projekta je razvito 
mednarodno usposabljanje za upravljanje inovacij, kar lahko 
privede do takojšnje povratne informacije za razvoj dela. Stalna 
udeležba nosilcev odločanja ter oblikovalcev javnega mnenja 
predstavlja bistven del odnosov z javnostjo.

Opis inovativne vsebine konceptne ideje: Inovativnost projektne 
ideje temelji na različnem razvoju številnih držav, ki se nahajajo 
na različnih stopnjah razvoja. 

Inovacije lahko opišemo takole:

• Združevanje različnih modelov transnacionalnega usposa-
bljanja za upravljanje inovacij

• Prilagoditev modelov za regije z različnimi ravnmi razvoja
• Izpopolnitev  regionalne različice usposabljanja na nivoju 

upravljanja inovacij v mednarodnem okviru
• Potrditev potrebnega modela kvalifikacije.                                ►
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Poleg tega je v pogovoru z institucijami EU na konferencah v leto-
šnjem letu (npr. EREF srečanje, Nova Gorica, INTERREG IV C sreča-
nje Örebro) je bila ta  pobuda dobro sprejeta. Poleg operativnega 
nadzora posameznih projektov R&R bo vloga transnacionalnega 
usposabljanja na področju upravljanja inovacij zasidranje obmo-
čja trajnostnega strateškega procesa inovacij.

Začetek prihodnjih raziskovalnih projektov na nacionalni in na 
mednarodni ravni ter spremljanje ustreznega okvira EU je tudi 
del odgovornosti tega položaja.
Poleg tega bo potekal položaj prenosa drugih stikov in ohranja-
nje stikov z nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi usta-
novami, agencijami za financiranje ter nadaljnjimi igralci R&R. z

Velik odziv na 
delavnico z naslovom  
Avstrijski trg dela odprt!
Avstrijska zvezna vlada je aprila 2011 sprejela posebne ukrepe 
za nadzor pretoka delovne sile iz sosednjih držav po 1.5.2011 
na avstrijski trg. Za podjetja in podjetnike, ki želijo svoje poslo-
vanje razširiti na avstrijski trg, je to pomemben datum. Razvojna 
agencija zgornje Gorenjske je s tem namenom, v okviru projekta 
REGIOLAB, organizirala delavnico z naslovom Avstrijski trg dela 
odprt. Obiskovalci delavnice so se seznanili s tem, kaj je potreb-
no upoštevati po prostem pretoku delovne sile po 1.5.2011, kako 
ustanoviti podjetje oziroma podružnico ter  kateri so različni 
načini vstopa na avstrijski trg. Delavnico so vodili slovensko go-
voreči strokovnjaki iz Avstrije, in sicer mag. Andreas Griessler iz 
Razvojna agencija Koroške, Mag. Johann Picej, davčni svetovalec 
iz podjetja DDr. Jakllitsch & Mag. Picej Steuerberatungs gmbH in 
Mag. Jožef Picej, samostojni svetovalec, prvi generalni tajnik SGZ 
in večletni direktor Gospodarske zbornice v Celovcu.

Zanimanje za delavnico je bilo veliko. Sodelovalo je 36 podjetni-
kov in potencialnih podjetnikov, ki jih širitev oziroma poslovanje 
na avstrijskem trgu zanima. Dodatne informacije in kontakti so se 
izmenjavali tudi po zaključku več kot 2 urne delavnice ob manjši 
pogostitvi. z
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Gradiščanska na poti k energetski avtonomnosti –  
ključne kompetence in projekti

Za dosego cilja energetske avtonomnosti na Gradiščanskem 
do leta 2020 je bila 2. maja 2011 v tehnološkem centru v Ei-
senstadt-u, v okviru projektov ESPAN in RegioLab, organizira-
na delavnica z naslovom »Gradiščanska na poti k energetski 
avtonomnosti – ključne kompetence in projekti«.
Energetska avtonomnost je jasno deklariran cilj na Gradi-
ščanskem. Z namenom načrtovanja sedanjega in bodočega 
razvoja so bili na diskusijo o realizaciji projekta povabljeni 
najpomembnejši predstavniki s področja energetike na Gra-
diščanskem.
»Eko-energetska dežela« je bila predstavljena kot primer v kateri 
je 15 lokalnim skupnostim v okolici Güssinga uspelo postati ener-
getsko samo-učinkovitih pri oskrbi s toploto, gorivom in elektriko.

V kratkem bo realiziran tudi model regije Eisenstadt na po-
dročju e-mobilnosti. S pomočjo električnih prevoznih sred-
stev bodo znižali emisije CO2.

FH Gradiščanske je z namenom priprave na prihajajočo ener-
getsko situacijo preračunala in pripravila scenarije za dobavo 
energije. Na ta način bodo pripravljeni trije scenariji za napo-
ved ekonomskih in ekoloških učinkov v letu 2020.
Ob zaključku delavnice je DI Johan Binder predstavil še poti 
in možnosti za dosego energetske avtonomnosti na Gradi-
ščanskem. Na podlagi treh scenarijev bodo preračunali poten-
ciale za proizvodnjo energije, ki bi lahko prispevali pri zagota-
vljanju sedanje energetske porabe. z

Čezmejna konferenca za  
spodbujanje sodelovanja  
med Slovenijo in Avstrijo
V petek, 28. januarja 2011, je v Zrečah potekala mednarodna 
konferenca v okviru projekta »REGIOLAB«, katerega namen je 
razvoj mehanizmov, ki bodo prispevali k izboljšanju čezmejne-
ga in širšega mednarodnega sodelovanja z namenom poveča-
nja konkurenčnosti celotnega čezmejnega območja.

Konferenca, ki jo je organizirala Razvojna agencija Kozjansko, je 
bila namenjena ustanovitvi platforme, ki bo skrbela za usklaje-
vanje interesov, načrtovanje in spodbujanje čezmejnega sode-
lovanja na treh ključnih področjih sodelovanja: med podjetji, 
zlasti malimi in srednjimi, med znanstvenimi in izobraževalnimi 
institucijami in gospodarstvom ter med dejavniki, ki so vključe-
ni v načrtovanje in izvajanje regionalnega razvoja.

Platforma bo delovala v obliki dolgoročnega partnerstva med 
ustanovami, podjetji, organizacijami, političnimi in upravnimi 
organi ter drugimi zainteresiranimi stranmi in bo podpirala do-
seganje razvojnih ciljev čezmejne regije s spodbujanjem čez-
mejnega sodelovanja na ključnih področjih. z
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Contact: Romeo Varga
Tel.: +386 (0)2 534 80 24
E-mail: romeo@rra-mura.si

Gospodarska zbornica Slovenije 
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Contact: Ms.Tatjana Kupnik 
Tel.:+386(0)2 872 32 52 
E-mail: tatjana.kupnik@gzs.si

Razvojna agencija Kozjansko
SI-3230 Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 17 
Contact: Rajko Antlej 
Tel.: +386 (0)37 47 13 08
E-mail: rajko.antlej@ra-kozjansko.si 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR
SI-4270 Jesenice, Spodnji Plavž 24e
Contact: Eldina Čosatović
Tel.: +386 (0)4 581 34 19
E-mail: dina@ragor.si

Ekonomski institut Maribor
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