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USTVARJANJE  
PODPORNEGA OKOLJA  
ZA KREPITEV INOVATIVNEGA IN  
TEHNOLOŠKEGA POTENCIALA 
NA ČEZMEJNEM PODROČJU



CILJNE SKUPINE

•  Inovativna podjetja in podjetja z inovativnim potencialom z vizijo 
usmerjanja k inovativnim in tehnološko naprednim izdelkom in 
poslovnim procesom.

•  Razvojno–raziskovalne in izobraževalne institucije.

•  Akademska sfera (raziskovalci). 

•  Lokalna uprava – za izboljšan pristop k razvoju in podpori tehnološko 
naprednim področjem in podjetjem na lokalni ravni.

•  Splošna javnost – za dvig zavesti o pomembnosti vlaganj v raziskave 
in razvoj ter v nove, napredne tehnologije.

SPRINT KORISTI = 
OKREPLJENO ČEZMEJNO SODELOVANJE

•  Javno dostopna zbirka podatkov o inovativnem potencialu podjetij in 
podpornih institucij na čezmejnem področju.

•  Nova partnerstva med podjetji ter institucijami/ustanovami 
na področju RR.

•  Analizirana podjetja in institucije s poudarkom na potrebah na RR 
področju in dejavnostih povezanih s prenosom tehnologij.

•  Povečano število čezmejnih partnerstev med gospodarskimi subjekti.

•  Povečano število skupnih razvojno–raziskovalnih projektov.

STANJE INOVATIVNOSTI  
V OBMEJNEM OBMOČJU  
SLOVENIJA – HRVAŠKA

•  Gospodarstvo v veliki meri temelji na delovno intenzivni industriji, kjer 
dominira tekstilna industrija, trgovina in gradbeni sektor.

•  Dostop do kakovostnih informacij in ključnih poslovnih storitev povezanih 
z raziskavami in razvojem (RR) in prenosom tehnologij ter informacij 
o virih financiranja za razvojno in raziskovalno dejavnost je težaven.

•  Interes in potreba po izboljševanju povezav gospodarstva z akademsko 
(raziskovalno) skupnostjo in s centri odličnosti se vse bolj povečuje.

CILJI PROJEKTA SPRINT

Splošni cilj 

Ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje gospodarske rasti in 
konkurenčnosti gospodarstva s povezovanjem podjetij in znanstveno– 
raziskovalnih institucij na manj razvitem čezmejnem področju s ciljem 
ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora. 

Specifični čezmejni cilji:

-  identifikacija inovativnega potenciala podjetij in podpornih 
institucij,

-  regijsko in čezmejno povezovanje podjetij z raziskovalnimi in 
izobraževalnimi institucijami (za okrepitev sodelovanja ter 
povečanje pretoka znanj in tehnologij),

-  soustvarjanje skupnih razvojnih idej podjetij in RR institucij,

-  priprava predlogov za spodbujanje rasti inovativnih podjetij;  
priporočila namenjena javnemu sektorju in gospodarstvu za 
izvajanje ukrepov prenosa znanj in tehnologij iz raziskovalnega 
v podjetniško okolje,

-  izboljšanje poslovno/tehnološkega sodelovanja med regijami 
na čezmejnem področju in integracija področja v mednarodne 
tehnološke iniciative.

O PROJEKTU
Vrednost projekta: 641.109,31 EUR,  
od tega prispeva IPA 540.699,80 EUR.

Trajanje projekta: 1. 4. 2011–31. 3. 2013

Kontaktna oseba vodilnega partnerja:  
dr. Bojan Pečnik, bojan.pecnik@redea.hr

Za vsebino publikacije so odgovorni izključno projektni partnerji.  
Navedenih stališč ni možno obravnavati kot uradna stališča EU.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru 
Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).



VODILNI PARTNER 

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., HR,  
www.redea.hr

PARTNERJI

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, SLO,  
www.bistra.si

Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA), HR,  
www.zara.hr

TECES, Tehnološki center za električne stroje, SLO,  
www.teces.si

Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), HR,  
www.azra.hr

Razvojni center Murska Sobota, SLO,  
www.rcms.si

TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., SLO,  
www.tehnocenter.si

Sveučilište u Zagrebu, HR,  
www.unizg.hr


