Kranj, 27. junij 2018

JAVNO POVABILO MALIM IN SREDNJIM PODJETJEM
ZA VKLJUČITEV V ČEZMEJNO ŠOLO INTERNACIONALIZACIJE

V okviru projekta Connect SME Plus vabimo k sodelovanju do 60 malih in srednjih podjetij (do 30 na
slovenski strani meje in do 30 na avstrijski strani meje) z zanimivimi, inovativnimi in kakovostnimi
izdelki oziroma storitvami, ki bi se želela jeseni 2018 vključiti v brezplačno praktično usposabljanje za
učinkovit in samostojen nastop na tujih trgih.
KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Ciljna skupina so vsa mala in srednja podjetja, s sedežem v programskem območju Programa
čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-20201, ki imajo tržno zanimive in
inovativne proizvode ali storitve in bi se želela izvozno aktivirati, vendar pa do sedaj niso bila izvozno
aktivna oziroma vsaj ne v večji meri.
PROGRAM USPOSABLJANJA S ČASOVNICO
Začetek usposabljanja: oktober 2018
Čezmejno šolo internacionalizacije sestavlja 8 modulov usposabljanja, v skupnem obsegu 232 ur (84 ur
usposabljanja s trenerjem in 148 ur e-učenja). Vsak mesec se predvidoma izvede en modul:
0. Pripravljalni modul (oktober 2018)
1. Osnove moderne internacionalizacije in čezmejnega poslovanja (november 2018)
2. Strategije vstopa na čezmejni in globalni trg (december 2018)
3. Medkulturni management in mreženje (januar 2019)
4. Digitalna prodaja in marketing (februar 2019)
5. Inovativnost proizvodov in poslovna odličnost (marec 2019)
6. Mednarodno komuniciranje in predstavljanje v tujih jezikih (april 2019)
7. Akcijski načrt za internacionalizacijo (maj 2019)
Usposabljanje bodo izvedli visoko usposobljeni strokovnjaki po programu, ki ga v sodelovanju s
slovenskim podjetjem NETS in avstrijskim podjetjem trinitec za namene tega projekta pripravlja in
koordinira višja strokovna šola FH Joanneum iz Gradca. Vsak od navedenih modulov obsega eno- ali
dvodnevno izobraževanje s trenerjem, strokovnjakom izbranega področja, ter določeno število ur po
sistemu e-učenja. Podjetja izbrana za vključitev v čezmejno šolo internacionalizacije bodo imela na
voljo tudi mentorja, ki bo spremljal podjetje pri vstopanju na trg tudi po zaključenem usposabljanju.
Program usposabljanja bo tako prilagojen potrebam MSP in hkrati zelo praktično naravnan.
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Programsko območje obsega 8 slovenskih in 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3.
Slovenija: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
Avstrija: Oststeiermark, West- and Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark,
Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten and Südburgenland

Že v času usposabljanj pa tudi po njihovem zaključku bodo podjetja pridobivala pomembne praktične
izkušnje v okviru poslovnih dogodkov doma in v tujini (izvozni pogovori, čezmejni poslovni dogodki,
dve poslovni delegaciji v JV Evropo ipd.), ki se bodo zvrstili do zaključka projekta v marcu 2020.
Jezik usposabljanja: usposabljanje za slovenska MSP bo izvedeno v slovenskem jeziku, usposabljanje za
avstrijska MSP pa v nemškem jeziku.
Projekt je financiran iz evropskih sredstev, zato je čezmejna šola internacionalizacije za udeležence
brezplačna.
O podrobnem programu, urniku in lokaciji usposabljanja bodo izbrana podjetja obveščena po izboru ter
pred začetkom usposabljanj.
PRIJAVA
Zainteresirana MSP se na javno povabilo prijavijo z izpolnitvijo priloženega prijavnega obrazca.
Rok prijave: petek, 21. september 2018.
POSTOPEK IZBIRE
V primeru večjega števila zainteresiranih podjetij bo projektna skupina na podlagi prijav (po potrebi
tudi razgovora z MSP) izbrala podjetja, katerih izdelki/storitve izkazujejo večji potencial za rast na
osnovi internacionalizacije in doslej še niso bila v večjem obsegu prisotna na sosednjem ali tretjih trgih.
Pri tem bodo posebej upoštevani naslednji kriteriji:
- poslovna ideja oziroma proizvod/storitev podjetja ter njegov potencial za rast in izvoz,
- motivacija podjetja za vključitev v šolo internacionalizacije.
Podjetja, ki se bodo odzvala na to povabilo, ne bodo pa izbrana za neposredno vključitev v čezmejno
šolo internacionalizacije, bodo povabljena k vključitvi v druge projektne aktivnosti, tudi k sodelovanju
na številnih poslovnih srečanjih ter h koriščenju individualnega svetovanje v okviru Connect SME Plus
HELP DESKa.
DODATNE INFORMACIJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Tel.: +386 (0)4 281 83 14 – Martina Jenko ali
Barbara Rupar
e-mail: connect@oozkranj.com

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu –
Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten
Tel.: +43 (0)463 508 802 – Vesna Hodnik ali
Andrej Hren
e-mail: office@sgz.at

Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

