OBJAVA RTV SLO – RC , RADIO MARIBOR ( PETRA SKOK)

PETRA SKOK

D1, 13.11.2009

NAPOVED: Prodor na tržišče z neko inovacijo ali inovativno rešitvijo se
pogosto ustavi pri finančnih prilivih: podjetjem, ki sicer imajo dobre napredne
ideje, nihče finančno ne priskoči na pomoč, tudi država ne. Projekt I3E, ki so ga
predstavili danes na priložnostni novinarski konferenci, pa si je za cilj zastavil
troje: pomagati inovatorjem najti kapital, povezovati podjetja med seboj in
pospeševati inovacije industrijske informatike in podjetništva na območju
Jugovzhodne Evrope. V projekt je vključena tudi Slovenija. Prispevek Petre
Skok.
Posnetek:

Traja:

Kot je prepričan vladimir jovan raziskovalec na institutu jožefa stefana v
ljubljani je denarja za raziskave v sloveniji dovolj. Ustavi pa se pri zagotavljanju
denarja za prenos inovacije v prakso in konkreten predmet ali stavr..inovatorji se
naenkrat znajdejo na financnem nikogaršnjem ozemlju, t.im. dolini smrti.
Vladimir jovan:
Izjava:9.36-9.43 Podjetja so pripralvjena financirat en del stavri, država
financira osnovne raziskave, vmes pa je ena dolina smrti, ko jih noben ne
financira.
Mala in srednja podjetja imajo sicer veliko znanja vendar pa ga ne znajo
pravilno predstavljati ali vnovciti in biti dovolj tekmovalna. Prav tako jim
zmanjka resitev, kako priti do denarja za finaciranje inovacijske ideje. En način
je vsekakor povezovanje podjetij in izdelava strateškega načrtam, kako pridobiti
potrebna financna sredstva. Prav to pa je cilj projekta I3E, Ki so si ga zamislili v

Grciji. Athanasios Kalogeras, Raziskovalec na Institutu za industrijske sisteme
ISI v grškem Patrasu.
Izjava: 6.21-627

8.21-8.47

Prevod projekt je nastal iz potrebe podpreti podjetnike in povečati tekmovalnost
gospodarstvenikov.. ta projket tako ponuja celovito metodologijo, oporne tocke,
ki posamezniku pomagajo izlusciti in najti najbolj smiselno resitev, kako priti do
financih sredstev. Prav tako mu te oporne točke sluzijo kot koraki, kaj mora
storiti, ce zeli, da bo s svojim eksperimentrianjem uspel.

V projekt i3e je vkljucenih 8 drzav, ki se bodo skusale na ravni podjetij med
sebojno čimbolje povezovati in izmenjati primere dobre prakse na področju
industrijske informatike in vgrajenih sistemov, specializiranih računlanikov,
nevidnih na prvi pogled, ki so vgrajeni v industrijskih strojih, avtomobilih ipd.
Projekt i3e bo trajal do leta 2012.

