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EXPEDIRE: Gradimo mostove med Avstrijo in Slovenijo  
 
Ljubljana, 2017/04/19 - Na uvodnem sestanku čezmejnega projekta EXPEDIRE, ki se je odvijal 
v hotelu Union v Ljubljani,  je bil javnosti predstavljen projekt Interreg Slovenija-Avstrija, ki se 
je pričel izvajati 1. aprila 2017. Predstavljena je bila vsebina ter izvedba projekta za naslednja 
tri leta. "Center za internacionalizacijo avstrijske Štajerske (ICS) je zelo ponosen na svojo vlogo 
vodilnega partnerja v tem EU projektu, saj je Slovenija, glede na število prebivalstva, še vedno 
najpomembnejši gospodarski partner Avstrije", je povedal generalni direktor ICS, mag. Claus 
Tüchler. 
 
Na uvodnem dogodku sta bila poleg projektnih partnerjev in povabljenih podjetij, prisotna tudi 
mag. Eva Pfurtscheller, namestnica direktorja ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, ter Ante Milevoj, 
direktor centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). 
 
„Mednarodne aktivnosti krepijo rast, dvigujejo konkurenčnost in podpirajo trajnost podjetij“. 
To stališče zagovarja tudi pet projektnih partnerjev projekta EXPEDIRE: Center za 
internacionalizacijo avstrijske Štajerske (ICS), Gospodarska zbornica avstrijske Koroške (WKK), 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Mariborska razvojna agencija (MRA), ter podjetje 
Ortner Reinraumtechnik GmbH. 
Za svoj cilj so si zadali povečati število izvoznih podjetij na obeh straneh meje, s pomočjo 
različnih aktivnosti.  
Ciljna skupina Interreg SI-AT projekta so slovenska mala in srednje velika podjetja iz Gorenjske, 
Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije ter 
avstrijska podjetja iz vzhodne avstrijske Štajerske, zahodne in južne avstrijske Štajerske, 
Gradca, vzhodne in zahodne Gornje Štajerske, Spodnje avstrijske Koroške, Celovca-Beljaka, 
Zgornje avstrijske Koroške in Gradiščanske, ki želijo izvažati. 
    
Natančneje, v naslednjih 3 letih bodo projektni partnerji pridobili majhna in srednje velika 
podjetja iz Avstrije in Slovenije, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi se 
bodo sklepala čezmejna poslovna partnerstva. 
Za dosego teh ciljev bodo zainteresirana podjetja aktivno vključena v projekt EXPEDIRE, s 
čimer se bo zagotovila prilagoditev storitev potrebam ciljne skupine. Vključena podjetja bodo 
s svojim sodelovanjem in potrebami aktivno oblikovala projektno ponudbo. 
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Projektna ponudba bo vključevala tako mrežne dogodke, ki podpirajo razvoj čezmejnih 
poslovnih partnerstev, kot tudi nove programe podpore in usposabljanja na področju 
izvoznega poslovanja. 
Z izvedenimi ukrepi, vključno z Izvozno akademijo, ki je sestavljena iz modulov dejanskih 
usposabljanj in spletnih usposabljanj v angleškem jeziku, bodo vključena podjetja 
usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza.   
         
Prav tako bodo vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev in svetovanj na 
njihovi poti na nove trge. 
V okviru projekta razvite podporne strukture se bodo po zaključku projekta še nadgrajevale in 
uporabljale. 
 
V okviru uvodnega dogodka projekta EXPEDIRE v Ljubljani so bila, v moderirani obliki, k 
izmenjavi izkušenj vabljena tudi avstrijska in slovenska podjetja, ki izvažajo v sosednjo državo. 
Prav tako so bila k sodelovanju vabljena mala in srednje velika podjetja brez izkušenj v izvozu, 
ki bi lahko s svojimi osebnimi pogledi in izkušnjami dala projektu prvi zagon in si v njem 
pridobila nadaljnje sodelovanje. 
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