PROINCOR SKUPNOST
PROINCOR skupnost sestavlja deset poslovnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, tehnoloških agencij in
poslovno razvojnih agencij iz sedmih držav. Partnerji
so vzpostavili sodelovanje z namenom nudenja specializiranih storitev malim in srednje velikim podjetjem pri začetnem uvajanju inovacijskih procesov.
Vodilni parnter
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
Preuschwitzer Str. 20
02625 Bautzen
Nemčija
Prof. Dr. Jürgen Besold
Tel.: +49 3591 3802020
E-pošta: info@tgz-bautzen.de

PROJEKTNI PARTNERJI

▪ BIC Frankfurt (Oder)

Kontaktna oseba: Dennis Gensing
E-pošta: dgensing@bic-ffo.de

▪ Adam Mickiewicz University Foundation,
Poznan Science and Technology Park
Kontaktna oseba: Martyna Konieczna
E-pošta: martyna.konieczna@ppnt.poznan.pl

▪ Regional Development Agency – ARLEG S.A.
Kontaktna oseba: Monika Florek
E-pošta: monika.ﬂorek@arleg.eu

▪ BIC innovation, legal corporation pool
Kontaktna oseba: Klára Šíblová
E-pošta: bicbrno@bicbrno.cz

▪ Styrian Business Promotion Agency SFG
Kontaktna oseba: Susanne Urschler
E-pošta: susanne.urschler@sfg.at

▪ Chamber of Commerce and Industry
of Hajdú-Bihar County
Kontaktna oseba: Kiss András
E-pošta: kiss.andras@hbkik.hu

▪ Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Kontaktna oseba: Kristina Ober
E-pošta: kristina.ober@tp-lj.si

▪ BIC Incubatori FVG SPA

Kontaktna oseba: Roberto Bernardis
E-pošta: roberto.bernardis@incubatori.fvg.it

▪ Agency of Regional Development
Kontaktna oseba: Vladimira Zdarska
E-pošta: zdarska@regioinfo.cz
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VAŠA POT DO INOVACIJE

VAŠ PROINCOR PARTNER

PROINCOR je evropski projekt, katerega namen je
omogočiti enostavnejši dostop do procesov inoviranja v Srednji Evropi z vzpostavitvijo zmogljivosti
za širjenje in uporabo inovacij.

Imate dobro in zanimivo idejo, vendar nimate pravih partnerjev za njeno izvedbo? Iščete primeren
podporni program, ki ustreza vašim potrebam?
Zavedate se, da vaše podjetje potrebuje inovacije
in inovacijske procese, a vam primanjkuje časa, da
bi se posvetili tem izzivom?

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

PROINCOR vam lahko pomaga pri:

Tehnološki park Ljubljana od svoje ustanovitve leta
1995 razvija podporno okolje, kjer s promocijo,
storitvami in z infrastrukturo pomaga pri udejanjanju tehnološko usmerjenega podjetniškega
potenciala.

Konzorcij projekta PROINCOR sestavlja deset organizacij iz sedmih držav članic evropskega programa
Srednja Evropa.
PROINCOR se izvaja v okviru programa Srednja
Evropa in ga soﬁnancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Naše vodilo:

Inovacija je udejanjena ideja.
(Hans-Jurgen Quadbeck-Seeger)

izboljšanju vaših inovacijskih zmogljivosti,
uresničenju vaših idej, pridobivaju primernih
ﬁnančnih vzpodbud ter dostopu do projektnih
partnerjev.
V sodelovanju s PROINCOR inovacijskim svetovalcem bomo izvedli inovacijski pregled vašega podjetja, vam pomagali vzpostaviti in izvajati primerne
ukrepe za izboljšanje procesov inoviranja.
Če želite vzpostaviti trajnostni inovacijski proces,
če želite najti partnerje za udejanjenje idej, če
želite sodelovati na evropski ravni, če se želite
izobraziti s področja inovacijskih procesov, itd.:
Ima PROINCOR za vas primerne strokovnjake.

NAŠ PRISTOP

Storitve so brezplačne!

• Naš cilj je izboljšati inovacijsko delovanje malih in
srednje velikih podjetij.
• Cilj bomo dosegli s sodelovanjem regionalnimi in
nacionalnimi inovacijskim ter tehnološkimi centri,
univerzami, raziskovalnimi institucijami, institucijami za uporabne znanosti, poslovnimi mentorji, ...
• S projektom želimo zmanjšati gospodarske razlike
med vzhodnimi in zahodnimi regijami nekdanje
železne zavese in hkrati ustvariti temelj za razvojni
inovacijski koridor.

KLJUČNE PREDNOSTI NAŠE PONUDBE
• Ocenitev inovacijske uspešnosti vašega podjetja.
• Rangiranje vašega podjetja na nacionalni in evropski
ravni.
• Izboljšane inovacijskih zmogljivosti in začrtani cilji
za izvedbo inovacijskih projektov.

S premišljenimi shemami pomoči spodbuja k ustanavljanju, rasti in internacionalizaciji družb
z visokim tržnim potencialom.
Tehnološki park Ljubljana podjetjem nudi splet
specializiranih poslovnih storitev, ki temeljijo na
mednarodno priznanih orodjih in metodologijah,
izvajajo pa jih preverjeni strokovnjaki.
Neformalne in formalne povezave, ki jih vzpostavlja Tehnološki park Ljubljana z raziskovalnim in
razvojnim okoljem, omogočajo podjetjem izmenjavo znanja in tehnologij ter njihovo hitrejšo tržno
uveljavitev.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 34 00
Faks: 01 620 34 09
E-pošta: info@tp-lj.si
Internet: www.tp-lj.si

