
 

ECO-NautiNET 
 
»Podporna mreža za MSP-je v pomorskem sektorju jadransko-jonske 
regije« 
 
  

 

Cilj projekta ECO-NautiNET je izboljšati konkurenčnost in inovacijske zmogljivosti malih in 
srednjih podjetij (MSP) v pomorskem in sorodnih sektorjih (materiali, vzdrževanje, gorivo, 
oskrba s hrano in pijačo itd.) v širši jadransko-jonski regiji.  
 
Želeno izboljšanje bo posledica sinergij MSP-jev, tako med seboj kot z raziskovalnimi 
ustanovami. Vloga raziskovalnih ustanov je povezana ne le z ocenjevanjem in spodbujanjem 
najboljših razpoložljivih tehnologij specifičnega sektorja za MSP-je, ampak tudi s 
ponujanjem inovativnih konceptov in začetnih raziskav za razvoj in zorenje v partnerstvu z 
MSP-ji.  
 
Razvoj poslovno podporne mreže z inovativnimi značilnostmi, usposabljanje ter 
posredovanje in mreženje med podjetji bodo olajšali prenos posebnih inovacij in povečali 
konkurenčnost svojih članov.  
 
 
 
Organizacije za podporo podjetjem bodo imele pomembno vlogo pri trajnosti in širitvi 
omrežja s spodbujanjem ključnih elementov skupnega sistema upravljanja in delovanja 
mreže, ki so:  



 Promotorji so podporniki ustvarjanja in širitve mreže. Promotorji bodo delovali kot 
ambasadorji mreže v jadransko-jonski regiji s ciljem privabiti MSP-je v mrežo.  

 Tutorji bodo zadolženi za usposabljanje MSP-jev o delovanju mreže in izkoriščanju njenih 
orodij.  

 Posredniki bodo skrbeli za vsakodnevno podporo članom mreže ter za internacionalizacijo 
MSP-jev, predlagane inovacije in partnerstva v mreži.  
 
Vizija mreže ECO-NautiNET je graditi na dediščini in perspektivah pomorskega sektorja z 
združevanjem MSP-jev iz različnih regij in jim omogočiti dostop do najboljših razpoložljivih 
tehnologij, ki jih ponujajo raziskovalne organizacije.  
 
 
  



 
 
Člani mreže so lahko:  

 

 MSP-ji iz pomorskega in drugih sorodnih sektorjev 

 Raziskovalne organizacije, ki ponujajo najboljše razpoložljive tehnologije, povezane z 
interesi MSP-jev  

 Organizacije za podporo podjetjem, zainteresirane za olajšanje sinergij med podjetništvom 
in proizvodnjo inovacij, ki se osredotočajo na internacionalizacijo MSP-jev.  
 
Vsi člani mreže so »Predstavniki sprememb«, ki bodo pomembna kritična masa za 
sporočanje ključnega sporočila »da se je nekaj spremenilo« in za razdeljevanje projektnih 
orodij ciljnim skupinam.  
 
Glavna orodja projekta za vzpostavitev in delovanje mreže bo spletna platforma ECO-
NautiNET, jedro transnacionalnega sodelovanja.  
 
 
Partnerji projekta ECO-NautiNET  



  CA – Gospodarska zbornica Ahaje (Grčija) 

  RRC KOPER – Regionalni razvojni center Koper (Slovenija) 

  UNIZAG FSB – Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjarstvo (Hrvaška) 

  CCE PULA – Hrvaška gospodarska zbornica v Pulju (Hrvaška)  

  CNA RAVENNA – C.N.A. Nacionalna konfederacija rokodelcev ter malih in srednje velikih 
podjetnikov – Združenje pokrajine Ravenna (Italija) 

  DURA – Razvojna agencija mesta Dubrovnik (Hrvaška) 

  CCIT – Gospodarska in industrijska zbornica Tirana (Albanija) 
 


