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Inovacije v turizmu 
Inovacije v agroživilstvu

Projekt sofinancira Evropska 
unija z instrumentom za 
predpristopno pomoč.



Adriafootouring projektDejavnosti

Cilji

opredelitev inovacijskih potreb MSP in ponudnikov poslovne podpore ter zbiranje 
najboljših praks, povezanih predvsem s finančno podporo inovacijam;

spodbujanje koncepta in sistematičnih praks trajnostnih inovacij s pomočjo študijskih 
obiskov inovativnih MSP;

povečanje širjenja kulture inovativnosti med skupnostmi s pomočjo posebnih dogodkov;

organizacija transnacionalnih in regionalnih širitvenih konferenc za izboljšanje transnacion-
alne izmenjave;

izdelava pilotnega inovativnega koncepta storitve za podporo inovacijam z vzpostavitvijo 
virtualnega inkubatorja.

okrepiti inovacijske zmogljivosti tradicionalnih sektorjev, kot sta turizem in prehrana, z izboljšanjem 
inovacijskega okolja;

izboljšati zmogljivosti in učinkovitosti organizacij za podporo podjetjem, ki sodelujejo pri storitvah na 
področju inovacij;

povečati inovacijski potencial tradicionalnih gospodarskih sektorjev zahvaljujoč pomoči podpornih 
sektorjev, kot je IKT;

prispevati k hitrejšemu procesu integracije s ponujanjem priložnosti regijam IPA, da se pridružijo mreži 
institucij, ki so že del teritorialnih inovativnih sistemov, ter prispevati k izmenjavi dobrih praks na 
področju spodbujanja inovacij.

Projekt AdriaFootouring (kratica za Adriatic 
Food and Tourism: Innovating smes) je del 
evropskega programa IPA – Jadranskega 
programa čezmejnega sodelovanja.

Projekt vključuje 11 partnerjev iz različnih držav – 
Italije (Abruci in Emilija - Romanja), Albanije, Bosne 
in Hercegovine, Črne Gore in Slovenije. Njegov 
namen je spodbujati razvoj orodij in storitev za 
krepitev rasti ter inovacijskih veščin obstoječih in 
novonastalih MSP, vključenih v panogi turizma in 
agroživilstva.
Projekt, ki se je začel leta 2012, proučuje vprašanja, 
povezana z inovacijami in obstoječimi lokalnimi 
podpornimi organizacijami za mala in srednje velika 
podjetja iz panog agroživilstva in turizma. Informacije 
o potrebah, pomanjkanju in ovirah na poti do 
inovacij so bile zbrane s pomočjo razgovorov in 
razprav z operaterji z območij jadranske regije, ki 
sodelujejo v projektu.

Inkubator Adria je rezultat analize teh vprašanj in si prizadeva zagotoviti 
orodja, ki jih podjetniki potrebujejo pri zagonu inovacijskega procesa. 
Podjetnikom nudi podporo pri soočanju s tveganji, ki se pojavljajo na 
njihovi poti k inovacijam in konkurenčnosti.

Pri tem projektu je pomembno zlasti sodelovanje z gospodarskimi in 
akademskimi ustanovami, lokalnimi agencijami in inovacijskimi centri, ki 
zagotavljajo ustrezne veščine in koristne informacije pri odzivanju na 
potrebe podjetnikov, ki predstavljajo spodbudo za rast in inovacije na 
vključenem območju.



Naši cilji

Inkubator Adria
Ko je govora o lokalni promociji in trženju, prehrano in turizem pogosto štejemo za dopolnilna 
vidika, razen takrat, ko ju povezujemo s temami razvoja in spodbujanja inovativnega poslovanja. 
Kmetijska dejavnost in turizem sta ključni ekonomski dejavnosti za številna območja, čeprav ju še 
vedno uvrščamo v tradicionalne sektorje z malo inovativnega potenciala. Dejansko pa gre za 
področji, kjer je inovativnost ključnega pomena za spodbujanje izboljšanja upravljanja in 
konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij.

Prav s tem namenom je bil ustanovljen INKUBATOR ADRIA. Gre za virtualni inkubator za mala 
in srednje velika podjetja na območju Jadrana, ki je bil zasnovan v okviru projekta 
AdriaFootouring. Adriafootouring je evropski projekt IPA, ki vključuje 11 partnerjev iz različnih 
držav – Italije (Abruci in Emilija - Romanja), Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in 
Slovenije. Inkubator Adria želi spodbuditi konkurenčnost in inovativnost podjetij, ki delujejo na 
področjih turizma in agroživilstva.

INKUBATOR ADRIA je virtualni prostor, ki želi novo kulturo inovativnosti širiti s 
ponujanjem instrumentov in informacij, ki jih podjetja in območja v jadranski regiji potrebujejo za 
zagon inovativnih procesov na področjih turizma in agroživilstva.

Inkubator Adria je virtualni prostor, namenjen novonastalim in obstoječim malim in srednje 
velikim podjetjem, ki delujejo na področjih turizma in agroživilstva. Namen inkubatorja je 
ponuditi pomoč in zagotoviti koristne informacije za spodbujanje in promocijo razvoja ter 
izvedbe inovativnih idej. Domača stran AdriaFootouring

Cilj inkubatorja Adria so vsi posamezniki, ki potrebujejo odgovore na ključna vprašanja o 
inovacijah, kot so:

- Kakšen je pomen inovacij na področjih turizma in kmetijstva?
- Kakšni so razlogi in prednosti zagona inovacijskega procesa?
- Katere so možnosti in organizacije, ki MSP in zagonska podjetja podpirajo pri razvoju inovacij?
- Kako začeti inovacijski ali internacionalizacijski proces?



Inovacije v turizmu
Pri spoznavanju in opredeljevanju področij, na katerih prihaja do inovacij, igra turizem ključno vlogo pri 
uvajanju strategij, ukrepov in virov za učinkovito izkoriščanje prednosti, ki izhajajo iz uvedbe inovacije. 
Turistični proizvod je rezultat množice zasebnih in javnih subjektov (urejenih v verigah ali skupinah), ki 
sodelujejo med seboj in zahvaljujoč temu sodelovanju omogočajo opredelitev oskrbe. Naslednji vidiki 
skušajo na osnovi dveh glavnih spremenljivk izluščiti najpomembnejše skupine turističnih inovacij:

vrste inovacije (trg, proizvod, trženje, vodenje) 
področja (struktura ali sistem).

Inovacija na področju trga in strategije je skupek dejavnosti, ki jih uporablja struktura ali desti-
nacija, da bi določila novo tržno usmerjenost ali znatno povečanje toka s spreminjanjem ciljev in nalog.

Inovacija na področju proizvoda je skupek dejavnosti, opravljenih z namenom izboljšanja zaznane 
in/ali resnične kakovosti strukture ali destinacije, da bi ta postala privlačnejša glede na neposredne in 
posredne konkurente.

Inovacija na področju trženja je skupek distribucijskih, komunikacijskih in promocijskih aktivnosti, 
katerih cilj je opredelitev ali utrditev podobe in odnosov med strukturo/destinacijo in njenimi dejan-
skimi ali potencialnimi strankami.

Inovacija na področju vodenja je skupek aktivnosti, postopkov in instrumentov, sprejetih za razvoj 
oskrbe in zalednih storitev, pridobivanje potrebnih sposobnosti in veščin, orodij itd.

Več informacij preberite na:
www.adriaincubator.eu.

Pravzaprav se turistična panoga sooča z zelo hitrim inovacijskim procesom, in sicer zaradi nedavne 
uvedbe nekaterih pomembnih nosilcev transformacije, tako zunanjih kot notranjih, ki so povezani s 
področjem turizma, kot na primer:

a. Svetovni splet in IKT sta v turistični panogi uvedla številne pomembne spremembe. Splet je bil 
sprva predviden kot preprosto orodje, ki lahko podobo strukture ali destinacije razširi po vsem svetu, 
zdaj pa igra glavno vlogo v revoluciji gospodarskih struktur in mrež tega sektorja ter postaja prava 
tržnica oz. kraj, kjer se razvijajo novi trgi in novi turistični proizvodi. Nedavni razvoj mobilnih naprav 
prav tako sodeluje pri spreminjanju vsebine in uporabe turističnega proizvoda.

b. Globalizacija transportnih sistemov je prispevala k redefiniciji tradicionalnih geografskih 
zemljevidov. Tradicionalne zemljevide so zamenjali navidezni zemljevidi, ki so opredeljeni glede na 
dostopnost destinacije. Posledično je lahko vsak kraj na svetu spoznal svoj turistični potencial, 
eksponentno okrepil svojo konkurenčnost na trgu in povečal število novih kategorij predlaganega 
proizvoda.

c. Okoljska, socialna in gospodarska trajnost oskrbe turizma – včasih imamo turizem še vedno 
za dodatno panogo, vendar postaja ključni element (turizem je edina panoga, pri kateri ni mogoče 
izvajati delokalizacije), ki določa konec destruktivnega obdobja turistične panoge in začetek novega 
obdobja, v katerem je mogoče interese turista združiti s srednjeročnimi in dolgoročnimi interesi regij 
ter lokalnih skupnosti.

d. Kar zadeva nagnjenost k potrošnji, je v zadnjih letih prišlo do krepitve spoznanja, da je turizem, tako 
kot delo ali zdravje, temeljna človekova pravica. Ta način razmišljanja ustvarja neposredne učinke, 
saj so si na primer družine pripravljene izposoditi denar, da bi šle na počitnice.

e. Globalizacija gospodarskih procesov je opredelila tudi večje število »stalnih turistov«: ljudi, ki 
pogosto potujejo zaradi različnih razlogov, kot so študij, delo, zdravje itd. Za te ljudi je turizem posebna 
oblika njihovega obstoja in ne trend.

f. Vendar pa je bil najpomembnejši dejavnik opredeljen z rojstvom modela turizma, ki je sposoben 
delovati kot instrument razvoja identitete potrošnikov. To preoblikovanje je posledica postopnega 
razvoja našega življenjskega sloga, ki je opredelil uvedbo tega tretjega elementa razvoja identitete, ki je 
sposoben premostiti bolj tradicionalne okvire (lokalne skupnosti in delovna mesta).

To je agencija z notranjim delovnim področjem (čas počitka), učinkovitim razlogom (strasti) ter 
naborom instrumentov in možnosti za njihovo uresničitev.

Družbeni prostor, v katerem ta agencija deluje, je bil tako imenovani prosti čas, ki zdaj igra ključno 
vlogo. Nepomemben prostor prostega časa je postal kraj, kjer ljudje ponavadi izražajo svoje vrednote in 
vzpostavljajo odnose. Dejavni vzrok je opredeljen s strastmi, ki lahko povzamejo te vrednote, in v tem 
kontekstu postane temeljni steber novih odnosov, ki jih želimo vzpostaviti. Nabor instrumentov je 
določen z nizom objektov, krajev in tradicij, ki lahko predstavljajo pripadnost vsakega turista. Turistična 
dejavnost je postala temeljni element za razvoj individualne in skupinske identitete.



Inovacije v agroživilstvu 

TEHNOLOŠKE INOVACIJE TEHNOLOŠKI RAZVOJNI NAČRT

Inovativen kmetijski sistem je sestavljen iz niza akterjev, vključenih v znanje in razširjanje inovacij, ki 
sestavljajo inovacijam prijazen »ekosistem«. Bistvenega pomena je, da kmetije in raziskovalne ustanove, 
banke, transformacijska in distribucijska podjetja ter javne uprave ustvarjajo sinergije in izkoriščajo vsa 
razpoložljiva javna sredstva. Ko govorimo o inovacijah v agroživilstvu, imamo gotovo v mislih tehnološki 
napredek, kakovost proizvodnje in izboljšanje izdelkov.

Inovativen kmetijski sistem je sestavljen iz niza akterjev, vključenih v znanje in razširjanje inovacij, ki 
sestavljajo inovacijam prijazen »ekosistem«. Bistvenega pomena je, da kmetije in raziskovalne ustanove, 
banke, transformacijska in distribucijska podjetja ter javne uprave ustvarjajo sinergije in izkoriščajo vsa 
razpoložljiva javna sredstva. Ko govorimo o inovacijah v agroživilstvu, imamo gotovo v mislih tehnološki 
napredek, kakovost proizvodnje in izboljšanje izdelkov.
Kar zadeva EU, je Evropska komisija, da bi premagala gospodarsko krizo, ki je leta 2008 prizadela 
Evropo, in zagotovila trajnostno prihodnost, oblikovala strategijo »EVROPA 2020: strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast«, ki temelji na treh prednostnih nalogah:

Pametni rasti: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah;
Trajnostni rasti: spodbujanje bolj učinkovitega gospodarstva, ki temelji na virih, je okolju prijaznejše in 
bolj konkurenčno;
Vključujoči rasti: spodbujanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki spodbuja socialno in 
ozemeljsko kohezijo.

Strategija predvideva zasledovanje petih ciljev prek sedmih vodilnih pobud, vključno z Unijo inovacij.

1. Zaposlovanje
2. Raziskave in razvoj
3. Podnebne spremembe in trajnostna energija
4. Izobraževanje 
5. Boj proti revščini in izključenosti

To pomeni nov pristop h konceptu inovacije: v resnici pa postaja nujen za povečanje inovacijskih 
dejavnosti podjetij ter krepi sodelovanje med temi podjetji in raziskovalnimi ustanovami z namenom 
odpiranja novih trgov in povečanja pojavnosti specializacij.
Zato je bila opredeljena skupna strategija za raziskave in inovacije, tako imenovana Strategija pametne 
specializacije, ki je namenjena vsem sistemom raziskovalnih in inovacijskih politik.

Več informacij preberite na:
www.adriaincubator.eu.

V skladu z nacionalnim in evropskim razvojnim načrtom je CRPV (Centro Richerce Produzioni Vegetali) 
zasnoval načrt raziskave, eksperimentiranja in inovacij, ki je primer tehnološke inovacije:

1) Tehnološka inovacija (integrirano upravljanje in vodenje projektov, ekološko kmetijstvo)
2) Zaščita pridelkov pred škodljivci in boleznimi (oblikovanje rešitev, upravljanje z odpornostjo, 
opredelitev novih težav, razvoj novih modelov za napovedovanje, ekotoksikološko ocenjevanje 
pesticidov) 
3) Genetske izboljšave
4) Informacije v kmetijstvu
5) Razvoj področja bioenergije
6) Ekonomska analiza o kmetijstvu

Za zagon dobičkonosnega inovacijskega procesa moramo upoštevati pomen inovacij v 
turizmu in agroživilstvu, da bi prepoznali konstitutivne elemente in potrebna orodja.

www.adriaincubator.eu



Inovacijska orodja Partnerji

Svetovanje

Inkubator Adria nudi strokovno podporo za mala in srednje velika podjetja ter zagonska 
podjetja, in sicer zahvaljujoč sodelovanju strokovnjakov, ki delujejo na regionalnih območjih držav 
in sodelujejo v tem projektu. Nudijo svetovanje in podporo v zvezi s temami na področju razvoja 
inovativnih idej.

Orodja, ki so na voljo za interakcijo s strokovnjaki, so:

Strokovni odgovori – kjer lahko uporabniki prebirajo pogosta vprašanja uporabnikov inkubatorja 
Adria
Vprašanja strokovnjakom – gre za storitev, ki omogoča iskanje nasvetov in predlogov o temah s 
področja inovacij, ki so neposredno povezane s posebnostmi lastnega podjetja.

Skupnost

Ta razdelek nudi informacije v zvezi s subjekti, ki prek palete ponujenih storitev podpirajo mala in 
srednje velika podjetja ter zagonska podjetja.

Mehki pristanek (Soft Landing)

Ta razdelek vključuje vse informacije o programih in aktivnostih za spodbujanje procesov 
internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij ter zagonskih podjetij v jadranski regiji (Abruci, 
Emilija - Romanja, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Slovenija).

Financiranje

Razdelek o možnostih financiranja nudi informacije o finančnih napovedih in priložnostih za mala in 
srednje velika podjetja ter zagonska podjetja v jadranski regiji (Abruci, Emilija - Romanja, Bosna in 
Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Slovenija).

Usposabljanje

Razdelek o usposabljanju nudi informacije o seminarjih in aktivnostih usposabljanja, ki so na voljo v 
jadranski regiji (Abruci, Emilija - Romanja, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Slovenija) in 
so namenjeni spodbujanju razvoja upravljalnih veščin, povezanih z inovacijskimi strategijami.

Vodilni partner
POKRAJINA PESCARA (IT)
ZDRUŽENJE TRGOVINSKIH 
ZBORNIC DEŽELE VENETO (IT)
AGENCIJA ZA INOVACIJE 
CENTURIA ROMAGNA
INSIGHT & CO. SRL (IT)
OBČINA RIMINI (IT)

ZBORNICA ZA TRGOVINO IN 
INDUSTRIJO V TIRANI (AL)

KMETIJSKA UNIVERZA V TIRANI – 
FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI (AL)

AGENCIJA ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ OBČINE PRIJEDOR 
PREDA–PD (BIH)

LIR EVOLUTION (BIH)

DIREKTORAT ZA RAZVOJ 
MALIH IN SREDNJE VELIKIH 
PODJETIJ (MNE)

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER 
KOPER (SLO)




