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PREDNOSTI ZA PODJETJA
(MPS), KI SODELUJEJO Z
VISOKOŠOLSKIMI USTANOVAMI IN
RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI

TEXTILE AND CLOTHING
KNOWLEDGE ALLIANCE

Podjetja v tekstilnem in oblačilnem (T&O) sektorju imajo veliko prednosti zaradi svojega sodelovanja z visokošolskimi
ustanovami in raziskovalnimi institucijami. V nadaljevanju je predstavljenih deset najbolj pomembnih:

1

MOŽNOST NADGRADNJE ZNANJA ZA
RAZVOJ INOVATIVNIH REŠITEV

Sodelovanje med MSP, visokošolskimi ustanovami in raziskovalnimi
institucijami zagotavlja prenos znanja kot tudi omogoča razvoj in
vpeljavo inovativnih rešitev. Sodelovanje z visokošolskimi
ustanovami tudi odpira vrata do akademskega znanja, raziskav
in opreme

3

FINANCIRANJE INOVATIVNIH NALOŽB
V SEKTORJU T&O
(LAŽJI DOSTOP DO FINANČNIH SREDSTEV)

Zagotovitev sistemske podpore pri financiranju inovacij tako
na nacionalnem kot evropskem nivoju. Evropski finančni viri
omogočajo vlaganje v razvoj novih aktivnosti

5

MOŽNOST SODELOVANJA PRI SKUPNIH
VLAGANJIH VISOKOŠOLSKIH USTANOV,
RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ IN DRUGIH
ZUNANJIH PARTNERJEV, KI OLAJŠAJO
SODELOVANJE S PODJETJI V SEKTORJU

na področjih, kot so: predstavitve dosežkov, usluge v obliki
svetovanja, sodelovanje pri samoupravljanju

7

RAZVOJ INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH
TEHNOLOGIJ V SEKTORJU T&O

Splošna uporaba tehnologij CAD s programi 2D, 3D in 4D
lahko v veliki meri zmanjša stroške priprave proizvodnje v
oblačilni industriji. Smernice vključujejo tesno sodelovanje z
visokošolskimi ustanovami ter prenos informacijskih tehnologij predvsem v MSP kot tudi promocijo izdelkov preko
novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij in
socialnih medijev

9

MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP K
REŠEVANJU KOMPLEKSNIH PROBLEMOV

Bodoči voditelji bodo morali reševati zahtevna vprašanja z različnih
področij. Pri tem lahko multidisciplinarno sodelovanje premika
meje znanja ter predstavlja močan motor za inovacije in uspešen
gospodarski razvoj. Sodelovanje z visokošolskimi ustanovami bo
podjetjem zagotovilo lažji interdisciplinarni pristop. To bo podjetnikom
omogočilo razumeti kompleksne probleme, s katerimi se podjetja
v sektorju T&O soočajo na konkurenčnih trgih

DOSTOP DO KREATIVNEGA RAZMIŠLJANJA
O NOVIH IDEJAH (‘’THINK-TANK’’)
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Sodelovanje v raziskavah vključuje skupne aktivnosti na področju
raziskovalnega in razvojnega dela, konzultacije, sodelovanje pri
inovacijah, skupne publikacije z raziskovalci v podjetjih, skupno
mentorstvo pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih kot
tudi skupno vodenje projektov za gospodarstvo

DOSTOP DO NOVIH IDEJ ZA VODENJE
PODJETIJ V SEKTORJU T&O
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Udeležba podjetnikov na seminarjih poučevanja tehnik
inovacijskega menedžmenta je izjemnega pomena za
izgradnjo konkurenčnih prednosti podjetij

IZBOLJŠANJE PRENOSA
ZNANJA V SEKTOR T&O
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V vsakem podjetju je za učinkovit razvoj zaposlenih pomembno
nenehno izboljševanje njihovega znanja. Pri tem je temeljnega
pomena usposabljanje zaposlenih, ki omogoča pridobitev novih
znanj in spretnosti. Sodelovanje med podjetji in visokošolskimi
ustanovami pri organizaciji praktičnega poklicnega usposabljanja ali
pripravništva za diplomante daje možnost, da le-ti pridobijo delovne
izkušnje v času študija in da podjetja zaposlijo že izkušenega
delavca po zaključku njenega / njegovega študija.

POVEČANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
PODJETIJ V SEKTORJU T&O
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Z razvojem okoljske ozaveščenosti se MSP soočajo s čedalje večjimi
zahtevami družbe po okolju prijaznih postopkih in praksah. Kupci
so bolj zainteresirani za izdelke in storitve, ki ustrezajo strogim
okoljskim standardom

IZBOLJŠANJE PODOBE
SEKTORJA T&O NA TRGU DELA
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Usposabljanje zaposlenih v podjetjih v sodelovanju z
visokošolskimi ustanovami je izrednega pomena za zaposlovanje
novega kadra. Pri tem se krepi timski duh in pomoč pri
ohranjanju zahtevane stopnje zaposlenosti. Možnost
usposabljanja in opravljanja pripravništva vpliva na
izboljšanje položaja podjetja v lokalni skupnosti in njegove
podobe na trgu dela

