GOSPODARSKO SREDIŠČE
JV SLOVENIJE

OPIS PROJEKTA
Gospodarsko središce JV Slovenije je eno izmed 9-tih resolucijskih gospodarskih središc Slovenije.
Obsega naslednje projekte:
• razvoj visokega šolstva na podrocju naravoslovja in tehniških ved in izgradnjo univerzitetnega središca s spremljajocimi projekti v
Drgancevju v Novem mestu,
• izgradnjo znanstveno-tehnološkega parka v Drgancevju,
• regijski mrežni inkubator z enotami v Podbrezniku v Novem mestu, Pri Pildu v Metliki, v coni v Kanižarici v crnomlju in v
Kocevju
• poslovno-industrijsko cono Cikava v Novem mestu.
Cilj Gospodarskega središca JV Slovenije je s koncentriranjem institucij znanja in podpornega okolja za podjetništvo doseci še hitrejši gospodarski preboj regije. Vsi ekonomski kazalci kažejo na ekonomsko uspešno in ucinkovito regijo z zdravim industrijskim
jedrom.
Koncentracija gospodarske moci v nekaj velikih in uspešnih gospodarskih družbah je hkrati prednost in razvojna nevarnost. Po
številu majhnih in srednje velikih podjetij regija zaostaja.
Primanjkuje pa tudi znanja, predvsem na podrocju tehniških in naravoslovnih ved. Slabo je razvita R&R dejavnost. Gospodarsko
najbolj razvito je regijsko redišce, zato se nacrtuje izgradnja podjetniškega podpornega okolja (inkubatorji) tudi v Beli krajini in na
Kocevsko-ribniškem. V regiji so skoncentrirane pretežno delovno intenzivne dejavnosti. Z opremljanjem gospodarske cone nacionalnega pomena se želi privabiti tudi nove programe z višjo dodano vrednostjo.

PROJEKTNA SKUPINA
Svet regije je v projektno skupino, ki upravlja s projektom Gospodarsko središče JV Slovenije imenoval: župane investicijsko
aktivnejših občin: Alojzija Muhiča, župana MO Novo mesto, za predsednika, Renato Brunskole, županjo Občina Metlika, Andreja
Fabjana, župana Občine Črnomelj in Janka Vebra, župana Občine Kočevje ter mag. Mojco Špec Potočar, direktorico Razvojnega
centra Novo mesto d.o.o., ki mu je bila naložena koordinacija in priprava projekta.
Projektna skupine se je do sedaj sestala 4-krat. Na večini sej projektne skupine je sodelovala tudi dr. Metka Gorišek, ki jo je Vlada
RS imenovala za vodjo operativne skupine za pripravo vseh gospodarskih središč.

DELOVNA SKUPINA
V pripravo dispozicije projekta Gospodarsko središče JV Slovenije in študij izvedljivosti so bili vključeni strokovnjaki pri izvajalcih:
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, ki mu je bila zaupana
razvoj novih visokošolskih programov, priprava univerzitetnega središča s spremljajočimi objekti in
priprava znanstveno-tehnološkega parka.

MO Novo mestoSeidlova c. 1, 8000 Novo mesto za pripravo poslovno-industrijske cone Cikava.

Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto za pripravo regijskega mrežnega inkubatorja in ta vodenje ter koordiniranje.

ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI
Študije izvedljivosti so izdelane za celotno:
Gospodarsko središče JV Slovenije
Razvoj visokega šolstva na področju naravoslovja in tehniških ved in izgradnja univerzitetnega središča s spremljajočimi objekti
Izgradnja znanstveno-tehnološkega parka
Regijski mrežni inkubator
Poslovno industrijska cona v Novem mestu
Primerjalna študija lokacij poslovnih con v Jugovzhodni Sloveniji
Študije izvedljivosti so izdelane po usmeritvah MG in upoštevajo v regiji prevladujoča podjetniška okolja:
- farmacevtsko in kemično industrijo
- avtomobilsko industrijo
- kovinsko predelovalno industrijo
V okviru prevladujočih dejavnosti upoštevajo tudi potrebo po krepitvi podjetniškega sektorja.

ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI
Služba Vlade Republike za razvoj je izdelala Letno poročilo 2007 o izvajanju Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji 15.11.2007. Poročilo obsega obdobje prvega leta po sprejemu
resolucije, ki je označeno kot obdobje priprav in usklajevanj vsebin ter iskanja virov za posamezne projekte, pridobivanje dovoljenj
in zagotavljanje prostorskih in drugih podlag za posamezne investicije.
V okviru izgradnje gospodarskih središč je v poročilu ocenjeno stanje pri pripravi Gospodarskega središča JV Slovenije kot dobro.
V roku je bila izdelana in predložena MG najprej dispozicija projekta, nato pa še vse dispozicije za gospodarsko središče in posamezne projekte v okviru tega.

STANJE PROJEKTOV
Potekajo aktivnosti:
- za pripravo vloge za državna in EU razvojna sredstva za sofinanciranje izgradnje poslovno-industrijske cone Cikava v Novem
mestu (postopek vodi MG),
- za pripravo vloge za državna in EU razvojna sredstva za sofinanciranje enote mrežnega podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku
v Novem mestu (postopek vodi MG),
- Občina Kočevje je kandidirala za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za nakup poslovnih prostorov za inkubacijo
podjetij,
- za izgradnjo študentskih sob v okviru univerzitetnega kampusa v Drgančevju,
potekajo razgovori z MVŠZT za realizacijo projektov v okviru Gospodarskega središča JV Slovenije, namenjenih razvoju človeških
virov in R&R dejavnosti za potrebe gospodarstva.

