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Kratek opis storitev Informativnega urada:
Informest spodbuja gospodarsko sodelovanje z zagotavljanjem strateške pomoči deželnemu ekonomskemu
sistemu. Referenčna območja so severovzhodne italijanske regije, države Srednje in Jugovzhodne Evrope,
države nekdanje Sovjetske zveze in Kitajska. Informest je vodilni partner projektov mednarodnega
sodelovanja v okviru evropskih ali državnih programov za razvoj institucionalnih in gospodarskih odnosov z
referenčnimi državami in je uspešno izvedel stotine projektov teritorialnega sodelovanja, financiranih iz
evropskih strukturnih skladov, iz evropskih programov za raziskave in inovacije in iz glavnih italijanskih
skladov, namenjenih kooperaciji. Informest je vzpostavil široko zasnovano, danes popolnoma ustaljeno
mrežo institucionalnih odnosov na geografskih območjih, za katere je pristojen, in je zato sposoben razvoja
inovativnih projektov za gospodarsko raziskovanje in analizo geopolitičnih in geoekonomskih scenarijev v
referenčnih državah.
Kratek opis dežele FJK, naložbenih možnosti in možnosti gospodarskega sodelovanja:
(Vir: Trgovinska zbornica v Vidmu)
Furlanija Julijska krajina je dežela na skrajnem severovzhodu Italije, ki jo zamejujejo Alpe in Jadransko
morje, meji pa z republikama Avstrijo in Slovenijo. Dežela je močno usmerjena v čezmejno sodelovanje, saj
deluje kot mednarodni posrednik; ta vloga regije je z leti postala vse pomembnejša.
Z administrativnega vidika šteje 2.181 občin, ki spadajo pod štiri pokrajine, skupno število redno stanujočih
prebivalcev pa je 1.235.808 (podatek iz leta 2010).
Furlanija Julijska krajina je logistična platforma za trgovski promet z državami Srednje in Vzhodne Evrope.
Glavna logistična vozlišča so Interporto Alpe-Adria v kraju Červinjanu/Cervignano del Friuli, carinske postaje
in tovorni terminal v Gorici, intermodalni terminal v Trstu, mednarodno letališče v Ronkah/Ronchi dei
Legionari, Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone Spa, tržiško pristanišče, pristanišče Porto Nogaro in
tržaško pristanišče.
Industrijski poli dežele, ki se raztezajo na skupni površini 6.000 hektarjev, so:
1. EZIT – Ente Zona Industriale Trieste – Zavod za industrijsko cono v Trstu;
2. Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone – Konzorcij za industrijski razvoj
občine Tržič;
3. Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia – Konzorcij za industrijski in
obrtni razvoj Gorice;
4. Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale – Konzorcij za industrijski razvoj osrednje
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Furlanije;
5. CIPAF – Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli –
Konzorcij za industrijski in gospodarski razvoj predgorskega območja Zgornje Furlanije;
6. COSINT – Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo – Konzorcij za industrijski razvoj v
Tolmezzu/Tolmeču (Videm);
7. Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone – Konzorcij za
industrializacijo Pokrajine Pordenone;
8. Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello Spilimberghese – Konzorcij za
industrijski, gospodarski in socialni razvoj območja Spilimberga (Pordenone);
9. Consorzio per la zona di sviluppo industriale Ponte Rosso – Konzorcij za cono za industrijski razvoj
Ponte Rosso (Pordenone);
10. Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno – Konzorcij za industrijski razvoj
območja Aussa-Corno (Videm).
Industrijski in obrtni okoliši pa so:
1. Distretto Industriale della Componentistica e Termoelettromeccanica COMET – Industrijski okoliš za
sestavne dele in termoelektromehaniko: zajema južni del Pokrajine Pordenone in jugozahodni del
Pokrajine Videm, in sicer 25 občin.
2. Distretto Industriale del Mobile Livenza – Industrijski okoliš pohištva v Livenzi: zajema območje reke
Livenza med Furlanijo Julijsko krajino in Venetom, in sicer 11 občin.
3. Distretto Industriale del Coltello – Industrijski okoliš noža: zajema osrednje-zahodno območje
dežele z 9 občinami.
4. Distretto Industriale del Caffè – Industrijski okoliš kave: zajema vso Pokrajino Trst; vanj so vključeni
vsi členi kavne verige, od uvoznikov do proizvajalcev kavnih aparatov.
5. Distretto Parco Agro-alimentare di San Daniele – Okoliš agroživilskega parka San Daniele: površina
197 km zajema šest občin v okolici kraja San Daniele.
6. Distretto Industriale della Sedia – Industrijski okoliš stola: začne se pri območju Triangolo della
Sedia (trikotnik stola - Corno di Rosazzo/Koren, Manzano in San Giovanni al Natisone/Sveti Janez na
Rinži), zajema pa še drugih osem občin.
7. Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali (DITEDI) – Industrijski okoliš digitalne tehnologije:
zajema občine Tavagnacco, Videm in Reana del Rojale.
Trenutni trendi kažejo rast sosednjih in povezanih gospodarskih dejavnosti kot tudi podjetij, ki delujejo na
področju socialne kakovosti in kakovosti življenja (na primer na zdravstvenem področju, v skrbstvenem
sektorju, na področju kulture in zelenega gospodarstva), in podjetij, ki v veliki meri uporabljajo
najnaprednejše tehnologije.
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