Dňa 23. júna 2016 sa v Slovinskom meste Bled uskutočnilo prvé stretnutie k projektu
Využitie inovačného potenciálu mestských ekosystémov (skr. URBAN INNO).
Úvodné stretnutie sa konalo pod záštitou vedúceho partnera, organizácie Cyber Forum e.V., ktorá privítala ďalších 11 členov
projektového konzorcia. Počas stretnutia sa otvorila diskusia ku konkrétnym plánovaným aktivitám, určeniu osôb zodpovedných
za riadenie projektu, komunikáciu a ďalšie skupiny projektových úloh. K hlavným témam patrili aj všeobecné pravidlá a povinnosti
partnerov v priebehu realizácie projektu, ktoré partnerom predstavila zástupkyňa Interreg Central Europe Programme pani Chiara
Casarella, vďaka čomu bolo možné v pomerne krátkom
čase zoptimalizovať podobu projektových aktivít
s ohľadom na efektívne využitie pridelených
disponibilných prostriedkov, pri dodržaní pravidiel
realizácie projektov, ktoré projektovým partnerom
pani Casarella, jasne a prehľadne ozrejmila.
Z úvodného stretnutia si projektoví partneri odniesli
zoznam nových úloh a povinností, ktorých plnenie
predstavia na druhom stretnutí konzorcia, ktoré sa
bude konať v Talianskom meste Trento v termíne 5. 6.10.2016.

O projekte URBAN INNO
URBAN INNO predstavuje 36 mesačný projekt, ktorého
realizácia je podporená grantovou schémou zameriavajúcou sa
na rozvoj regiónov v rámci Strednej Európy – Interreg Central
Europe Programme. Jedným z hlavných cieľov tohto programu,
k naplneniu ktorého napomáha aj projekt URBAN INNO, je
zvýšenie miery inovácií a konkurencieschopnosti cestou
zvýšenia inovačného potenciálu malých a stredných mestských
ekosystémov, k čomu je aktuálne potrebné lepšie prepojenie
jednotlivých subjektov v rámci daných ekosystémov
partnerských miest. S týmto cieľom sa aktivity projektu URBAN
INNO zameriavajú na maximalizáciu inovačného potenciálu
ekosystémov miest skrz vytváranie tzv. „quadruple helix“
klastrov/sietí
v partnerských
regiónoch
a vytváranie
a implementáciu nových metód spolupráce a nástrojov
podporujúcich zapojenie konečných užívateľov už v prvotných
fázach inovačných procesov s cieľom vytvorenia vzdelaných
a motivovaných užívateľov nových technológií a služieb – tzv.
inteligentných, resp. „chytrých“ užívateľov (z angl. smart users).

Partneri:
 CyberForume.V., DE
 Inno AG, DE
 E-Institute, Inštitút pre kompexný
vývoj riešení, SI
 Mestská samospráva Maribor, SI
 Technická univerzita v Košiciach, SK
 Technologický park Kielce, PL

URBAN INNO bude realizovaný v prostredí mestských
ekosystémov jednotlivých projektových partnerov v strednej
Európe so silným potenciálom replikácie v iných, podobne
veľkých, mestách Európskej únie. V rámci projektu budú
vytvorené nové partnerstvá, tzv. siete spolupracujúcich
organizácií. Plánované je vytvorenie 5 nových sietí, spájajúcich
reprezentantov vzdelávacích inštitúcií (univerzity), sektor
priemyslu, verejnú správu a samotných koncových užívateľov –
občanov. Naplnenie stanovených spomínaných cieľov projektu
bude podporené aj vytvorením 6 rozvojových plánov, či už na
regionálnej alebo mestskej úrovni, s ohľadom na špecifické
potreby jednotlivých partnerských regiónov. Súbežne budú
vyvíjané a testované nové metódy a nástroje spolupráce,
s aplikáciou na národnej aj medzinárodnej úrovni. Stratégia
nadnárodnej spolupráce a kooperačná platforma poskytne
všetkým zainteresovaným regiónom najlepšie dostupné
participačné nástroje a sprostredkovanie na vysokej
kvalitatívnej úrovni. Platforma bude tiež zahŕňať nadnárodnú
analýzu, strategický plán a bude samozrejme k dispozícii na
pravidelne aktualizovaných webových stránkach projektu.

 Mesto Rijeka, HR
 Ericsson Nikola Tesla d.d., HR
 Pannonská asociácia sietí
podnikov,HU
 Research Buurgenland GmbH, AT
 Univerzita aplikovaných vied
Vorarlberg, AT
 InformaticaTrentina Spa, IT

Spolupracujúci partneri:
 Oddelenie hospodárskeho rozvoja
Karlsruhe, DE
 Samospráva kraja Vas, HU
 Mesto Pinkafeld, AT
 Mesto Hartberg, AT
 Košický samosprávny kraj, SK

