Strateška razvojno-inovacijska partnerstva s Strategijo pametne
specializacije v alpsko regijo
Ljubljana, 30. junij 2017 – Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od decembra
2016 kot partner sodeluje v projektu Strategije pametne specializacije za izgradnjo
inovacijskega modela za alpske gospodarske grozde (S3-4AlpClusters), ki se izvaja v okviru
programa Interreg Alpine Space. Cilj projekta je izboljšati podporno okolje za inovacije s
spodbujanjem koordiniranih aktivnosti med grozdi iz različnih alpskih regij in tako prispevati k
ustvarjanju novih delovnih mest. V projektu sodelujejo partnerji enajstih regij iz šestih alpskih
držav: Avstrije, severne Italije, Švice, Nemčije – Bavarska in Baden-Württemberg, jugovzhodne
Francije in Slovenije.
Glavni cilj, ki ga želimo doseči, je gospodarsko oziroma razvojno sodelovanje slovenskih deležnikov z
gospodarskimi grozdi iz alpskih regij. Skozi projekt bomo identificirali priložnosti, prenesli dobre prakse
o upravljanju grozdov v Slovenijo in konkretno povezali naše grozde z grozdi v tujini.
Prva faza projekta je zaključena in v prvem polletju smo analizirali vključenosti akterjev v pripravo in
izvedbo S3 po posameznih regijah. Rezultati analize so pokazali, da je Slovenija v primerjavi z drugimi
alpskimi regijami nadpovprečno dobra v tem, da so različni slovenski akterji – tj. gospodarski grozdi
(tudi Strateška razvojno-inovacijska partnerstva – SRIP), regionalne razvojne organizacije,
predstavniki državne uprave ter predstavniki univerz in raziskovalnih inštitucij – zelo dobro seznanjeni
s konceptom S3. Ugotovljeno je bilo tudi, da so državne institucije v Sloveniji v primerjavi z alpskimi
nadpovprečno vpete v grozde oziroma z njimi veliko sodelujejo.
Kot rezultat prve faze sledi delavnica podjetniškega odkrivanja s SRIP. Delavnica bo potekala 14.
julija, udeležil pa se je bo tudi prof. dr. Dominique Foray, ‘oče’ strategije pametne specializacije iz
Švicarske Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. S predstavniki SRIP bomo identificirali
kapacitete, priložnosti, pripravljenost in želje za nadaljnje medregionalno sodelovanje, s fokusom na
Bavarskem, v Lombardiji in Zgornji Avstriji.
Vsebinskemu delu iskanja zanimivih področij za internacionalizacijo slovenskih grozdov bo sledila
poglobitev v storitve. V alpski regiji je iz naslova dolge tradicije nakopičenega precej praktičnega
znanja na temo upravljanja gospodarskih grozdov. Z dobrimi praksami iz regije bomo septembra
managerje slovenskih grozdov (SRIP) seznanili na usposabljanju. Dobro upravljanje in kvalitetne
storitve so namreč ključne za učinkovito, kvalitetno in dolgotrajno delo grozdov.
Po identifikaciji interesov slovenskega gospodarstva in usposabljanju na temo upravljanja in storitev
bomo prešli k ciljnemu povezovanju. SRIP iz Slovenije bomo povezali z relevantnimi gospodarskimi
grozdi iz alpskega sveta. Za začetek načrtujemo bilateralno srečanje slovenskih in bavarskih
deležnikov, glede na izražen interes pa bomo podobna srečanja pripravili tudi z drugimi regijami.
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