Strateška razvojno-inovacijska partnerstva se pospešeno povezujejo
z inovacijskimi deležniki iz Območja Alp
Ljubljana, 16. julij 2018 — V letu 2018 so Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i) bistveno okrepila
svoja prizadevanja za trženjsko in razvojno internacionalizacijo. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je v okviru projekta S3-4AlpClusters programa Interreg Alpine Space konec januarja,
skupaj s partnerjem projekta BayFOR, organizirala srečanja med zainteresiranimi SRIP-i in bavarskimi grozdi,
ki so potekala na Bavarskem. V prvi polovici julija pa je v Ljubljani, prav tako v okviru projekta S34AlpClusters, potekala t.i. med-regionalna delavnica za razvoj ukrepov, na kateri so relevantni SRIP-i, skupaj
z grozdi iz Bavarske in Zgornje Avstrije, identificirali priložnosti za sodelovanje na področju proizvodnje,
recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov.

Srečanja med bavarskimi grozdi in SRIP-i na Bavarskem
Na podlagi identifikacije komplementarnosti med strategijama pametne specializacije Slovenije in Bavarske ter
aktivnostmi posameznih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) in bavarskih grozdov ter izkazanega
interesa, so 31. januarja in 1. februarja 2018 v Augsburgu in Nürnbergu, v organizaciji Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Bavarske raziskovalne zveze (Bayerische Forschungsallianz — BayFOR),
potekala srečanja med petimi SRIP-i (Pametna mesta in skupnosti — PMiS, Pametne stavbe in dom z lesno
verigo — PSiDL, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Tovarne prihodnosti — ToP in Materiali kot produkti
— MATPRO) in sedmimi bavarskimi grozdi (Cluster Mechatronik & Automation, Cluster Automotive, Cluster
New Materials, Cluster Energy Technology, Umweltcluster Bayern, Chemie-Cluster Bayern ter Cluster Forst und
Holz in Bayern). Namen srečanj, ki so bila organizirana v okviru projekta S3-4AlpClusters programa Interreg
Alpine Space, je bila predstavitev (fokusnih) področij, na katera se SRIP-i in bavarski grozdi osredotočajo ter
tako identifikacija potencialnih priložnosti za sodelovanje, še posebej na ravni pilotnih/demo projektov.

Prvi dan, 31. januarja 2017, smo se v augsburškem inovacijskem parku, ki se osredotoča na področja
mehatronike, digitalizacije, robotike, letalstva in okoljskih tehnologij, srečali s Heikom Bartschatom in
Alexandrom Schäferlingom, predstavnikoma grozda Mechatronik & Automation. Ta se osredotoča na področja
mehatronskih komponent in naprav, mehatronske proizvodnje in storitev, strojništva, robotike in industrijske
avtomatizacije. Tako je bilo moč zaslediti posamezne komplementarnosti z aktivnostmi, ki potekajo na ravni
SRIP-a ToP in delno tudi SRIP-a PSiDL. Predstavnika grozda Mechatronik & Automation in SRIP-i, še posebej
SRIP-a ToP in PSiDL, so temu v sled izrazili interes za sodelovanje, še posebej v okviru programov Interreg
Alpine Space in Obzorje 2020, pri čemer pa je dr. Philip Pfaller (BayFOR) izpostavil, da lahko BayFOR v primeru,
da se člani bavarskih grozdov in SRIP-ov odločijo za sodelovanje, nudi brezplačno svetovanje in podporo pri
prijavi projekta kakor tudi pri iskanju.

Drugi dan, 1. februarja, je v Nürnbergu potekalo srečanje s predstavniki grozdov Automotive (Holgerjem
Czudayjem), New Materials (Tanjo Flügel) in Energy Technology (dr. Robertom Bartlom). Na podlagi
identificiranih komplementarnosti so se predstavniki SRIP-ov in bavarskih grozdov dogovorili, da bodo pri svojih
članih preverili interes za sodelovanje z bavarskimi oziroma slovenskimi deležniki ter da bodo nato na eni izmed
konferenc na bavarskem organizirali t. i. joint booth, v okviru katerega bodo potekala business to business (B2B)
srečanja med njihovimi člani. Nadalje smo se v Augsburgu sestali s Lauro Jantz, predstavnico grozda
Umweltcluster Bayern, ki se osredotoča na ravnanje z odpadki in recikliranje, obdelavo odpadnih voda, sanacijo
lokacij/mest, nadzor onesnaženosti zraka, pridobivanje energije iz odpadkov in biomase ter učinkovito rabe
virov. Temu v sled smo zaznali posamezne komplementarnosti med aktivnostmi grozda Umweltcluster Bayern
in SRIP-a Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki sta se dogovorila, da si bosta izmenjala podrobnejše
informacije o aktivnostih, ki potekajo na ravni grozda ter pri svojih članih preverila interes za sodelovanje, še
posebej na področju uvajanja omogočitvenih tehnologij v krožno gospodarstvo. Nato smo se udeležili dogodka
Holz – Quelle einer nachhaltigen Bioökonomie, na katerem sta se predstavnika SRIP-a Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo in SRIP-a PSiDL posamično sestala s predstavnikoma grozdov Chemie-Cluster Bayern in Forst und
Holz in Bayern. Medtem ko na sestanku med SRIP-om PSiDL in grozdom Cluster Forst und Holz in Bayern do
večjih zaključkov ni prišlo, sta se predstavnika SRIP-a Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in grozd ChemieCluster Bayern dogovorila o nadaljnjih korakih za sodelovanje, še posebej na ravni pilotnih in demo projektov.

V okviru poslovnega obiska Bavarske pa smo se predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko prav tako sestali s predstavniki bavarskega ministrstva za gospodarske zadeve in medije, energijo in
tehnologijo, da bi izmenjali izkušnje o procesu oblikovanja in izvajanja S3. Predstavniki bavarskega ministrstva
so bili navdušeni nad procesom oblikovanja in izvajanja Slovenske strategije pametne specializacije (S4), še
posebej pa nad vključenostjo inovacijskih deležnikov v proces oblikovanja S4. Dogovorili smo se, da bomo pri
nadgradnji bavarske strategije pametne specializacije potencialno tudi sodelovali.

Srečanje med avstrijskimi in bavarskimi grozdi ter SRIP-i v Ljubljani
Na podlagi izsledkov delavnice o internacionalizaciji, ki je bila izvedena junija lani, prav tako v okviru projekta
S3-4AlpClusters,
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komplementarnostmi med strategijami pametne specializacije in aktivnostmi inovacijskih deležnikov Bavarske,
Slovenije in Zgornje Avstrije, smo nato 12. in 13. julija, skupaj s partnerjema BayFOR in Business Upper Austria
(Biz-Up), organizirali t. i. med-regionalno delavnico razvoja ukrepov (cross-regional Action Development
Workshop) na temo proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov. Delavnica je bila
osredotočena na predstavitev state-of-the-art (ključne dosežkih, izzivov, kompetenc, rešitev, ipd.) na področju
proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov v posamezni regiji ter na identifikacijo priložnosti
za sodelovanje na podlagi t. i. transformativnih aktivnosti (tj. novih, potencialnih področji skupnega razvoja) in
s tem tudi potencialnih pilotnih/demo projektov. Delavnice so se udeležili štirje SRIP-i (PSiDL, Mreže za prehod
v krožno gospodarstvo, ToP in MATPRO), trije avstrijski grozdi (Clean-Tech Cluster, Wood K Plus, Transfer
center for plastics engineering & technology) in dva bavarska grozda (Cluster MAI Carbon, Umweltcluster
Bayern).

Prvi dan, 12. julija, se je med-regionalna delavnica pričela z uvodnim nagovorom državnega sekretarja Franca
Matjaža Zupančiča, ki je še posebej izpostavil pomen med-regionalnega povezovanja za krepitev inovacijskega
potenciala posamezne regije in hkrati poudaril, da področje proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih
kompozitov predstavlja enega izmed najbolj perspektivnih področij za nadaljnji razvoj gospodarstev sodelujočih
regij. Sledila je predstavitev state-of-the-art na področju zakonodaje, usmeritev in programov Evropske unije, ki
so osredotočeni na krožno gospodarstvo in Interreg projektov MOVECO, SYMBI in Retrace, tj. projektov, ki se
tako ali drugače osredotočajo na krožno gospodarstvo. Nato pa so bili udeležencem s strani regionalnih
strokovnjakov iz Bavarske, Zgornje Avstrije in Slovenije predstavljeni ključni dosežki, izzivi, kompetence, rešitve,
ipd. na področju proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov, pri čemer smo bili prav tako
deležni predstavitve trenutnih aktivnosti podjetja ELAN, s strani Igorja Zupana, direktorja raziskav in razvoja.

Drugi dan, 13. julij, je bil namenjen predstavitvi ključnih dosežkov, izzivov, kompetenc, rešitev ipd. na področju
proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov na ravni posameznih SRIP-ov ter bavarskih in
avstrijskih grozdov ter tako identifikaciji priložnosti za sodelovanje ter dogovoru o nadaljnjih korakih
sodelovanja. Na delavnici smo tako skupaj z udeleženci oblikovali t. i. Akcijski načrt za nadaljnji (skupni) razvoj
transformacijskih aktivnosti na področju proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov, ki
temelji na krepitvi sodelovanja in povezovanja med inovacijskimi deležniki Bavarske, Zgornje Avstrije in
Slovenije. Pri oblikovanju akcijskega načrta smo se osredotočili na opredelitev ukrepov, ki se nanašajo
predvsem na razvoj človeških virov ter analizo regionalnih kompetenc in kapacitet (t. i. mapping) na področju
proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov. Ukrepi, kot so opredeljeni v akcijskem načrtu,
bodo predstavljali podlago za nadaljnjo povezovanje in sodelovanje med SRIP-i ter avstrijskimi in bavarskimi
grozdi, kakor tudi za povezovanje in sodelovanje med samimi regijami.

Več o projektu:
Spletna stran - http://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home
YouTube kanal - https://www.youtube.com/channel/UCXf4dSJMZiTRCSSmaEGmMNg
LinkedIn skupina - www.linkedin.com/groups/8584656

