STRATĒĢIJAS EIROPAS
PĒTNIECĪBAS UN
INOVĀCIJU
INFRASTRUKTŪRAS
IZMANTOŠANAI

PAR PROJEKTU
Projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras
izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” mērķis ir uzlabot pētniecības un
inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un tās izmantošanas iespējas
uzņēmumiem.
PII ir potenciāls darboties kā vietējo un ārvalstu uzņēmumu konkurētspējas
un reģionu ekonomiskās izaugsmes sekmētājiem, it īpaši atslēgtehnoloģiju
(Key Enabling Technologies – KETs) jomās.
Lai veicinātu šī potenciāla labāku izmantošanu un PII ietekmējošo politiku un
atbalsta instrumentu pilnveidi, projekta partneri no astoņām Eiropas
valstīm kopīgi strādā pie reģionos esošās PII analīzes, PII izmantošanas
labās prakses piemēru un pieredzes pārņemšanas. Projektā aktīvi tiek
iesaistīti katra reģiona zinātnes, pētniecības, uzņēmumu un citu projekta
tematikai atbilstošu organizāciju un institūciju pārstāvji.
Projekta laikā tiek veikta reģionu pētniecības un inovāciju vides analīze
un izstrādāti un īstenoti reģionālie Rīcības Plāni tās pilnveidei, lai uzlabotu
reģionu PII sniegumu, uzņēmumu inovāciju kapacitāti un konkurētspēju.

REZULTĀTI
Uzlabota uzņēmumu piekļuve PII un veicināta sadarbība ar pētniecības
organizācijām, kas ļauj pilnveidot uzņēmumu inovāciju spējas un
efektīvāku PII izmantošanu.
Veikta reģionālās PII ekosistēmas analīze, kas būs pieejama
reģionālās un nacionālās politikas veidotājiem, kā arī uzņēmumiem.
Izstrādāts Rīcības Plāns reģionālā un nacionālā līmeņa PII politikas
plānošanas dokumentu pilnveidei.
Partneriem būs iespēja novērtēt savu PII ekosistēmu, salīdzināt to ar
citiem Eiropas Savienības PII izcilības centriem un pārņemt ārvalstu
pieredzi PII pieejamības pilnveidošanai.
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www.tu-chemnitz.de/MERGE
e-pasts: katharina.schoeps@mb.tu-chemnitz.de

CZ

Chemnitz Tehniskā universitāte

www.ceitec.eu
e-pasts: lucie.safarcikova@ceitec.vutbr.cz

SE

Brno Tehniskā universitāte

www.skane.com
e-pasts: Daniel.Kronmann@skane.se

BE

Skåne reģions

EE
LV

www.flandersmake.be
e-pasts: ger.vandenkerkhof@flandersmake.be

SE

Flanders Make pētījumu centrs

LV
NL

www.tartu.ee
e-pasts: alo.lilles@raad.tartu.ee

BE

Tartu pilsētas pašvaldība

www.vidzeme.lv
e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

NL

Vidzemes plānošanas reģions

www.brainportdevelopment.nl
e-pasts: i.vangulik@brainportdevelopment.nl

IT

Brainport Development

www.aster.it
e-pasts: filippo.saguatti@aster.it
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Situācija reģionā
Reģionu viedās specializācijas stratēģijas un inovāciju sistēmas
raksturojums.
Kalpo par zināšanu bāzi turpmākai analīzei un pieredzes pārnešanai
starp partneriem.

PII kartēšana un analīze
Partner reģionu svarīgāko PII identificēšana, un to izmantošanas
potenciāla analīze.
Sniedz pārskatu par reģionā esošajām PII un iespējām uzlabot atbalsta
politiku šajā jomā.
Atvieglo zināšanu pārnesi starp reģioniem un ļauj mācīties no partneriem.
Sniedz zināšanas uzņēmumiem par tiem pieejamo PII reģionos.

Good
Labāspractices
prakses
PII izmantošanas labo prakšu identificēšana un dalīšanās ar
pieredzi.
Ļauj mācīties no partner reģionu pieredzes, pārņemt zināšanas un
izstrādāt vietējos Rīcības Plānus PII pieejamības uzlabošanai.

VIETĒJO IEINTERESĒTO
PUŠU IESAISTĪŠANĀS
• Izpētes vizītes uz 4 reģioniem
(Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, Zviedrijā),
lai pārņemtu zināšanas, pieredzi un
idejas no citiem reģioniem.
• Salīdzinošās izvērtēšanas (Peer
review) tikšanās starp reģioniem, lai
mācītos no partneru pieredzes un
meklētu sadarbības iespējas starp
reģionos esošajām PII.

Vietējo Rīcības Plānu izstrāde un
ieviešana, lai uzlabotu PII
pieejamību uzņēmumiem un
sniegtu rekomendācijas PII
ietekmējošās politikas pilnveidei.

KAS IR PII?

PĒTNIECĪBAS UN
INOVĀCIJU
INFRASTRUKTŪRAS
Pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) ir organizācijas, piemēram,
zinātniskie institūti, laboratorijas, augstskolu pētniecības centri u.c., kas
piedāvā specifiskas tehnoloģijas, ekspertu atbalstu un pakalpojumus,
kuri var palīdzēt pārvērst tehnoloģiskās iespējas un pētījumu rezultātus
uzņēmējdarbībā noderīgos inovatīvos produktos, pakalpojumos un
risinājumos.

www.interregeurope.eu/innoinfrashare/
@InnoInfraShare
INNO INFRA SHARE LinkedIn grupa
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