PROJEKT MEDOSSIC

SPODBUJANJE EKO INOVACIJ

PREDSTAVITEV PROJEKTA
V projektu MEDOSSIC (Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development) sodeluje deset partnerjev iz sedmih držav: Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije, Regionalni razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto iz Slovenije; Larnaca district development Agency s Cipra; Eastern Crete Development
Organization iz Grcije; TecnoMarche – Scientific and Technology park of Marche Region ter DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.come iz
Italije; Provincial Government of Malaga iz Španije; RRA Porin iz kandidatke Hrvaške in Direktorat za srednja in mala podjetja iz
potencialne kandidatke Crne gore.
Nameni projekta:
Izboljšanje konkurencnosti,
Promocija obmocnega sodelovanja in varovanja okolja za trajnostni razvoj,
Spodbuditev eko-inovacijskega podrocja posamezne regije.
V obmocju Mediterana je veliko priložnosti za trajnostni razvoj na podrocju inovacij. Partnerji projekta MEDOSSIC verjamejo, da
je priložnost za vecjo uspešnost inovacij predvsem v povezovanju in vzpostavljanju sodelovanja med razlicnimi deležniki iz razlicnih regij. Med njimi so predvsem državne institucije, javne raziskovalne organizacije, univerze, lokalne skupnosti, gospodarsko/
obrtne zbornice, mala in srednja podjetja.
Za doseganje generalnih namenov pa si bodo partnerji po posameznih regijah glede na analizo stanja zadali konkretne cilje, katerih uresnicevanje bodo spremljali preko aktivnosti v projektu.
Za spodbujanje sodelovanja so v projektu oblikovali naslednje kljucne aktivnosti:
Analiza obstojecega stanja (problemi in potrebe) – sinteza diagnoze – pregled dobrih praks – primerjava
Razvoj strateškega in operativnih nacrtov za vzpostavitev pilotne strukture v regijah – analiza vplivov
Vzpostavitev pilotne strukture – razvoj/vkljucitev storitev in sistema informiranja – svetovanje in izobraževanje
Informiranje, komuniciranje in ucinkovito izvajanje ukrepov
Koncni rezultat projekta bo izdelana pilotna struktura v vsaki regiji za svetovanje in zagotavljanje informacij deležnikom, priprava
opisa pilotne strukture ter vecjezicnega informacijskega paketa za partnerje. Pilotna struktura bo sprejemnica za potencialne inovatorje, podjetnike ter vsa mala in srednja podjetja z inovacijskim potencialom. Z navedenimi aktivnostmi bodo partnerji namrec
spodbujali medsektorsko sodelovanje institucij v sodelujocih regijah, kar bo pospeševalo gospodarsko odlicnost in konkurencnost.
Projekt MEDOSSIC sofinancira Evropska unija v okviru programa MED (http://www.programmemed.eu/index.
php?id=5175&L=1). Ta spodbuja mednacionalna partnerstva v severnem obmocju Mediterana prek financiranja projektov, ki so
prioritetni za obmocje. Vrednost celotnega projekta znaša 1.126.581 EUR, sofinanciranje je odobreno v vrednosti 905.579 EUR
oziroma 80 odstotkov upravicenih stroškov. Projekt bo trajal dve leti.
Dodatne informacije:
• Razvojni center Novo mesto d.o.o.: simon.jeraj@rc-nm.si , T: 07 33 72 991
Vec o informacij o projektu pa najdete tudi na spletni strani http://www.medossic.eu/si

AKTUALNO
02.03.2012 - Vabilo na delavnico Ekološke industrijske cone_Velenje_21.marec 2012
05.08.2011 - Povzetek zaključne konference v Novem mestu
23.05.2011 - Zaključna konferenca MEDOSSIC - 1.junij 2011
V A B I L O
Razvojni center Novo mesto d.o.o. in mednarodno projektno partnerstvo MEDOSSIC vabita na Eko dan regije Jugovzhodna Slovenija, ki bo v sredo, 1. junija 2011, ob 9. uri,v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu.
30.11.2010 - Analiza stanja eko-inovacij za regijo Jugovzhodna Slovenija
Dokument v angleškem jeziku
25.11.2010 - 2.delavnica o eko-inovacijah_projekt MEDOSSIC
Povzetek 2. delavnice MEDOSSIC
27.09.2010 - TRANSNACIONALNA KONFERENCA O EKO-INOVACIJAH
Konferenca o ekoinovacijah- dnevni red. pdf
17.09.2010 - Delavnica projekta MEDOSSIC_objavljen clanek v glasilu Obmocno obrtne-podjetniške zbornice Novo mesto
Clanek 1. delavnica MEDOSSIC
17.09.2010 - Delavnica projekta MEDOSSIC
Podjetniški inkubator Novo mesto, 25. avgust 2010
17.09.2010 - Eko-inovacije na internetu
Spletna stran projekta MEDOSSIC: http://www.medossic.eu/
17.09.2010 - Povzetek analize stanja za regijo Jugovzhodna Slovenija
Situacijska analiza trenutnega stanja v JV Sloveniji / kratek oris
10.03.2011 - Predstavitev dobrih praks iz posameznih regij za področje eko-inovacij
Project MEDOSSIC_ 2nd_newsletter.pdf

