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ECOINN DANUBE                      26.04.2019 

Projekt EcoInn Danube spodbudil inovatorje pri 
reševanju okolijskih izzivov 
 

Inovatorji, predavatelji, predstavniki podjetij, partnerji projektnih konzorcijev programa transnacionalnega 
sodelovanja Interreg Podonavje, študenti in ostali interesenti so se 9. aprila zbrali na mednarodni konferenci 
z nazivom "Danube: Innovation in flow" na temo ekološko naravnanih inovacij, krožnega gospodarstva, 
trajnostnega upravljanja z energijo in odpadki ter  ostalih vsebin, ki so bile razvite v okviru projekta Eco-
innovatively connected Danube region (EcoInn Danube). 

 

Dogodek je organizirala gospodarska zbornica Vratsa, ki je na projektu EcoInn Danube sodelovala kot 
partnerska organizacija. Konferenco je odprla namestnica ministra za regionalni razvoj in turizem Bolgarije 
gdč. Denitsa Nikolova, ki je v svojem govoru poudarila pomen in vlogo inovacij v regiji Podonavja ter navedla, 
da se je »za razvoj gospodarskega, kulturnega, znanstvenega in človeškega potenciala Podonavske regije 
potrebno osredotočiti na povečanje udeležbe vseh zainteresiranih strani na teritorialni ravni in na izvajanje 
partnerstev na lokalni in regionalni ravni.« 

G. Tsvetan Simeonov, predsednik Gospodarske zbornice Bolgarije, je izpostavil, da »statistični podatki 
kažejo, da približno 7 % odpadkov, ki dosežejo ocean, zavržejo Evropejci, v kolikor pa ti odpadki končajo v 
reki Donavi, Črno morje nima prihodnosti. Želeli bi si videti praktične rezultate projekta EcoInn Danube". 
Omenil je tudi nove priložnosti, ki jih prinašajo inovacije, zlasti v državah kot je Bolgarija. 

Poleg predstavitev rezultatov projekta EcoInn Danube je dogodek služil kot odlična priložnost za povezovanje 
aktivnosti in projektov, ki nagovarjajo teme kot so inovacije, podjetništvo in trajnostni razvoj. Na dogodku so 
svoje izdelke in storitve predstavila mnoga podjetja iz Bolgarije, denimo g. Hristo Aleksiev iz podjetja 
Playground Energy, ki je prikazal otroška igrala, ki ob uporabi proizvajajo električno energijo, predstavila pa 
so se tudi podjetja Geocycle Bulgaria, BalBok energy in Vadima. 

 

Projektni konzorcij, ki ga sestavlja 13 partnerskih organizacij iz 10 držav regije Podonavja pod vodstvom 
Slovaškega centra za znanstvene in tehnične informacije, je uspešno izvedel koordinacijo povezovalnih 
aktivnosti med ključnimi deležniki v sklopu lokalnih in mednarodnih omrežij. Eden izmed pomembnih 
rezultatov projekta je celovita analiza ovir in priložnosti na področju eko-inovaci v posameznih državah, v 
katero se je med drugim vključilo tudi zbiranje mnenj in predlogov ciljnih skupin. Na podlagi analize se je 
izdelala skupna transnacionalna strategija za spodbujanje ekološko usmerjenih inovacij, ki pa je služila kot 
podlaga za razvoj 10 nacionalnih in 1 transnacionalnega akcijskega načrta, v katerem je opredeljenih 71 
specifičnih kratkoročnih in dolgoročnih aktivnosti za nadaljnji razvoj eko-inovacij v skupni vrednosti 26.2 
milijona EUR javnih in zasebnih sredstev do leta 2025.   

Kot ena največjih ovir na poti bolj optimalne izrabe obstoječega človeškega potenciala je bilo prepoznano 
pomanjkljivo povezovanje med različnimi akterji inovacijskega procesa, predvsem s strani sektorja raziskav 
in razvoja z zasebnimi podjetji. S tem namenom je bil vzpostavljen informacijski portal Virtual lab 
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(www.ecoinnovative.eu), ki je namenjen vzpostavljanju in ohranjanju produktivnih povezav med različnimi 
vrstami organizacij ter posameznikov vpletenih v inovacijski cikel na področju ekološko koristnih produktov 
in storitev. Platforma tako združuje izobraževalne ustanove, organizacije za raziskave in razvoj, podjetja, 
odločevalce na različnih nivojih ter ostale podporne organizacije, ki so s svojim delom zmožne vplivati na 
hitrejšo in obsežnejšo vpeljavo eko-inovacij znotraj svojih delovnih procesov in širše. Platforma je sestavljena 
iz različnih orodij in vsebin, osrednjo funkcijo pa predstavlja spletna posredovalnica ponudb in povpraševanj 
specifičnih eko-inovacij na različnih stopnjah razvoja. 

Prenos eko znanja je bila ena od prednostnih nalog transnacionalnega programa Podonavje. V sklopu 
projekta EcoInn Danube se je na nacionalni in transnacionalni ravni izvedel pregled uspešnih in manj 
uspešnih primerov prenosa znanja in tehnologije s strani raziskovalnih organizacij v tržne aplikacije. 
Ugotovitve so bile zbrane v dveh bistvenih izročkih - Smernicah za uspešen prenos eko-znanja znanja v 
praksi in Skupnemu priročniku, ki pomaga pri usmerjanju s primeri uspešno uveljavljenih eko-inovacij, 
kontaktnimi seznami nacionalnih podpornih struktur za inovacije (inkubatorji, znanstveni in tehnološki parki, 
agencije, patentni uradi, itd.), pregledom nacionalne zakonodaje, gospodarskega prava in veliko ostalih 
koristnih informacij. 

Krepitev zavesti in zmogljivosti ekološko naravnane inovativnosti je bila misija, ki je bila izpolnjena v sklopu 
treh uspešno organiziranih zelenih poletnih šol v Stuttgartu, Bratislavi in na Dunaju ter dveh mednarodnih 
forumov za zelene inovacije - v Brnu in Stuttgartu. Več o pilotnih aktivnostih na povezavi http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube/section/pilot-actions. Konferenca je predstavljala zaključek 
izvajanja aktivnosti projekta EcoInn Danube in je bila zaznamovana z motivacijsko sporočilnostjo: okoljski 
problemi ne spoštujejo meja - moramo ukrepati skupaj, da bi jih rešili. 

 

Več informacij o konferenci, preteklih dogodkih ter ostalih vsebinah projekta EcoInn Danube najdete na naslovu 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube .  
 
 
 
Kontakt: 
Organizator dogodka:  
CCI-Vratsa | Bolgarija  
Iliana Philipova (Vodja projekta) |T: +359 92 660271; M: +359 878 312 133 | cci-vr@cci-vratsa.org  
Vladislav Kartalov (Vodja komunikacije) | T: +359 92 660271; M: +359 878755120 | cci-vr@cci-vratsa.org 
 
Vodilni partner 
SCSTI | Slovaška 
Nina Bratkova| + 421 2692 53178| nina.bratkova@cvtisr.sk   
 
Projektni partner iz Slovenije:  
KSSENA | +386 3 8961 520 | info@kssena.velenje.eu  
 
Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje). V 
projekt je vključenih 13 projektnih in trije pridruženi partnerji iz skupaj 12 evropskih držav. Vodilni partner je Slovaški center za 
znanstvene in tehnične informacije. Glavni cilj projekta je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s 
poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji. 
 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube
http://www.ecoinnovative.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube/section/pilot-actions
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube/section/pilot-actions
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube
mailto:cci-vr@cci-vratsa.org
mailto:cci-vr@cci-vratsa.org
mailto:nina.bratkova@cvtisr.sk
mailto:info@kssena.velenje.eu

