Университетско сътрудничество
за развитие на регионите
Динамично сътрудничество като
двигател за рагионално развитие
Проектът ще анализра концепцията за т.нар. ‘triple
helix’ модел в контекста на вече съществуващи
и успешни сътрудничества в ЕС и ще генерира
трансферабилен модел, чрез който да се
подпомогнат други региони в регенирането на
своите икономики. Планира се прилагането на
тази добра практика, генерирана на база доказан
успех, да подпомогне създаването на регионални
клъстери за изследване и иновации и да установи
партньорства, които ще продължат и след
приключването на проекта UNICREDS. Такава
добра практика може да бъде интегрирана в
регионалните, национални и Европейски политики.
Модела „triple helix” –
взаимодействие между
университети,
индустрия и
публичен
сектор

За повече информация:

www.unicreds.eu
UNICREDS офис

e: info@unicreds.eu
t: +44 1209 721 071
Този проект е съфинасиран от ЕФРГ
чрез Програма INTERREG IVC.
Съдържанието на този документ отразява
гледната точка на автора и Управляващият орган
не носи отговорност за използването на
съдържащата се в него информация.

Снимковият материал е предоставен с любезното съдействие
на: Combined Universities в Cornwall (фотограф: Kirstin Prisk),
University of the Highlands and Islands Millennium Insitute, Campus
Skellefteå, регион Västerbotten (фотограф: Magnus Ström), и Seinäjoki
Technology Centre (фотограф: Juha Harju).

UNICREDS цели да демонстрира как чрез сътрудничество
между университети, индустрия и публичен сектор може
да се спомогне за трансформирането на периферните и
изостанли в икономическо отношение региони, в такива,
развиващи се на база икономика основана на знанието, с
капацитет и ресурси в областта на иновациите и науката.
Основни цели

• Споделяне на опит по т. нар. ‘triple helix’ сътрудничество
(между университети, бизнес организации и власти) с
цел идентифициране на добри практики;
• Разработване на тези добри практики в 			
трансферабилен модел за регионално развитие;

• Интеграция на разработения модел в регионалните,
национални и Европейски политики.

Сътрудничество между региони с
идентични проблеми
Този три годишен проект включва партньори от България,
Чехия, Финландия, Унгария, Швеция и Великобритания.
Регионите имат подобни географски и социалноиконномически профили, като отдалеченост от основните
центрове, икономически
трансформации, западане на
традиционни производства и
влошаване на демографския им
потенциал. Хората, живеещи в
тези региони имат проблеми с
достъпа до висше образование,
свързани с трудности от
геогрфски, финансов и социален
характер. Само малка част
от хората, които заминават с
цел да получат образование
извън регионите, се завърщат.
Регионите също така се отличават
с висок относителен дял на
малките и средни предприятия,
което прави съртрудничеството
с университетите сложно и на
висока цена.

Корнуъл, Великобритания
Съвет на Корнуъл: www.cornwall.gov.uk
Обединени Университети на Корнуъл: www.cuc.ac.uk
Хаджу Бихар, Унгария
Университет в Дебрецен, Център за политика и
управление в областта на околната среда:
www.envm.unideb.hu
Хаджу Бихар Регионални власти: www.hbmo.hu

Северн централен район, България
Министерство на регионалното развитие и
балгоустройството: www.mrrb.government.bg
Софийски университет ”Св. Климент Охридски”:
www.uni-sofia.bg

Северна Швеция
Съвет на Шкелефтя: www.skelleftea.se
Регионален съвет на Вестеботен: www.regionvasterbotten.se
Академи Нор, Асоциация от общини: www.akademinorr.se
Шотлания, Великобритания
Университет „Highlands & Islands Millennium Institute”:
www.uhi.ac.uk

Сейнайоки, Финландия
Град Сенйнайоки: www.seinajoki.fi
Университетски Консорциум на Сейнайоки: www.ucs.fi
Сейнайоки технологичен център: www.stoy.fi/en

Южна Бохемия, Чехия
Университет на Южна Бохемия: www.jcu.cz
Южна Бохемия, регионални власти: www.kraj-jihocesky.cz

