Rozvoj spolupráce univerzity
s regionem
Dynamické interakce k řízení regionálního
hospodářského rozvoje
Projekt bude analyzovat myšlenku ‘trojité šroubovice’
v rámci některých již existujících evropských programů
spolupráce a vytvoří přenosný model pomoci i jiným
regionům k definování jejich přístupů k obnově svých
vlastních regionálních ekonomik. Předpokládá se, že
uskutečňování těchto osvědčených postupů pomůže
vytvořit regionální centra výzkumu a inovací a naváže
partnerství, které bude pokračovat i po ukončení
projektu UNICREDS. Tyto osvědčené postupy mohou
být integrovány do struktur regionální, národní i
evropské politiky.
Trojitá šroubovice – interakce
mezi vysokoškolským
vzděláním, veřejným
sektorem a průmyslem

Více informací naleznete na:

www.unicreds.eu

Kontakt na projektovou kancelář UNICREDS:

e: info@unicreds.eu
t: +44 1209 721 071

Tento projekt je spolufinancován z ERDF
za podpory programu INTERREG IVC.
Obsah tohoto dokumentu vyjadřuje názory autora
a koordinátor projektu není zodpovědný za jakékoli informace
a jejich využití které jsou uvedeny v dokumentu.
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UNICREDS si klade za cíl předvést, jak spolupráce
mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem
může pomoci transformovat okrajové regiony s nízkou
výkonností ekonomiky na regiony dobře informované s
příležitostmi dosáhnout vynikajících výsledkům v oblasti
výzkumu a inovací.
Hlavní cíle

• Sdílení zkušeností v rámci spolupráce v ‘trojité 		
šroubovici’ (mezi univerzitami, podniky a vládou) s 		
cílem identifikovat správné postupy

• Rozvoj těchto osvědčených postupů do převoditelných
modelů pro regionální hospodářský rozvoj
• Integrace modelu do regionální, národní a 			
evropské politiky

Spolupráce mezi regiony, které čelí
podobným problémům
V tříletém projektu jsou zapojeni partneři z Bulharska,
České republiky, Finska, Maďarska, Švédska a Spojeného
království Velké Británie. Vybrané regiony v těchto
zemích mají podobné vlastnosti. Ve srovnání s ostatními
regiony v zemi, sdílejí například
odlehlost od hlavních center,
počet obyvatel, spoléhání se
na upadající tradiční průmysl.
Přístup k tradičnímu univerzitnímu
vzdělání je pro obyvatele žijící v
těchto oblastech velmi obtížný, a
to jak z geografických, finančních,
tak i sociálních důvodů. Pouze
malé procento obyvatel, kteří ze
svého regionu odešli studovat,
se vrací zpět, aby si zde našlo
práci. Partnerské regiony mají
také vysoký podíl malých a
středně velkých podniků, což
činí univerzitní spolupráci se
soukromým sektorem jak složitou,
tak i nákladnou.

Cornwall, Spojené království
Rada Cornwallu: www.cornwall.gov.uk
Společné Univerzity Cornwallu: www.cuc.ac.uk

Hadjú Bihar, Maďarsko
Debrecenská univerzita, Centrum pro environmentální
management a politiku: www.envm.unideb.hu
Krajský úřad Hadjú Bihar: www.hbmo.hu
Severní a střední region, Bulharsko
Ministerstvo pro místní rozvoj a veřejné práce:
www.mrrb.government.bg
Sofijská univerzita: www.uni-sofia.bg

Severní Švédsko
Rada Skellefteå: www.skelleftea.se
Regionální rada Västerbottenu: www.regionvasterbotten.se
Sdružení obcí Akademi Norr: www.akademinorr.se
Skotsko, Spojené království
Ústav tisíciletí Univerzity vysočiny & ostrovů:
www.uhi.ac.uk

Seinäjoki, Finsko
Město Seinäjoki: www.seinajoki.fi
Univerzitní konsorcium Seinäjoki: www.ucs.fi
Seinäjoki Technologické centrum s.r.o.: www.stoy.fi/en
Jižní Čechy, Česká republika
Jihočeská univerzita: www.jcu.cz
Jihočeský krajský úřad: www.kraj-jihocesky.cz

