Yliopistokeskukset alueellisen
kehittämisen edistäjinä
Dynaamista vuorovaikutusta alueen
taloudelliseen kehitykseen
Projektissa analysoidaan ‘triple helix’ –mallia joidenkin
Euroopan Unionin yhteisten kehittämismallien yhteydessä
ja luodaan siirrettävä malli, jonka avulla autetaan muita
alueita määrittelemään omaa lähestymistapaansa
alueen kehittämisessä. Parhaiden käytäntöjen ja hyvien
toimintatapojen levittäminen auttaa jatkossa alueellisten
tutkimus- ja innovaatioverkostojen kehittämisessä ja
kumppanuuksien perustamisessa. Hyvien mallien ja
toimintatapojen kehittäminen pystytään integroimaan
alueellisiin, kansallisiin ja EU-tason rakenteisiin.
Triple helix – malli, vuorovaikutus
korkeakoulutuksen,
elinkeinoelämän ja julkisen
sektorin välillä
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UNICREDS –projektilla tähdätään yliopistojen,
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyön kehittämiseen.
Yhteistyön avulla pyritään tukemaan yliopistopaikkakuntien
ulkopuolella olevien yliopistokeskuspaikkakuntien
kehittymistä tietointensiivisiksi alueiksi, joissa panostetaan
tutkimus-ja kehittämistoimintaan.
Keskeisimmät tavoitteet

• ‘triple helix’ -yhteistyön (yliopistojen, elinkeinoelämän
ja julkisen sektorin) toimintamallien jakaminen ja 		
hyvien käytäntöjen tunnistaminen

• Hyvien käytänteiden siirtäminen alueellisen kehittämisen
malleiksi ja alueen taloudellisen kehittymisen malleiksi
• Mallin integroiminen alueellisiin, kansallisiin ja
EU-tason rakenteisiin

Yhteistyö samantyyppisiä haasteita
kohtaavien alueiden välillä
Kolmivuotiseen projektiin osallistuu projektipartnereita
Bulgariasta, Tsekistä, Suomesta, Unkarista, Ruotsista ja
Isosta-Britanniasta. Alueilla on samantyyppisiä piirteitä
esim. maantieteellinen etäisyys isoista keskuksista,
väestön demograafiset tekijät
ja perinteisen teollisuuden
vähentyminen. Näillä seuduilla
asuvat ihmiset voivat kokea
yliopisto-opinnot haastaviksi
maantieteellisistä, taloudellisista
ja sosiaalisista syistä. Vain
pieni prosenttiosuus niistä
henkilöistä, jotka muuttavat
isompiin kaupunkeihin
opiskelemaan, palaavat
kotiseudulleen valmistumisen
jälkeen etsimään töitä. Tyypillistä
projektiin osallistuville alueille
on myös pk-yritysten suuri
osuus, joka osaltaan sirpaloittaa
yliopistokeskusten toimintaa
yksityissektorin kanssa.

Cornwall, Iso-Britannia
Cornwallin neuvosto: www.cornwall.gov.uk
Cornwallin yliopistokeskus: www.cuc.ac.uk

Hadjú Bihar, Unkari
Debrecenin ympäristöjohtamisen ja politiikan yliopisto:
www.envm.unideb.hu
Hadjú Biharin alueviranomaiset: www.hbmo.hu

Pohjoinen Bulgaria, Bulgaria
Alueellisen kehityksen ministeriö: www.mrrb.government.bg
Sofian yliopisto: www.uni-sofia.bg
Pohjoinen Ruotsi, Ruotsi
Skellefteån kaupunki: www.skelleftea.se
Västerbottenin liitto: www.regionvasterbotten.se
Pohjoinen Akatemia: www.akademinorr.se
Scotland, Iso-Britannia
Highlands & Islandsien yliopistollinen instituutti:
www.uhi.ac.uk

Seinäjoki, Suomi
Seinäjoen kaupunki: www.seinajoki.fi
Seinäjoen yliopistokeskus: www.ucs.fi
Seinäjoen Teknologiakeskus Oy: www.stoy.fi/en
Etelä-Böömi, Tsekki
Etelä-Böömin yliopisto: www.jcu.cz
Etelä-Böömin liitto: www.kraj-jihocesky.cz

