
PAR INSTITŪTU COPERNICUS PROJEKTI IZSTĀDE "PROM NO ACĪM, PROM NO PRĀTA" KONTAKTI LIDOJOŠĀ LABORATORIJA
BRŪZIS

PAR INSTITŪTU

JAUNUMI

SADARBĪBA

GALERIJAS

STIPENDIJAS

IEPIRKUMI

VRI kopā ar Eiropas reģioniem attīsta starpreģionu
sadarbību pētniecības un inovāciju jomā

13.11.2020

 

Zinātnes un industrijas sadarbībai ir noteicošā loma, lai uzlabotu Eiropas Savienības
sniegumu inovāciju jomā. Pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) sniedz iespēju
uzņēmumiem piekļūt tiem nepieciešamajam biznesa un tehnoloģiju atbalstam, kā arī
stiprina inovāciju attīstību starp reģioniem. Ir aizvadīta projekta INNO INFRA SHARE
noslēdzošā starptautiskā konference, kas kopā ar Vides risinājumu institūtu (VRI)
pulcēja arī PII pārstāvjus, universitātes, partnervalstu nacionālā un reģionālā līmeņa
politikas veidotājus un Eiropas Savienības ekspertus. Tā norisinājās divās sesijās –
“PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS UN TO IZMANTOŠANA” un
“STARPREĢIONU SADARBĪBA INOVĀCIJĀM”.

MAX IV sinhotrona laboratorija Zviedrijā. Foto: Vidzemes plānošanas reģions

Pirmā sesija “PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS UN TO

IZMANTOŠANA” demonstrēja PII biznesa modeļus, ES stratēģiju tehnoloģiju

infrastruktūrām un sniedza interesantus piemērus inovatīvām infrastruktūru ekosistēmām un

to pieejamībai industrijai no Nīderlandes, Beļģijas un Itālijas. Maurits Butter, vecākais

pētnieks “TNO Strategy & Policy” (Nīderlande) prezentēja vairākus PII biznesa modeļus un
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uzsvēra, ka būtiski ir PII diferencēt savu piedāvājumu atbilstoši uzņēmumu dažādajām

vajadzībām – to izmēram un briedumam. Viņš arī uzsvēra publiskā finansējuma lomu:

“Pašā sākumā PII biznesa modelis prasa lielu publisko ieguldījumu (infrastruktūras

izveidošana, pakalpojumu attīstīšana, ekosistēma), bet 5-7 gadu laikā publiskā ieguldījuma

proporcijai vajadzētu samazināties. Tomēr tas nekad nesasniegs 0%. PII nav jākļūst pilnībā

privāti finansētām, taču industrijai ir jānosaka to dienaskārtība.”

Turpinājumā projekta INNO INFRA SHARE partneri no Nīderlandes prezentēja “Brainport

industry campus”, partneri no Beļģijas prezentēja mobilās industrijas 4.0 demonstrācijas

laboratoriju “Make Lab” un partneri no Itālijas iepazīstināja ar S.U.P.E.R. projektu –

nacionālās digitālās infrastruktūras integrēšanai Eiropas e-infrastruktūru ekosistēmā.

Savukārt noslēgumā Zviedrijas pētniecības institūta vadītāja Šarlote Andersdotere

(Charlotte Andersdotter) runāja par ES stratēģiju tehnoloģiju infrastruktūrām, kas ir

pētniecības un attīstības ekosistēmu mugurkauls.

Pirmās sesijas prezentācijas angļu valodā atrodamas šeit.

Otrā sesija “STARPREĢIONU SADARBĪBA INOVĀCIJĀM” ilustrēja starpreģionu

sadarbības lomu spēcīgākas pētniecības un inovāciju ekosistēmas attīstībai Eiropā. Sesiju

iesāka Kevins Morgans, Kardifas Universitātes (Lielbritānija) profesors, kurš iepazīstināja ar

jauno ES Starpreģionu inovāciju investīciju instrumentu I3 (Interregional Innovation

Investment instrument), kas plāno sniegt atbalstu aizvien pieaugošajam pieprasījumam

veicināt starpreģionu sadarbību inovāciju jomā. I3 sniegs atbalstu divos līmeņos. Pirmajā

līmenī atbalsts plānots inovāciju un tehnoloģiju jomā attīstītākiem reģioniem, kuru

partnerības varēs saņemt atbalstu testēšanas un demonstrēšanas attīstīšanai. Savukārt

otrajā līmenī atbalstu varēs saņemt mazāk attīstītie reģioni, lai palielinātu reģionālās

inovāciju ekosistēmas kapacitāti un iesaistītos globālajās vērtību ķēdēs.

Turpinājumā četri projekta partneri dalījās pieredzē, kā projekts ir ietekmējis pārmaiņas viņu

reģionos. Tartu pilsētas (Igaunija) pārstāvis dalījās pieredzē, kā tiek stiprināta sadarbība

starp PII un industriju, Brno Universitātes (Čehija) partneri atklāja Covid-19 ietekmi uz

starptautisko sadarbību pētniecības jomā, kur aktivitāte ir būtiski samazinājusies,

uzņēmumiem kļūstot aizvien vairāk iekšpus vērstiem. Savukārt Vācijas partneri uzsvēra

cilvēkresursu nozīmi reģionālās inovāciju ekosistēmas attīstībā. Arī Vidzemes plānošanas

reģions dalījās ar jaunām iniciatīvām, kas uzsākušās pateicoties INNO INFRA SHARE

projektam. Ikgadējā Vidzemes inovāciju nedēļa un reģionālā inovācijas un zināšanu

platforma, kas iestrādāta Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam,

radušās, iedvesmojoties no partneru pieredzes Zviedrijā, Vācijā un Igaunijā un šobrīd ļauj

attīstīt inovāciju ekosistēmu Vidzemes reģionā. Arī Vides risinājumu institūts, kā viena no

projektā iesaistītajām pusēm, dalījās ar jaunām idejām un pieredzi ko guvuši no projektu

partneriem, šobrīd saskatot jaunas iespējas savu PII ilgtspējīgu biznesa modeļu izstrādē un

to atvēršanā sadarbības partneriem.

Būtiska tēma noslēguma konferencē bija arī Eiropas Digitālās inovācijas centri
(European Digital Innovation Hubs), kas Eiropas līmenī būs būtiski uzņēmumu digitālās

transformācijas veicinātāji. To mērķis būs palīdzēt uzņēmumiem izmēģināt digitālās

tehnoloģijas pirms tajās investēt, apgūt digitālās prasmes un piesaistīt investīcijas.

Otrās sesijas prezentācijas angļu valodā atrodamas šeit.

Plašāk par Interreg Europe 2014.-2020. gadam programmas projektu INNO INFRA SHARE

lasiet projekta mājaslapā vai VPR mājaslapā.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-

pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv
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