
Představení projektu

„EcoInn Danube“ 
Eco-innovatively connected Danube Region



.

„EcoInn Danube“ základní parametry

Partneři ze zemí: 
Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech
Republic, Germany, Hungary, Montenegro, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia (12)

Rozpočet projektu:
Celkem: 2.126.924,97 €
ERDF příspěvek: 1.587.447,20 €
IPA příspěvek: 220.439 €

Trvání projektu:
Začátek 01-12-2016
Konec 31-05-2019

Interreg Danube Transnational Programme
Priorita: Innovative and socially responsible Danube region
SO1: Improve framework conditions for innovation. 



Partneři projektu

VEDOUCÍ PARTNER
Slovak Centre of Scientific and Technical Information SLOVAKIA

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI
✓ Chamber of Commerce and Industry Vratsa BULGARIA

✓ Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region SLOVENIA

✓ Digitalis Jolet Nonprofit Kft. HUNGARY

✓ Bwcon GmbH GERMANY

✓ South Transdanubian Regional Development Agency HUNGARY

✓ BIC Brno spol. s.r.o.  CZECH REPUBLIC

✓ Regional Development Agency Medimurje REDEA Ltd. CROATIA

✓ Association for education and economics for Lower Austria AUSTRIA

✓ Comenius University in Bratislava, Science Park SLOVAKIA

✓ Brno University of Technology CZECH REPUBLIC

✓ Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region BOSNIA AND HERZEGOVINA

✓ Regional Agency for Socio-Economic Development Banat Ltd. SERBIA

PŘIDRUŽENÍ PARTNEŘI
University of Pécs HUNGARY, Romanian Association for Technology and Innovation ROMANIA, Chamber of Economy of Montenegro
MONTENEGRO



Hlavní cíl:
Posílení spolupráce mezi účastníky inovačního procesu v oblasti

ekoinovací se zvláštním důrazem na rozvoj a aplikace

ekotechnologií v Danube regionu. 

Projekt se zaměřuje především na oblast obnovitelných zdrojů energiÍ

a úspor energiÍ.

Specifické cíle:
✓ Zvýšit mezinárodní spolupráci v oblasti ekoinovací

✓ Propojit poptávku s nabídkou v oblasti ekoinovací

✓ Propojit stakeholdery v oboru ekoinovací

Cíle projektu



Cílové skupiny projektu

✓ Veřejná správa
✓ Vysoké školy a výzkumné organizace
✓ Malé a střední podniky
✓ Zájmové skupiny a neziskové organizace
✓ Podpůrné organizace a instituce



Klíčové prvky projektu

Nadnárodní 
strategie a 
akční plán

Virtuální
laboratoř pro 
ekoinovátory

Transfer 
znalostí a 
vědomostí

Inovační fóra 
a letní školy

Matchmaking



Nadnárodní strategie a akční plán

✓ Zaměření na cirkulární ekonomiku a energetické úspory 

✓ Kulaté stoly Stakeholderů

✓ Společný akční plán pro region Danube s cílem přinést
nadnárodní řešení



Virtuální laboratoř pro ekoinovátory

✓ Propojení a spolupráce inovačních aktérů v oblasti ekoinovací

✓ Propojení nabídky a poptávky v mezinárodním měřítku

✓ Propojení informačních databází a platforem partnerů



Transfer znalostí a vědomostí

✓ Příručka o specifických požadavcích v oblasti realizace
ekoinovací v jednotlivých zemích

✓ Na míru připravené doporučující balíčky pro podporu 
spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje s aplikační sférou

✓ Studie proveditelnosti



Matchmaking

✓ 5 regionálních workshopů

✓ 2 mezinárodní workshopy

✓Matchmaking a networking



Inovační fóra a letní školy

✓ Koncepty pilotních akcí

✓ Realizace pilotních Letních škol

✓ Realizace pilotních Inovačních fór



Výstupy projektu

✓ Zlepšení podmínek pro spolupráci mezi inovačními aktéry

✓ Ekotechnologie orientované na potřeby trhu

✓ Mezinárodní platforma pro prezentaci ekoinovačních myšlenek

✓ Dovednosti pro aplikaci ekoinovativních myšlenek do praxe

✓ Mezinárodní transfer znalostí a vědomostí

na poli ekoinovací

✓ Zvýšení povědomí o enviromentálních 

výzvách a ekořešeních



Děkujeme za pozornost ☺

Petr Majer

majer@bicbrno.cz

www. interreg-danube.eu/ecoinn-danube

mailto:majer@bicbrno.cz

