Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE – projekt DanuBioValNet
a

Prioritní oblast 8 “Konkurenceschopnost podniků” Strategie EU
pro Dunajský region
Vás zvou k účasti na závěrečné konferenci projektu DanuBioValNet
a eventu o konkurenceschopnosti Dunajského regionu v praxi

Udržitelná transformace Dunajského regionu a budoucnost
konkurenceschopnosti založené na bioekonomice
které se uskuteční ve dnech

28. – 29. května 2019 v Praze
Žádoucí přechod k vyšší udržitelnosti a konkurenceschopnosti Dunajského
regionu má dopad na celou společnost, a proto vyžaduje vůli a koordinaci všech
hospodářských sektorů k řešení současných výzev, kterými jsou demografické
změny, změna klimatu a digitální revoluce. Na podporu těchto transformačních
procesů vytvářejí makroregionální strategie a programy vhodný rámec, který
umožňuje odborníkům z praxe realizovat projekty vycházející ze skutečných
potřeb regionů.
Společná konference projektu DanuBioValNet (Interreg Danube Transnational
Programme) a Prioritní oblasti 8 Strategie EU pro Dunajský region (PA8 EUSDR)
spojuje oba tyto světy a zkoumá budoucí rozvojový potenciál pro
konkurenceschopný Dunajský region a úlohu regionů, měst, klastrů a firem ve
stále složitějším ekonomickém ekosystému.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).

Návrh programu:

1. den – Transformace směrem ke konkurenceschopnosti

Datum: 28. květen 2019
Místo: Hotel Grandium Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00, Praha1

Budoucnost konkurenceschopnosti – transformace regionů a budoucí role klastrů
První den konference se zaměří na budoucnost konkurenceschopnosti Dunajského regionu
v období regionálních transformací. Upozorňuje tak na budoucí roli regionů při vytváření lepších
rámcových podmínek pro inovace a transformaci. Důležitým tématem bude rovněž funkční
interakce mezi národní a regionální úrovní a úloha klastrů při podpoře MSP s cílem lépe se
vyrovnat
s nadcházejícími výzvami.
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30

Registrace a oběd
Úvodní slovo
Podpora transformace – o programech, strategiích a projektech
Zástupce české vlády – bude potvrzeno
Nirvana Kapitan Butković, koordinátorka PA8 EUSDR – Ministerstvo
hospodářství, podnikání a řemesel, Chorvatsko
Pavla Břusková, Národní klastrová asociace, partner projektu a komunikační
manažer projektu DanuBioValNet

13:30 – 14:00

Interakce mezi regiony a klastry
Hlavní přednáška
Úloha regionů a klastrů v době transformace

14:00 – 15:00

Fabrizio Conicello, CEO Cluster bioPmed, Itálie
Směrem k novým modelům regionální spolupráce – Jak lze vytvářet nová
regionální partnerství v době průmyslové transformace
Balázs Barta , Pannon Business Network (Maďarsko) – bude potvrzeno
Lukas Nögel, ClusterAgentur Baden-Württemberg (Německo)
Besnik Kraniqi, Maastricht School for Economics (Nizozemsko)

15:00 – 15:15
15:15 – 15:45

15:45 – 16:00

16:00 – 17:00

Krátká panelová diskuze
Přestávka
Klastry a jejich dopad na regionální transformaci
Rose Cluster Bulgaria – Svetlin Ranguelov – bude potvrzeno
Cluster from Serbia - Igor Vijatov – bude potvrzeno
Clustero - Daniel Cosnita – bude potvrzeno
Nový přístup v regionální inovační strategii
Politiky podporující regionální transformace – Bioekonomická strategie
Bádenska-Württemberska
Prof. Dr. Ralf Kindervater, BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, Německo
Klíčové charakteristiky dokonalé regionální inovační strategie
Panelová diskuze: Balázs Barta (HU), prof. Besnik Kraniqi (NL), Fabrizio
Conicello (IT), Jiří Herinek (CZ), Nirvana Kapitan Butković (HR) – bude potvrzeno

17:00

Moderátor: Pavla Břusková, Národní klastrová asociace
Interaktivní vstupy účastníků
Networking

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).

Návrh programu:

2. den – Bioekonomická transformace

Datum: 29. květen 2019
Místo: Staroměstská radnice – Brožíkův sál, Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha
DanuBioValNet – Partnerství mezi klastry pro posílení ekoinovací budováním společné sítě
s vysokou přidanou hodnotou pro Dunajský region v oborech využívajících obnovitelné
biologické zdroje
Postupný přechod od průmyslu založeného na fosilních zdrojích k průmyslovým oborům využívajícím
obnovitelné biologické zdroje (biobázovým oborům), je jednou z hlavních výzev identifikovaných
v Dunajském regionu. Pokud bude tato transformace směrem k bioekonomice a cirkulární ekonomice
realizována holistickým způsobem, může přispět k dosažení cílů v oblasti klimatických změn a podpoří
regionální rozvoj prostřednictvím diverzifikace regionálních ekonomik.
Rozvoj nových hodnotových biobázových řetězců od primární výroby až k spotřebitelskému trhu je
třeba realizovat pomocí propojování podniků z různých regionů a oborů. Druhý den konference se
proto věnuje víceúrovňovým dopadům projektu DanuBioValNet a jeho výstupům zaměřeným na různé
stakeholdery – úroveň tvorby politiky, organizací na podporu podnikání/klastrů, MSP a výzkumněvzdělávacího sektoru.
09:00 - 09:30
09:30 – 10:00

Registrace
Úvodní slovo, přivítání účastníků
Petr Kalaš, šéfporadce ministra životního prostředí
Nirvana Kapitan Butković, koordinátorka PA8 EUSDR – Ministerstvo hospodářství,
podnikání a řemesel, Chorvatsko
Prof. Dr. Ralf Kindervater, vedoucí partner projektu DanuBioValNet
Pavla Břusková, Národní klastrová asociace, partner projektu za ČR

10:00 – 10:30

DanuBioValNet – Systematický přístup k rozvoji nového partnerství v oblasti
bioekonomiky
Prof. Dr. Ralf Kindervater, BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, Německo

10:30 – 11:00

Od projektu k realitě s přidanou hodnotou – semínka bioekonomiky
v ČR
Pavla Břusková, Národní klastrová asociace, ČR

11:00 – 11:30
11:30 – 11:50

Přestávka
Nová strategie klastrové politiky pro udržitelnou bioekonomiku
Gregor Svajger, Ministerstvo školství, vědy and sportu, Slovinsko

11:50 – 12:10

Cluster Tool Box – Transformační aktivity pro každého
Daniel Cosnita, Rumunská klastrová asociace, Rumunsko

12:10 – 13:20
13:20 – 13:40

Oběd
Přeshraniční spolupráce mezi klastry
Mateja Dermastia, Anteja ECG, Slovinsko

13:40 – 14:00

Potenciál konkurenceschopnosti mezi-regionálních biobázových
hodnotových řetězců
Dr. Dominik Patzelt, BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, Německo

14:00 – 15:20

Od zkušeností směrem k makroregionální strategii pro Dunajský region
Panelová diskuze: Prof. Kindervater (Baden-Württemberg), Gabriela Pirvu
(Rumunsko), Daniel Ács (Slovensko), Gál Körmendy (Maďarsko), Gregor Svajger
(Slovinsko), Iva Blažková (Česko) – bude potvrzeno
Moderátor: Genoveva Christova-Murray, Asociace obchodních klastrů, Bulharsko

15:20 – 15:30

Ukončení akce a networking Prof. Dr. Kindervater

REGISTRUJTE SE ZDE: https://forms.gle/8m9PHGe5nrwGxjdD8

Kontaktní osoba: Zuzana Polová, Národní klastrová asociace, polova@nca.cz
http://www.interreg-danube.eu/danubiovalnet
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).

