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A-RING, UVOD PREDSTAVNIKA VODILNEGA PARTNERJA, GIUSEPPE DE LUCA        

Dragi bralci, s prvo izdajo novičnika A-RING vam z veseljem predstavljamo Interreg projekt Območja Alp in 
njegove partnerje. Danes se predstavljajo trije projektni partnerji A-RING projekta, ki bodo predstavili 
podrobnosti svojih institucij, svoje vloge na projektu in glavne aktivnosti. Drugi del novičnika je namenjen 
predstavitvi dosežkov prvih dveh delovnih paketov projekta in napovedniku prihajajočih dogodkov. Na koncu 
novičnika boste izvedeli nekaj informacij o partnerstvu projekta, spletni strani in družbenih medijih. 

Zaradi pandemije Covid-19 je projekt, ki je bil v veliki meri namenjen izmenjavi izkušenj in spodbujanju 
sodelovanja v območju Alp, spremenil svoje metodologije na način, da se je prilagodil - tako kot mnogi od nas - 
izključno na implementacijo preko spleta. To je povzročilo nekaj zamud v delovnih paketih 1 in 2, zaradi česar je 
bilo treba številne aktivnosti prestaviti in preoblikovati. Kljub temu je napredek projekta stalen. Zdaj vam z 
veseljem predstavljamo nekaj rezultatov iz delovnih paketov 1 in 2. Vsi projektni partnerji že dve leti sodelujejo z 
javnimi organi, podjetji in akademskim svetom z namenom razvoja treh rezultatov projekta: 

- Razvoj edinstvene poti za skupno agendo (t.i. Blueprint) na področju raziskav in inovacij 
v alpski regiji: strateški dokument, katerega cilj je opredeliti skupni pristop na področju raziskav in 
inovacij (R&I) v območju Alp; 

- Poročila za javne politike: načrt s priporočili za oblikovalce javnih politik za razvoj skupne strategije 
pametne specializacije; 

- Tabela raziskav in inovacij v Alpah: akcijski načrt za spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja med 
akademskim svetom in predstavniki poslovnega sektorja za krepitev raziskav in inovacij v Alpah. 

 

https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home
http://www.unimi.it/
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Splošni cilj projekta je okrepiti trojno vijačnico R&I v območju Alp (AR) in zapolniti vrzel odsotnosti  
nadnacionalnega pristopa in skupne vizije o strategijah pametne specializacije (S3 / RIS3). A-RING bo spodbudil 
usklajevanje med različnimi pobudami R&I in institucionalnimi okviri za učinkovito reševanje družbenih izzivov 
in izboljšanja možnosti in premoženja v Alpah. 

SEKCIJA 1 - PREDSTAVITVE PROJEKTNIH PARTNERJEV 

 UNIVERZA V MILANU (UMIL) 

 

 

 

 
 
 
 

  

 UNIVERZA UPORABNIH ZNANOSTI V KEMPTNU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 UNIVERZA V LJUBLJANI (FAKULTETA ZA UPRAVO) 

SECTION 2 - MAIN RESULTS COMING FROM A-RING 

  

 

 

 

 

Univerza v Ljubljani (UL) je največja in najkakovostnejša visokošolska znanstvena in raziskovalna organizacija v Sloveniji. UL je uvrščena med 3 % najboljših univerz 
na svetu na lestvici Times Higher Education World University Rankings in med 600 najboljših raziskovalnih univerz na Šanghajski lestvici.  

V projektu A-RING bo Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani vključena v posvetovanje z deležniki o strateških temah na področju R&I v alpski regiji z delavnico 
v WPT1. Podpirala bo sodelovanje javnih organov v WPT2 in sodelovala pri ustvarjanju mrežnega modela med akademskimi institucijami/ MSP in podjetji v 
Alpskem razvojnem laboratoriju. 

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je tesno povezana z glavnimi zainteresiranimi deležniki (javnim in zasebnim sektorjem, državljani) in lahko celovito 
analizira inovacijske potrebe relevantnih družbenih deležnikov in tako prispeva k pomembnemu družbenemu vplivu projekta. S svojimi interdisciplinarnimi 
kompetencami na področju javne uprave in tesnimi odnosi s ključnimi deležniki lahko izvede predhodno analizo stanja in izzivov na področju nacionalnih 
raziskovalnih in inovacijskih politik v Sloveniji in EU. Njeno sodelovanje lahko posledično prispeva k številnim temam na socialno-ekonomskem in upravnem 
področju. 

Hochschule Kempten University of Applied Sciences (HKe) je visokošolska izobraževalna ustanova na področjih inženiringa, poslovne uprave in upravljanja 
turizma, računalništva in multimedije ter socialnih in zdravstvenih študij. HKe ponuja izbrane temeljne programe, s posebnim poudarkom na praksi in 
mednarodnih vidikih, ki nudijo pridobitev širokih in poglobljenih kvalifikacij. Na vseh zgoraj omenjenih področjih izvajajo profesorji in raziskovalno osebje 
raziskovalne in razvojne projekte. Ti so centralno organizirani v raziskovalnem središču „Forschungszentrum Allgäu“ in na raziskovalnih področjih Mobilnost, 
Energija, Proizvodnja in Socialne inovacije. Presečne kompetence na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in umetne inteligence (AI) 
krepijo strokovna znanja različnih fakultet univerze. 

Med projektom HKe prevzame vodenje delovnega paketa 3 „R&I v alpski regiji“, ki se ukvarja z implementacijo Seed Lab-ov. V teh laboratorijih bodo predstavniki 
akademskega in poslovnega sektorja sodelovali in ustvarjali nove ideje na področju alpskih raziskav in inovacij, hkrati pa bodo oblikovali priporočila za javne 
organe. 

Leta 2006 je bil na podlagi potrebe po izvedbi aplikativnih raziskav s poudarkom na gorskih izzivih ustanovljen "Center uporabnih študij za trajnostno upravljanje 
in zaščito gorskih območij (GeSDiMont)". GeSDiMont je organizacija, ki jo sestavlja osem oddelkov Unimi - Univerze v Milanu -, ki promovira, usklajuje in razvija 
znanstvene in uporabne raziskovalne dejavnosti na področju gorskih območij na splošno, s posebnim poudarkom na okolju, kmetijstvu in gozdarstvu. 

Cilj raziskovalnega centra „Ge.S.Di.Mont“, ki deluje v vozlišču UNIMONT (Edolo, Italija), je spodbujati in eksperimentirati z metodološkimi in operativnimi 
inovacijami, ob upoštevanju značilnosti, kompleksnosti in potreb gorskih območij; in začeti aktivnosti skupnih raziskav in prenosa tehnologije na strateške izzive 
za razvoj gorskih regij. 

UMIL bo kot vodilni partner zagotovil nemoteno upravljanje projekta in pravilno implementacijo vseh aktivnosti projektnih partnerjev glede na časovni 
okvir/proračun. Usklajeval bo tudi notranje in zunanje komuniciranje projekta, s čimer bo zagotovil, da bodo vse ciljne skupine in opazovalci vključeni v projektne 
aktivnosti in bodo imeli koristi od njegovih rezultatov. 
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SEKCIJA 2 – PRVI REZULTATI NA POTI SKUPNEGA PRISTOPA R&I 

 

IDENTIFIKACIJA SKUPNE POTI R&I                            PROCES SOUSTVARJANJA Z AKADEMIJO IN SMP 

                 

                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V sklopu delovnega paketa 1 (WPT1), ki ga vodi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport Slovenije, so bili A-RING 
partnerji vključeni v obsežen process posvetovanj s 
predstavniki trojne vijačnice, Akcijske skupine 1 EUSALP in 
EC-JRC. 

Zbiranje in analiza podatkov je pokazala, da ima alpska regija 
res skupne pomembne teme R&I: Digitalizacija in digitalna 
transformacija, vključno s temami kot sta transformacija 
proizvodnje in umetna inteligenca; Trajnost, s posebnim 
poudarkom na krožnem gospodarstvu, obnovljivi energiji in čisti 
proizvodnji; Pametna mobilnost. 

Za okrepitev prizadevanj za sodelovanje je potrebnih več 
izboljšav, zlasti glede: komunikacije, financiranja, poenostavitve 
postopkov in vzpostavitve okolja za varno sodelovanje. 

Razvoj edinstvene poti za skupno agendo (t.i. Blueprint) 
raziskav in inovacij v alpski regiji bo končni rezultat za 
WPT1, ki bo temeljil na sestankih, delavnicah in laboratorijih, ki 
so vključevali vse ustrezne zainteresirane deležnike, vključene 
v procese R&I in so bili proučeni v vseh treh delovnih paketih. 

Če želite izvedeti več o rezultatih tega projekta, so trije rezultati 
končani in javno dostopni: 

- Alpski dialogi & interakcijska zbirka orodij: namen je 
zbiranje uporabnih tehnik za organizacijo 
nadnacionalnih dogodkov, ki spodbujajo skupne 
inovacijske procese; 

- Javnopolitično poročilo S3/RIS: poročilo opredeljuje 
teme, ki jih je mogoče uporabiti za medregionalno 
sodelovanje v alpskih regijah, začenši s trenutno 
strategijo EU; 

- Transnacionalno poročilo o R&I: ta dokument poudarja 
sedanje in prihodnje teme R&I, ki so zanimive za alpski 
prostor. 
 

Javni organi so jedro delovnega paketa 2 (WPT2), ki ga vodi 
regija Lombardija in katerega glavni cilj je razviti skupni 
nadnacionalni pristop za nacionalne, regionalne in lokalne 
javne organe, ki lahko konsolidira rezultate raziskav v politike 
R&I, ki podpirajo pametno specializacijo. 

Metodologija Alpskega S3 laboratorija je bila preizkušena v 
treh regijah. Za podporo laboratorijem so bila razvita tri orodja: 
Učenje v živo v čezmejnem alpskem območju; Pilotni 
javnopolitični scenariji v živo; Spletni S3 implementacijski 
seminarji. Poleg tega je bil za implementacijo laboratorijev 
določen nabor ključnih besed in tem za razprave. Želja 
konzorcija je, da Alpski S3 laboratorij postane orodje, ki ga 
sprejme Eusalpova Akcijska Skupina 1 in da postane na voljo 
vsem 48 alpskim regijam za spodbujanje sodelovanja med 
javnimi oblastmi na različnih ravneh in zainteresiranimi 
deležniki. 

Laboratoriji bodo nadalje preizkušeni in rezultati v obliki 
priporočil bodo zbrani v Poročilih o javnih politiki, v končnem 
rezultatu WPT2, ki bo sestavljen iz zbirke priporočil za 
sinergično in komplementarno sodelovanje za spodbujanje 
razvoja malih in srednje velikih podjetij v alpski regiji. 

V okviru tega delovnega paketa je že izdelan en končni 
rezultat: 

- Nastavitev S3 alpskega laboratorija: ta aktivnost 
vključuje vzpostavitev varnega prostora za javne 
organe za skupno delo na temah, povezanih z 
njihovim RIS3.  

Na dokazih temelječi S3, bo WPT2 predvidel in pospešil 
predpise, osredotočene na skupne teme, pomembne za 
alpsko regijo, ki so potrebne za spodbujanje skupnega pristopa 
S3 z namenom ustvarjanja splošne koristi za celotno alpsko 
skupnost. 

https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/project-results/wpt1/d.t1.1.1-alpine-dialogues-interaction-toolbox
https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/project-results/wpt1/d.t1.2.1-s3_ris-policy-report
https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/project-results/wpt1/d.t1.3.1-transnational-report-on-r-i
https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/project-results/wpt2/d.t2.1.1-alpine-s3-lab-setup
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SEKCIJA 3 – A-RING PRIHODNI DOGODKI 

 Posodobitev zadnjega dogodka A-RING, ki je potekal 22.04.2021: 

V sodelovanju University of Milan and in Confindustria Belluno Dolomiti sta bila na Zoomu organizirana prva 
Matchmaking-Parley in Seed-Lab. Glavni cilj je bila razprava o najpomembnejših temah za S3 v alpskih regijah in 
začetek kreativnega procesa za generiranje inovativnih idej za blago in storitve v Alpah. 

Kljub omejitvam spletnega mreženja in izmenjav je bilo nekaj udeležencev še posebej angažiranih in so prispevali k 
ustvarjalnemu procesu z velikim številom idej, ki so bile dodane in zbrane na interaktivni tabli. Tema, ki je bila deležna 
največ pozornosti, je bila umetna inteligenca (AI), saj so njene aplikacije prilagodljive in lahko obravnavajo različne 
izzive. Zlasti je bila poudarjena koristnost umetne inteligence pri vzpostavljanju sistemov za spremljanje ekstremnih 
vremenskih pojavov in njihov vpliv na mobilnost in infrastrukture v korist javnih uprav, podjetij, raziskovalnih središč in 
državljanov. 

 

 Maja 2021 bodo naslednji dogodki: 

- Matchmaking parley in Seed Lab izmenjevalni obisk (FRANCIJA); 

- Matchmaking parley (AVSTRIJA); 

 Junija 2021 bodo naslednji dogodki: 

- Seed Lab izmenjevalni obisk (AVSTRIJA); 

- Matchmaking parley in Seed Lab izmenjevalni (SLOVENIJA). 

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE SPLETNO STRAN PROJEKTA ALI DRUŽBENA OMREŽJA 

 

A-RING spletna stran: https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/a-ring-interreg-alpine-space-49836a1b8 

Twitter: @RingAlpine 

  

https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home
http://www.linkedin.com/in/a-ring-interreg-alpine-space-49836a1b8
https://twitter.com/RingAlpine
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PARTNERSTVO A-RING PROJEKTA IN PODROBNOSTI 

Partnerji projekta Država 

University of Milan Italija 

Vorarlberg University of Applied Sciences Avstrija 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenija 

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za upravo) Slovenija 

University of Applied Sciences Kempten Nemčija 

Hochschule Konstanz University of Applied Sciences Nemčija 

Regionalmanagement Burgenland GmbH Avstrija 

Industrial enterprises Association of Belluno Province Italija 

Lombardy Region Italija 

Polymeris, French innovation cluster for plastics and composites industry Francija 

USI Università della Svizzera Italiana Italija 

 

 

 

 

 

 

 

POSODOBITEV ZASEBNOSTI – SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR)  

Naš poštni seznam posodabljamo v skladu z novimi predpisi o varstvu podatkov, ki so začeli veljati 25. maja 2018 v skladu s pravnim obvestilom spletnega mesta A-RING (povezava na pravno obvestilo 
e-mopoli). Seznama naslovnikov ne posredujemo nikomur, , tržnemu operaterju ali drugemu. Podatki, ki jih posedujemo, lahko vsebujejo samo ime , organizacijo, e-poštni naslov in včasih tudi telefonsko 
številko., ki se uporablja samo v zvezi s posodobitvami za vas glede inforacij in novic in / ali dogodkov in vabil. Če želite ostati v stiku z nami in biti obveščeni o različnih pobudah, vam ni treba storiti 
ničesar, če pa ne želite prejemati naših informacij, lahko po e-pošti odgovorite preprosto in odgovorite z "no thanks" 'v zadevi in vaš e-poštni naslov bo izbrisan z našega poštnega seznama. Zahvaljujemo 
se vam za razumevanje in sodelovanje ter vas lepo pozdravljamo. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in da programski organi niso odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

PODROBNOSTI O PROJEKTU 
Financiranje                                                        Trajanje 

 
Skupni upravičeni proračun: 1.350.583 EUR 

Sofinanciranje ERDF: 1.147.996 EUR 

Datum začetka projekta: 01/10/2019 

Datum zaključka projekta: 31/03/2022 

Vodilni partner Komunikacijska podpora 

University of Milan – UNIMONT CRC GeSDiMont ALOT s.r.l. 

Vodja projekta Giuseppe De Luca 

E-mail:  giuseppe.deluca@unimi.it 

Vodja projekta: Dario Pone 

E-mail:  Dario.pone@alot.it 

University of Milan (UMIL)   www.alot.it 

 

 

mailto:giuseppe.deluca@unimi.it?subject=A-RING%20website%20message
mailto:Dario.pone@alot.it
http://www.alot.it/

