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ŠIRŠI POGLED LABORATORIJA INOVACIJ ALPSKEGA PROSTORA, PO 
COVIDU - PROJEKT A-RING PRINAŠA ODLIČNOST EVROPSKIH GORA: 
"MREŽENJE BO PREMOSTILO PANDEMIJO. PRIPRAVLJENI NA 
SODELOVANJE ZA ZAUSTAVITEV DEPOPULACIJE, VABLJENJE TALENTOV IN 
NALOŽB " 
 
DEJAVNOSTI PROJEKTA SE NISO NIKOLI PREKINILE. POBUDE IN VIRTUALNI 
DOGODKI SO ZMANJŠALI RAZDALJE V NAJTEŽJIH MESECIH PANDEMIJE. 
 
 
Digitalizacija in digitalna transformacija, trajnost in mobilnost presegajo 
Covid s krepitvijo sodelovanja v Alpskem loku. Pri teh treh strateških temah 
se delo partnerjev projekta A-Ring nadaljuje. Ta čezmejna pobuda, ki je del 
programa Interreg Alpine Space (Alpski prostor) - Alpine Space 2014-2020, 
ima za cilj opredeliti raziskovalne in inovacijske prednostne naloge za alpsko 
območje ter ustvariti mrežo med podjetji, univerzami in lokalnimi 
ustanovami, ki je sposobna razvijati skupne politike. 
Projekt - zdaj na pol poti - se ni nikoli ustavil niti v najtežjih mesecih 
pandemije, ki je prizadela srce Evrope: spletni dogodki, raziskave deležnikov, 
virtualni laboratoriji so skrajšali razdalje med različnimi državami in ozemlji, 
kar dokazuje, kako Alpe lahko resnično postanejo ekosistem inovacij, kjer 
spodbujajo nadaljnja partnerstva, razvijajo nove dobrine in storitve - 
zasebne in javne - s poenostavitvijo s strani javne uprave. 
Pandemija sama je potrdila nujnost mreženja: to je edini način za 
napovedovanje in upravljanje sprememb.   
Projekt vodi Univerza v Milanu, projektni partnerji pa so Confindustria 
Belluno Dolomiti (Združenje industrialcev province Belluno), Avstrijska 
univerza za uporabne znanosti Vorarlberg, Ministrstvo za izobraževanje 
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znanost in šport v Sloveniji, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, dve 
nemški univerzi za uporabne znanosti v Kemptnu in Konstanci, deželna 
oblast Gradiščanske, Area Science Park, Univerza v italijanski Švici in 
Polymeris, francoski inovacijski grozd za industrijo plastike in kompozitov. 
Skupno je zastopanih šest držav: Italija, Francija, Nemčija, Slovenija, Avstrija 
in Švica. 
Vsak partner je na svojem ozemlju vključil svoje javne in zasebne deležnike, 
ki analizirajo potrebe, opredeljujejo najboljše prakse in spodbujajo dialog. 
"Sodelovanje med odličnimi deležniki evropskih gora je podlaga za resničen, 
trajen ponovni zagon, ki bi lahko zajezil skupne trende, ki se pojavljajo v 
vsaki državi, na primer depopulacijo, in za potrebe po iskanju novih znanj, ki 
bi gospodarskim sektorjem omogočila, da ostanejo konkurenčni na trgu, kar 
ustvarja dodano vrednost na njihovih ozemljih," trdijo vsi projektni 
partnerji. 
Odziv institucij, podjetij, združenj, raziskovalnih centrov in univerz je bil 
doslej zelo pozitiven, kar kaže na njihovo zanimanje za skupno pot izmenjave 
in rasti. 
"Alpska makroregija", trdijo projektni partnerji, "je realnost in priložnost za 
vlaganje z namenom povečanja konkurenčnosti ozemelj in njihove 
privlačnosti za talente in naložbe". 
Dialog - v naslednjih korakih - bo dodatno pospešen z novimi dogodki, ki 
bodo končno potekali v živo in v skladu z vsemi predpisi držav članic o boju 
proti Covidu. 
"Veselimo se pogostejšega fizičnega druženja: v teh mesecih smo postavili 
temelje za oblikovanje velike mreže za inovacije, zaradi katere se že 
počutimo močnejše in bolj ozaveščene pri premagovanju negotovosti 
pandemije," zaključujejo projektni partnerji . "A-RING nam bo zagotovil 
novo vizijo prihodnosti."   
 


