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Kaj je IN-EUR?
IN-EUR je projekt regionalne pobude, ki se delno financira iz 
programa INTERREG IVC. Glavna tema projekta, ki se bo izvajal 
tri leta (januar 2012 – december 2014), je potreba po strategijah 
za spodbujanje inovativnosti in znanja na lokalni ravni na celotnem 
območju Evropske unije. Projekt se financira iz 1. prioritete 
programa INTERREG IVC, t.j. inovacije in ekonomija znanja, s 
poudarkom na inovativnosti, raziskavah in tehnološkem razvoju.

Kakšen je cilj projekta IN-EUR?
Projekt IN-EUR bo na podlagi medregionalnega 
sodelovanja izboljšal kakovost inovacijske politike na 
lokalni ravni, in sicer z izmenjavo, vključevanjem in 
prenosom metodologij za merjenje inovativnosti.

Podcilji so sledeči:

• skupna raba, prilagajanje in uporaba obstoječih 
modelov za merjenje lokalne inovativnosti;

• krepitev lokalnega in regionalnega 
sodelovanja pri določenih modelih;

• preverjanje učinkovitosti modela na podlagi 
obsežne lokalne udeležbe;

• vključitev modela ALBI (model naprednega lokalnega 
usklajevanja inovativnosti) v lokalno politiko.
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Zakaj je potrebno meriti 
inovativnost?
Evropska unija potrebuje posodobljeno strategijo za 
zagotavljanje rasti inovativnosti in znanja na celotnem območju 
Evropske unije, da bi dosegli cilje strategije Evropa 2020.
Projekt IN-EUR temelji na spoznanju, da so podatki za merjenje 
inovativnosti običajno na voljo le na nacionalni in regionalni ravni. 
V okviru tega projekta sodelujoči partnerji potrjujejo potrebo 
po upoštevanju inovativnosti tudi na lokalni ravni, t. j. na ravni, 
kjer se inovativnost dejansko odraža. Obstoječi kazalniki za to 
ne zadostujejo, poleg tega pa z njimi ne moremo identificirati 
dejavnikov, ki spodbujajo inovativnost. Zato je potrebno zagotoviti 
homogen sklop kazalnikov in homogen sistem zbiranja podatkov.

Ciljna skupina
Projekt IN-EUR obravnava potrebo po strategijah na lokalni ravni, 
da bi zagotovili inovativnost in rast znanja po vsej Evropski uniji. 
Projekt podpira javne dejavnike na subregionalni ravni, da opredelijo 
in usmerijo lokalne politike in naložbe na področju inovacij. Zato 
ciljno skupino projekta IN-EUR predstavljajo vsi tisti, ki se ukvarjajo 
z inovacijami in lahko vplivajo na politike in zakonodajo. Ti se lahko 
med seboj razlikujejo, zagotovo pa vključujejo lokalne snovalce 
politik, vladne ter javne službe in institucije.

Partnerji bodo opredelili, kdo so glavni dejavniki in interesne skupine, 
vključno z lokalnimi in nacionalnimi javnimi oblastmi, ki sodelujejo pri 
inovacijah, ter jih vsakih šest mesecev povabili na regionalno okroglo 
mizo. Lokalne razprave bodo pripomogle k boljšemu poznavanju 
lokalnih politik in k pripravi novega modela inovacij.

IN-EUR Merjenje inovativnosti v evropskih subregijah



Kdo sodeluje pri projektu?
Pri projektu IN-EUR sodeluje 9 partnerjev 
iz 8 različnih držav članic EU: 

Jugovzhodna regionalna razvojna agencija (Romunija) 
je bila ustanovljena leta 1999. Njeno poslanstvo je 
spodbujanje socialno-ekonomskega trajnostnega 
razvoja regije s pomočjo raznovrstnih partnerstev 
(lokalnih, regionalnih in mednarodnih), izdelava celostnih 
razvojnih rešitev, izvajanje regionalnih razvojnih 
programov, spodbujanje gospodarskega sodelovanja.

Pokrajina Lucca (Italija) je javna institucija, ki predstavlja 
lokalno skupnost z več kot 370 tisoč prebivalci. Ima 
specifične pristojnosti pri mestnem in okoljskem 
načrtovanju, gospodarskem in turističnem razvoju, 
strokovnem izobraževanju in zaposlovanju.

Litovski inovacijski center (Litva) je javni zavod 
ustanovljen leta 1996, ki nudi storitve za 
podporo inovativnosti v podjetjih, raziskovalnih 
ustanovah, industrijskih združenjih in 
organizacijah za podporo podjetništva.

Združenje lokalnih svetov (Malta) je javni 
zavod, ustanovljen leta 1994. Predstavlja 
68 lokalnih svetov in 5 regij na Malti ter otoku 
Gozo ter spodbuja in ščiti njihove interese.
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Gospodarska in industrijska zbornica province Marseille 
(Francija) je združenje lokalnih podjetij namenjenih 
gospodarskemu razvoju. V združenje je včlanjenih okoli 
73.600 podjetij. Zbornica kot predstavnik lokalnih podjetij 
soodloča pri regionalni, občni in mestni inovacijski politiki.

Center za razvoj Litija od ustanovitve leta 2000 spodbuja razvoj 
podjetništva na lokalnem nivoju, od leta 2006 pa deluje na območju 
Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki vključuje 12 občin 
osrednje Slovenije. Kot lastnik in upravljavec znamke Srce Slovenije 
spodbuja trajnostni razvoj treh ključnih stebrov: naše okolje, 
podjetništvo in turizem ter mreži in podpira inovativne iniciative 
posameznikov, podjetnikov, kmetov, društev in drugih institucij.

Inovacijski center Bautzen (Nemčija) je neprofitna organizacija 
ustanovljena leta 1995. Ima tri ključne strateške cilje: nuditi 
podporo novoustanovljenim podjetjem in inkubatorjem, 
poskrbeti za prenos tehnologije in inovacijske podpore 
ter poskrbeti za regionalni gospodarski razvoj.

 
Okrožni svet Roscommon (Irska) nudi glavne lokalne vladne storitve 
na upravnem območju okrožja Roscommon. Odgovoren je za dobavo 
različnih gospodarskih, socialnih, kulturnih in regulativnih storitev.

Poslovni in inovacijski center WESTBIC (Irska) je uradni evropski 
poslovni in inovacijski center, ki deluje v regiji BMW (Border, Midland 
in Western) in največji upravljavec inkubacijskega prostora v regiji.

Kaj je LBI?
Glavni cilj modela lokalnega usklajevanja inovativnosti (LBI) je podpreti 
prizadevanja lokalnih institucij pri izgradnji agende za inovativnost.

Model LBI je metodologija za zbiranje informacij na določenem območju, 
z namenom merjenja stopnje inovativnosti:

• LBI je odprta in eksperimentalna metodologija;

• ni zasnovana z namenom razvrščanja regij in območij;

• predstavlja fleksibilno orodje za usmerjanje inovacijskih procesov na 
lokalni ravni;

• temelji na raziskovalnem pristopu od spodaj navzgor.

V sklopu modela LBI je bilo ugotovljeno, da inovativnosti ni mogoče 
meriti le z uporabo standardnih statističnih kazalcev, temveč je potrebno 
vpeljati tudi kvalitativne kazalce.

Kvalitativni kazalci pa po drugi strani zahtevajo veliko mero sodelovanja 
lokalnih dejavnikov.

Model LBI uporablja podatke pridobljene s strani družbeno-ekonomskih 
dejavnikov, ki so del inovacijskega procesa.

V večini regij je zelo težko izvajati meritve inovativnosti, predvsem ker ni 
osrednje točke odločanja in enotne institucije, ki bi to koordinirala.

Model ALBI
Projekt IN-EUR temelji na analizi obstoječih metodologij za merjenje 
inovativnosti na lokalni ravni (NUTS3). Poglobljena medregionalna 
izmenjava omogoča nenehno posodabljanje in prilagajanje metodologij, 
z namenom vzpostavitve skupnega orodja, t. j. modela ALBI (model 
naprednega lokalnega usklajevanja inovativnosti). Rezultat bo izboljšanje 
inovacijske politike, lokalne oblasti pa se bodo lahko izognile podvajanju, 
pomanjkljivostim in posledično nepotrebnemu zapravljanju javnih 
sredstev.

Model ALBI temelji na že obstoječem in preizkušenem modelu LBI 
(model lokalnega usklajevanja inovativnosti), ki je nastal v sklopu 
predhodnega projekta INTERREG IIIC, imenovanega INNODEC.
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