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Inovacijski sustav u ruralnom području Primorsko goranske
županije

Partneri i dionici P-IRIS projekta koji je usredotočen na inovacijske sustave u ruralnim područjima posjetili su
Primorsko goransku županiju i Gorski kotar tijekom studijskog posjeta 12 i 13. prosinca 2017. godine. Domaćin
događaja bila je Lokalna razvojna agencija PINS iz Skrada. Cilj P-IRIS projekta je unaprijediti politike vezane za
suradnju između različitih dionika kao što su regionalne vlasti, sveučilište i istraživačke ustanove, poduzetničke
potporne institucije i poduzeća.
Partneri i dionici projekta iz Finske, Norveške, Italije, Španjolske, Slovenije i Hrvatske tijekom dva dana
upoznati su s primjerima dobre prakse u Primorsko goraanskoj županiji. Prvi dio studijske posjete odrađen je
Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je gostima dobrodošlicu poželio dekan Alen Host. Kasnije su predavači
Darko Jardas i Damir Medved upoznali prisutne s razvojem projekta e-županija, te mogućnostima za razvoj
poduzetništva i društva općenito kroz razvoj nove infrastrukture za pristup širokopojasnom internetu. Profesori
s Ekonomskog fakulteta Saša Žiković i Saša Drezgić prezentirali su mogućnosti suradnje Fakulteta i
zainteresiranih dionika s područja Gorskog kotara kroz studentska poduzeća i centar za lokalni ekonomski
razvoj. Popodnevni dio razmjene iskustava i dobre prakse nastavljen je na Sveučilišnom kampusu u Rijeci gdje
je prikazana mogućnost suradnje znanstvenog sektora i poduzeća kroz ured za transfer tehnologije kao i
mogućnosti koje su gospodarstvu na raspolaganju kroz mogućnosti korištenja super računala „Bura“.
Tijekom posjeta Gorskom kotaru predstavljeno je nekoliko primjera dobre prakse gostima iz 5 zemalja. Danijel
Bertović iz Pins-a predstavio je rad i projekte PINS-a, Marijan Kavran predstavio je Hrvatski drvni klaster te
njihovu ulogu u umrežavanju dionika s ruralnih dijelova županije, dok je Vjeran Piršić prezentirao rad i
umrežavanje dionika kroz udrugu Eko Kvarner. Jasno je naznačeno tijekom diskusije da bez umrežavanja i
zajedničkog rada više sekora društva napredak neće biti na razini očekivanog i time će mlade osobe s ruralnih
područja nastaviti odlaziti. Promjena načina razmišljanja i djelovanja važna je za promjenu trendova u društvu i
gospodarstvu.
Prilikom posjete Vrbovskom Ljubomir Cindrić iz Grada Vrbovsko prezentirao je primjer suradnje javnog i
privatnog sektora prilikom uspostave nove drvne industrije na području grada.
Projekt P-Iris nastavlja se kroz mapiranje stanja u svim regijama s ciljem iznalaženja najboljeg riješenja kako
stvoriti i upravljati inovativnim mrežama u ruralnim područjima.
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Pozivamo sve zainteresirane dionike na suradnju s PINS-om u provedbi P-IRIS projekta, a posebno mlade
osobe s ruralnih područja Primorsko goranske županije.
Više informacija o P-IRIS projektu:
https://www.interregeurope.eu/p-iris/
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