Rövid cím: SMART_watch
Hosszú cím: „Intelligens piacok regionális ágazati megfigyelőközpontjai Közép-Európában, az
Intelligens Szakosodás területén”
Projekt honlap: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html
Program: INTERREG Central Europe
A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: A projekt fő témája az Intelligens
Szakosodási Stratégiák, valamint azok végfelhasználóinak valós igényei közötti kapcsolat
feltérképezése az egyes közép-európai partner régiókban, illetve ellenőrző, monitoring rendszer
kiépítése. A SMART_watch projekt mindezt a helyzet javítása érdekében a Regionális
Innovációs Stratégiák és Intelligens Szakosodási Stratégiák felügyeletét szolgáló rendszer
létrehozásával, a partnerek régiós adatgyűjtései által, valamint közös módszertani és
benchmarking eszközök kidolgozásával kívánja megvalósítani. A projekt keretében kialakításra
kerülő online platformok, segíthetnek az innovációs potenciállal rendelkező kis- és
középvállalkozásoknak kiigazodni a vállalkozásokat támogató szervezetek szolgáltatásai között,
valamint lehetőséget nyújtanak a kínálati oldal számára, hogy népszerűsítsék tudásalapú
szolgáltatásaikat és reagáljanak a végfelhasználói igényekre.
Ügynökségünk a szakmai megvalósítás során felméri a környezetében tevékenykedő kis- és
középvállalkozások szükségleteit, támogatja a Regionális Megfigyelőközpontokat és mindezek
által ösztönzi az európai gazdaság, valamint a régiók innovációs potenciáljának és
versenyképességének fejlődését. Az INNOVA célja a jövőben a projekthez kapcsolódó fogalmak
tisztázása, közérthetőbbé tétele, annak érdekében, hogy a végfelhasználók megismerkedhessenek
a projekt által kínált lehetőségekkel. Mindezek mellett a partnerség plusz feladatokat is delegált
az INNOVA részére, köszönhetően az ügynökség projekt keretében végzett aktív szakmai
munkájának, széles nemzetközi kapcsolatrendszerének és tapasztalatainak. A konzorcium
döntése alapján az INNOVA a kommunikációs munkacsomaghoz kapcsolódó szakmai
feladatokban is a vezető partner segítéségére volt. A megnövekedett szakmai feladatokkal
párhuzamosan az INNOVA költségvetése is megemelkedett.
Megvalósítási időszak: 2017.06.01 – 2020.05.31.

Projekt partnerek:
1. Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd. (PL)
2. Lubelskie Voivodeship (PL)
3. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd.
(HU)
4. ATI erc gGmbH education, research and furtherance of cooperations (DE)
5. University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (DE)
6. Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (IT)
7. Langhe Monferrato and Roero Development Agency (IT)
8. Jasa Association (SI)
9. TECES, Research and Development Center of Electric Machines (SI)
10. University for applied sciences, FH JOANNEUM GmbH (AT)
11. The University of West Bohemia (CZ)
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