
 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čitatelia,  
Do rúk sa Vám dostáva 0. číslo časopisu FIDIBE, financovaného z projektu SEE Transnational 
Programme.Časopis bude v nasledujúcom období vychádzať dvakrát ročne, ako prezentačný 
a informačný materiál projektu FIDIBE.  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne [TnUAD] - Partner 2 
 

Názov projektu:  
Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship in the SEE 
Area - FIDIBE. 
Rozvoj inovatívnych parkov s cieľom posilniť inovácie a podnikanie v oblasti južnej a východnej 
Európy - FIDIBE. 

 
Vedúci partner: Mid-Pannon Regional Development Company, Maďarsko 
 
Partneri: 

1. Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Grécko 
2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko 
3. Sviluppo Italia Basilicata, Taliansko 
4. Harghita County Council, Rumunsko 
5. West-Pannon Regional Development Company, Maďarsko 
6. Technology Park Ljubljana Ltd., Slovinsko 
7. Venice Gateway for Science and Technology, Taliansko 
8. Business Innovation Centre of Croatia BICRO, ChorvátskoArticle text 

 
Poslanie: 

Projekt je zameraný na zmapovanie inovatívneho potenciálu zúčastnených regiónov a 
vytvorenie štúdií uskutočniteľnosti na založenie inovatívnych parkov v konkrétnych lokalitách. 
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie inovatívneho potenciálu a konkurencieschopnosti 
partnerských regiónov.   

 
Prínos projektu pre región:  

Projekt je v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou Trenčianskeho kraja ako aj koncepciou 
Regionálnych inovačných centier. Realizácia projektu prispeje k možnému vybudovaniu 
inovačného parku, ktorý bude mať potenciál pritiahnuť do regiónu nových investorov. 

 
Trvanie projektu: 30 mesiacov 
Kofinancovanie: ERDF – 85% celkových oprávnených nákladov 
Celkový rozpočet projektu: 2 420 000 EUR 

Časopis FIDIBE, ročník I., 0. číslo, August 2009 



This  project  is fun ded by the  European Uni o n and co -funde d by t he  Hungarian  Governm e nt  

in t he  framework  of the  Sou t h East  Europe  Tran snational Coop e ration  Programme  

 

 

 

 
Aktivity projektu: 

 Hĺbková analýza regiónu a jeho inovačného potenciálu (napr. sektory s inovačným 
potenciálom, SWOT analýza, existujúce klastre, regionálni hráči, regionálna politika). 
Spracovanie analýzy best-practice na vybraný, už existujúci business park alebo inú 
iniciatívu v regióne.  

 Vypracovanie Manuálu na zakladanie a fungovanie inovatívnych business parkov (definícia 
rôznych foriem, pre aké malé a stredné podniky [SME] má byť určený, aké služby má 
poskytovať, akú lokalitu vybrať, manažment a vlastníci, PPP, siete s inými hráčmi, 
financovanie a i.) 
Návšteva existujúceho parku z best-practice analýzy a školenie o inovatívnych business 
parkoch.  

 Na základe regionálnej analýzy vytipovanie jednej lokality v každom regióne  
a príprava štúdie uskutočniteľnosti. Predbežný výber klientov parku v regióne.  

 Vytipovanie schém podpory založenia týchto parkov. Vytvorenie Asociácie inovatívnych 
business parkov. 

 

 

 

 

S úctou, 
Csaba Sebestyén           Kristína Zgodavová 
Managing Director           Koordinátorka za  
Mid-Pannon, Lead Partner           TnUAD 
 

 

 

  
 

 

 


