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S MA RTINNO

RRJETE INTELIGJENTE
DHE CLUSTER TË
QËNDRUESHME
INOVATIVE DHE
“RRJETI ËNGJËJ
TE BIZNESIT”.
SMART NETWORK
AND SUSTAINABLE
INNOVATION
CLUSTER.
PARTNERS

FB17 Albania
Agjensia e Zhvillimit Ekonomik Lokal,
Qarku Vlore (AULEDA) Local Economic
Development Agency, Vlora Region

FB8 Serbia
Privredna Komora Srbije (CCIS)
Chamber of Commerce and Industry of
Serbia

FB16 Greece
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο
Συνεργασίας (ERFC)
European Regional Framework for
Cooperation

FB7 Serbia
Regionalna razvojna agencija
Zlatibor
Regional Development Agency
Zlatibor

FB15 Greece
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.E
ATLANTIS Consulting S.A.

FB6 Montenegro
Direkcija za razvoj malih i srednjih
preduzeća
Directorate for development of small
and medium sized enterprises

FB14 Croatia
Istarska razvojna agencija (IDA d.o.o.)
Istrian Development Agency

FB5 Italy
Agenzia per l'innovazione
nell'Amministrazione e nei servizi
pubblici locali (ApI)
Agency for Innovation of Administration
and Public Local Services

FB13 Croatia
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Juraj Dobrila University of Pula

FB4 Italy
Agenzia Provinciale per lo Sviluppo Ferrara (SIPRO)
Development Agency - Ferrara
Province

FB12 Bosnia and Herzegovina
LIR Evolucija (LIR)
LIR Evolution

FB3 Italy
Tecnopolis Parco Scientiﬁco e
Tecnologico S.c.a r.l.
Scientiﬁc and Technology Park
Tecnopolis PST S.c.a r.l.

FB11 Slovenia
Primorski Tehnoloski Park d.o.o. (PTP)
Primorska Technology Park

FB2 Italy
Friuli Innovazione, Centro di Ricerca
e di Trasferimento Tecnologico
Friuli Innovazione, Research and
Tecnology Transfer Center

FB10 Slovenia
Regionalni razvojni center Koper
Regional Development Centre Koper

FB1 Italy
Unione Regionale delle Camere di
Commercio del Veneto (UCV)
Association of Chambers of Commerce
of Veneto Region

FB9 Slovenia
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
RDA of Inner-Karst Region, Ltd.

LB Italy
Provincia di Rimini
Province of Rimini

SMART INNO është një projekt i
bashkë-ﬁnancuar
nga
Bashkimi
Evropian përmes "Programit të
Bashkëpunimit Ndërkuﬁtar Adriatic
IPA 2007-2013 " në kuadër të thirrjes
së parë për projektet strategjike.
Qëllimi kryesor i projektit SMART INNO
është të zhvillojë një sistem të zgjuar të
rrjeteve mbi monitorimin dhe nxitjen e
kërkimit
dhe
inovacionit
të
kapaciteteve në SME-të në të gjithë
Rajonin e Adriatikut.
Konsorciumi SMART Inno është i
përbërë nga 18 partnerë që vijnë nga 8
vende të Adriatikut (Italia, Shqipëria,
Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Greqia,
Mali i Zi, Serbi, Slloveni).
Konsorciumi përfshin aktorë nga fusha
të ndryshme si: autoritete rajonale,
dhomat e tregtisë, qendra te inovacionit
dhe transferimit të teknologjisë ,
agjenci për zhvillim rajonal, nje
universitet me kapacitet shkencor, një
NMV te specializuar në organizimin
cluster dhe një OJQ të fokusuar në
bashkëpunimin rajonal të BE-së.

SMART INNO is a project co-funded by
the European Union through the “IPA
Adriatic Cross-border Cooperation
Programme 2007-2013” in the
framework of ﬁrst call for strategic
projects.
The main goal of the SMART INNO
project is to develop a smart
networking system for monitoring
and fostering research & innovation
capacity in SMEs across Adriatic
Region.
The SMART INNO consortium is
composed by 18 partners coming from 8
Adriatic Countries (Italy, Albania,
Bosnia-Herzegovina, Croatia, Greece,
Montenegro, Serbia, Slovenia). Such
Consortium includes relevant actors
from diﬀerent ﬁelds: regional authorities, chambers of commerce, innovation
and technology transfer centres,
regional development agencies, a
University with scientiﬁc innovation
capacities, a SME specialized in cluster
organization and an NGO focusing on EU
regional cooperation.

Ideja ne mbeshtetje te projektit vjen
nga nevoja per te kapercyer hendekun
mes Rajoneve te Adriatikut dhe
mesatares se BE ne perputhje me
investimet RTDI dhe perforcimin e
kohezionit rajonal permes makro rajonit
te Jonit , Adriatikut dhe vet BE-se.

e fondeve dhe qasje në burimet e
investimeve nëpërmjet një tregu
ﬁnanciar.

Projekti SMART INNO ka për qëllim
tejkalimin e ketij hendeku (p.sh. qasje të
ulët për ﬁnancim, mungesa e sinergjive
midis
SME-ve,
prodhuesve
R&I,
politikëbërësit dhe investitorët) duke
nderlidhur
kerkesat dhe ofertat e
inovacionit permes trajnimeve te zgjuar
dhe duke rritur qasjen për ﬁnancim
alternativ.

›› Rritja e transferimit të teknologjisë
nga institucionet rajonale publike RTDI
drejt NVM-të, nxitje dhe
rritje ne
shfrytëzimin të rezultateve të kerkimeve
që prodhojnë vlera të rëndësishme
rajonale te shtuara dhe efektive.

Zbatimi i SMART INNO do të ketë efektet
e mëposhtme në rajonet pjesëmarrëse:
›› Krijimi i rrjetit trans-rajonal per
institucionet R & I dhe të NVM-ve në
Adriatik, që, me krijimin e cluster do të
rrisë bashkëpunimin, rrjedhje më të
shpejtë informacioni dhe investime.

›› Rritja e mundësise per punesim te
shkenctareve në rajonet e tyre duke
frenuar “rrjedhjen e trurit “

›› Rritja e transferimit të teknologjisë
nga institucionet rajonale publike RTDI
drejt NVM-të, nxitje dhe
rritje ne
shfrytëzimin të rezultateve të kerkimeve
që prodhojnë vlera të rëndësishme
rajonale te shtuara dhe efektive.
›› Rritja e aftësive të Sistemit Rajonal të
Inovacionit në projektimin, planiﬁkimin
dhe monitorimin e veprimeve dhe
programeve RTDI.

›› Krijimi i një ekosistemi të ri të NVM-ve
dhe Strat-up me trajnime për mbledhjen

TOWARDS A SMART
ADRIATIC IONIAN
MACROREGION

The idea behind the project comes from
the need to bridge the gap between the
Adriatic regions and EU average in terms
of RTDI investments and strengthen the
regional cohesion within Ionic Adriatic
macro region and within EU itself.
The SMART INNO project aims at
overcoming such weakness (e.g. low
access to ﬁnancing, lack of synergies
among SMEs and R&I producers, policy
makers and investors) by bridging
demand and supply of innovation, by
providing smart coaching and matchmaking, and by increasing access to
alternative funding.
The implementation of SMART INNO will
have the following impacts in the
participating regions:
›› Establishment of trans-regional
network of R&I institutions and SMEs in
Adriatic, that, through clustering, will
increase collaboration, ﬂow of information and investments.

›› Establishment of a new ecosystem of
SMEs and Start-ups with coaching for
fund-raising and access to investment
sources, through a ﬁnance marketplace.
›› Increasing the opportunity of scientists
for employment within their region,
reducing brain drain.
›› Provision of alternative funding for
innovative activities, with the establishment of the Adriatic BAN.
›› Increasing technology transfer from
regional public RTDI institutions
towards SME’s, and thus increase the
exploitation of research results producing signiﬁcant regional value added
and spillovers.
›› Increasing the capabilities of the
Regional Innovation System in designing,
planning and monitoring RTDI actions
and programmes.

