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5. Pracovní setkání v Turíně, Itálie 

63 účastníků, 3 dny intenzivní práce, 8 diskusních panelů, 3 příklady dobré praxe, hodiny konverzací a 

ještě více pizzy, nespočet šálků Italského espressa – toto je zkráceně dlouhý příběh toho, co se událo 

v rámci projektu SMART_watch.  

Cílem setkání, zejména pořádaného workshopu, který se konal v Environmentálním parku v Turíně za 

účasti zástupců regionálních institucí a organizací, bylo najít a rozvíjet společná řešení a doporučení 

pro činnosti v regionech v rámci inteligentních specializací, jejichž rozvoj zajistí vytvoření inovativních 

sociálně-ekonomických řešení, zvyšování přidané hodnoty ekonomiky a konkurenceschopnosti na 

mezinárodní úrovni. Během hodin plných diskusí měli jednotliví zástupci možnost se v rámci 8 

tematických panelů zaměřit na problémy projektu SMART_watch. Mezi probíraná témata byly otázky 

jak řídit projekt, jak řešit otázku komunikace jak interní, tak i externí, a jak řešit zapojení nových 

subjektů do vytvářené sítě. 

Po plodných rozhovorech se přispěvatelé zúčastnili tří příkladů dobré praxe. Environmentální Park 

Turín byl jejich prvním cílem - byl postaven aby, podporoval inovativní projekty, které mohou vznikat 

ve spolupráci mezi firmami se zaměřením na udržitelnost životního prostředí a jsou pilířem rozvoje 

nových obchodních příležitostí. 

Dalším, druhým místem návštěvy byla budova Energetického centra - fakulty Technické univerzity 

Turín, kde vznikají nové obchodní aktivity v oblasti energetiky. Podporují zakládání nových firem 

(start-upů) i činnosti veřejné správy – v oblasti rozvoje, řízení a politiky. Toto Centrum má navíc 

speciální laboratoř Energy Center Lab, která umožňuje, aby se polytechničtí pracovníci věnovali 

objevování nejlepších technických, ekonomických, sociálních a environmentální řešení ve prospěch 

udržitelného rozvoje naší společnosti. 

Posledním, třetím místem, které účastníci projektu navštívili, byla Univerzita gastronomických věd 

(University of Gastronomic Sciences) - místo vytvořené v roce 2004 jako výsledek dlouhodobého 

prosazování uznání gastronomie za společenskou vědu. Je to první výzkumné a vzdělávací středisko 

pro lidi pracující na obnově zemědělských metod, ochraně biologické rozmanitosti a budování 

organického vztahu mezi gastronomií a zemědělskou vědou. 

U příležitosti konaného semináře se zástupci regionálních institucí a organizací se uskutečnilo také 

setkání projektového konsorcia, během kterého byly projednány dosažené úspěchy a opatření, která 

mají být přijata. 

Příští setkání projektu SMART_watch se bude konat brzy. Pravidelně kontrolujte naše webové 

stránky, abyste byli v obraze! A pamatujte, spolupráce je zásadní! 

Další informace naleznete na našem webu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-

watch.html 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html

