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Tento pilíř se zaměřuje na inovace, informační společnost, konkurenceschopnost podniků, 
vzdělávání, trh práce a marginalizované skupiny obyvatel. Cílem tohoto pilíře je zlepšení 
prosperity Podunají. Toho lze dosáhnout zlepšením spolupráce napříč regiony a snížením 
výrazných rozdílů mezi nimi. Tato spolupráce může zahrnovat například legislativní vylepšení, 
výměnu zkušeností a provádění společných projektů.  
 

BUDOVÁNÍ PROSPERITY



Mezi cíle této oblasti patří: posílení regionálního výzkumu a spolupráce v oblasti vzdělávání 
dosažením 20 % akademické mobility v rámci regionu do roku 2020, zvýšení efektivity investic 
do oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím zřízení koordinační sítě nebo do roku 2020 
zvýšení roční produkce spolu-publikací v regionu o 15 %. 
 

                          je ocenění pro projekty v rámci Podunají, které se vztahují 
k cílům prioritní oblasti 7. Kritéria pro udělení tohoto ocenění naleznete na 
tomto odkaze: 

 
(Dunabe Region Research and Innovation fund – DRRIF). Hlavním cílem 
studie byla analýza možností podpory výzkumné a inovační činnosti v 
Podunají. Studie také obsahuje informace o absorpčních kapacitách výzkumu 
a vývoje v oblasti Podunají, možnosti spolupráce podunajských zemí, spolu 
se stávajícími grantovými schématy a analýzou možných priorit výzkum v 
tomto regionu.  
 

 
Tato oblast se mj. zaměřuje na: zlepšení inovací a přenosu nových technologií, rozvoj modelů  
osvědčených postupů pro odborné vzdělávání se zaměřením na zaměstnatelnost a poptávku 
po dovednostech (teorie a praxe) prostřednictvím implementace pilotních projektů či zlepšení 
podpory podnikání, zejména s cílem posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků 
pro mezinárodní spolupráci a obchod 
 

ROZVOJ ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

PA7

Flagship Project Label 

Studie proveditelnosti pro Fond výzkumu a inovace v dunajském regionu

PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

PA8

http://groupspaces.com/KnowledgeSociety/ 

http://groupspaces.com/Competitiveness/ 

http://files.groupspaces.com/KnowledgeSociety/files/1001063/ANIRplhlr52nAiIO4OY9/Criteria_label_of_flagship_project_final.pdf 



                     je platforma poskytující mezinárodní prostor pro networking za 
účelem zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity, inovací a úspěchu klastrů 
v Podunají. Konkrétní projektové nápady a možnosti financování jsou již 
předmětem diskuzí. Více informací se dozvíte kliknutím na následující odkaz 

PA 09 se zaměřuje na několik oblastí mj: přispění k úzké spolupráci mezi institucemi 
zabývajícími se vzděláváním a odbornými přípravami, trhem práce a výzkumnými institucemi, 
a to především na nadnárodní, regionální a bilaterální úrovni. Dále usiluje například o přispění 
k vyšší míře zaměstnanosti v Podunají, a to zejména pomocí zaměření se na mládež a problém 
dlouhodobé nezaměstnanosti.  
 

 
                                                          je studie jejíž cílem je analyzovat současnou 
situaci v Podunají ve vztahu k prosperitě podnikání/ malých a středních 
podniků a činností spolupráce za účele identifikace překážek, které brání 
zlepšení situace. Studie zahrnuje pohledy z řad regionálních expertů, tvůrců 
politik, osob z veřejné správy či akademické obce. 

                                                                                          je projekt, který zve střední 
školy v Podunajském regionu ke společným aktivitám. Cílem je realizovat inovativní 
školení, mezinárodní, kreativní a vzdělávací programy, které podporují aktivní 
občanství, dialog mezi kulturami a závazek k udržitelnému rozvoji. Cílovou 
skupinou jsou učitelé ve školách všeobecného a odborného vzdělávání a studenti 
ve věkové skupině 16 – 17 let. Zároveň externí partneři mohou být neziskové 
organizace, soukromé společnosti, umělci, kulturní či vzdělávací instituce.  
 
 
 

DanuClus 

Socioekonomické posouzení dunajského regionu: Výzvy a doporučení pro spolupráce

vedoucí k udržitelnému rozvoji 

http://files.groupspaces.com/Competitiveness/files/940477/i2asi9meItb6IVscrIfr/DanuClus-Flyer.pdf

INVESTICE DO LIDSKÝCH ZDROJŮ A DOVEDNOSTÍ

PA9

http://www.peopleandskills-danuberegion.eu/  

Empowering Young people – CONNECTING EUROPE

http://empoweringyoungpeople.net/about/


