Siovenija na tednu regij in mest kot fivi laboratorij

Siovenska stojnica na odprtih dnevih komisij regij.
Bruselj, 8. oktobra (ST A) - Siovenija se na tednu regij in mest v Bruslju predstavlja kot fivi
laboratorij. Zivi laboratorij je inoviranje skupaj z uporabnikom s ciljem skrajsati cas od
ideje do proizvoda ali storitve. "Slovenija je izjemno dober partner. Mocna pobudnica z
izjemno sposobnimi ljudi," meni predsednik evropske mreie za inovativnost ESoCE Net
Roberto Santoro.
"S to stojnico zelimo predstaviti Siovenijo kot regijo in njene pobude s pomocjo zivih
laboratorijcv," je namen slovenske stojnice v okviru tedna regij in mest Odprti dnevi 2008 v
Odboru regij v Bruslju pojasnila direktorica SRC.SI v Bruslju Jana Babnik Oomiscek.
Slovenija se predstavlja s pobudo lnovativnost za kakovost zivljenja - Siovenija - fivi
laboratorij.
"Zivi laboratorij je odprto inoviranje, v katerega se povabi vse, ki lahko kaj prispevajo. Vsi
imajo namrec dobre ideje, ne sarno tisti, ki so placani za razvoj," je pojasnil profesor na
Fakulteti za organizacijske vede v Mariboru Joze Oricar.
"Zivi, ker v zivo sodelujejo ljudje - tako tisti, ki nekaj raziskujejo, razvijajo, na primer
tehnoloske firme, kot uporabniki, za katere se nekaj pocne, razvija. Laboratorij pa, ker je
poudarek na eksperimentiranju," je razlozil.
"Odprto inoviranje je mocna terna v EU in ZOA. Namen teh prizadevanj je, da bi se skrajsal
cas od ideje do proizvoda ali storitve, ki gre na trg. Saj ljudje pogruntajo, saj znajo, ampak
predolgo traja," je opozoril profesor Oricar.
Kot zanimiv primer taksnega skupnega inoviranja je profesor navedel fivi laboratorij v
I-Ielsinkih. "Tam preizkusajo nove vrste mobilnih telefonov za otroke v vrtcih. Vzporedno
poteka preizkus v 250 vrtcih 0 tern, kaksni naj bodo telefoni za otroke v vrtcih. Veste, iz tega
bo biznis, po svetu je veliko otrok v vrtcih in mamice bodo zelele, da otroci ta telefon imajo,"
je ponazoril.
"Ore za to, da lahko 70 let stara gospa razvije novi daljinec, ki ji omogoca lazje gledanje
televizije," pa je kot se en primer navedel mladi raziskovalec Andrej Krenker s Fakultete za
elektrotehniko v Ljubljani. "Zelo pomembni so mehanizmi, kako nekoga prepricati, da se bo
videl kot inovator. Neko stvaritev se da v uporabo 100, 1000 ljudem zastonj, potem pa oni
povejo, kaj jim manjka, in nato delajo inzenirji naprej, to je poudarek," je pojasnil.
Zivi laboratorij je razmeroma nov pojem, ki se je zacel prijemati, ko so pobudo sprozili Finci
ob koncu svojega predsedovanja EU konec leta 2006. "Finci so predlagali, da se v Evropi

vzpostavi omreije fivih laboratorijev, zdaj je v njem 51 laboratorijev, v pozivu za razsiritev
se jih je prijavilo se 109," je pojasnil profesor Gricar.
V tern omreiju zivih laboratorijev je torej tudi Slovenija. "Slovenija je izjemno dober
partner. Ze pred leti sem rekel, da cutim toliksno povezanost v tej drZavi, da bi lahko bila en
sam zivi laboratorij. In tocno tako se sedaj predstavlja - kot drzava zivi laboratorij," je
poveda I predsednik mreze ESoCe Net Santoro.
"Zivi laboratoriji so se pojavili, ko so Ijudje zacutili, da Jim tehnologija pri vsakdanjem
zivljenju ne pomaga pray dosti. Zagotoviti je treba, da tehnologija sluzi Ijudem, namesto da
Jim je vsiljena," je pobudo pojasnil Santoro. "Uporabniki tako niso vec objekti, temvec
akterji," je poudaril.
Santoro je povedal, da so Ijudje maIce zadrzani do odprtega inoviranja. "Pojasniti Jim je treba,
da niso poskusni zajcki. Pravo sporoCilo je: imamo problem, pomagajte mi ga resiti, nic ne de,
ce nic ne veste 0 tehnologiji," je ponazoril. "Poskusamo vzpostaviti tudi dobre cezmejne
povezave. Ce delamo skupaj, imamo vecji trg," je sklenil.
To je k sodelovanju v projektu privabilo tudi sluzbo vlade za lokalno samoupravo in
regionalno politiko kot nosilko regionalnih programov in cezmejnega sodelovanja. Slovenija
je pobudnica ozivitve tesnejsega sodelovanja na obmocju delovne skupnosti Alpe Jadran in
predstavnik vladne sluzbe Ivo Piry vidi moznost za uresnicevanje projekta zivega
laboratorija v tern okviru. "Koncept fivih laboratorijev se lahko v alpsko-jadranskern
prostoru lahko razvije pray tako uspesno kot v skandinavskem okolju," je poudaril Piry.
V Sloveniji so v okviru te pobude izdali tudi brosuro z naslovorn Cezmejno sodelovanje in
inovativnost za kakovost zivljenja. "Z njo zelirno izpeljati nekatere pobude na podrocju
zdravstva in naravnih nesrec, poleg tega sodi v ta okvir tudi pobuda slovenski avtornobilski
grozd," je se pojasnila direktorica SRC.SI v Bruslju Babnik Gornisckova.
Po vsej Evropi ta teden poteka evropski teden regij in rnest Odprti dnevi 2008, v okviru
katerega se bodo do cetrtka zvrstile stevilne prireditve. Odprti dnevi so priloznost za
izmenjavo znanja in izkusenj 0 izzivih, kot so ustvarjanje delovnih rnest, inovacije in
podnebne sprernernbe, so pa tudi prispevek k razpravi 0 kohezijski politiki.
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