
SMART 

 
Назив пројекта: SMART Иновациони центри за развој иновативног и предузетничког 
размишљања како би се олакшао развој одрживих паметних решења на Западном Балкану 
Акроним пројекта: SMART  
Тип пројекта: Еразмус+, Изградња капацитета у високом образовању.  
Референтни број пројекта: 101082938 — SMART — ERASMUS-EDU-2022-CBHE  
Руководилац пројекта: DOBA Business School, Марибор, Словенија  
Партнери на пројекту: 14 организација (високошколске установе, привредне коморе и локалне 
развојне агенције) из Словеније, Италије, Њемачке, Албаније, Босне и Херцеговине и Црне 
Горе.  
Трајање пројекта: 01. 12. 2022. – 30. 11. 2025.  
Вриједност пројекта: 884.461 ЕУР  
 
SMART пројекат се бави проблемом ниског капацитета за иновације у области паметне 
специјализације на Западном Балкану, посебно у Албанији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. 
Пројекат је осмишљен да систематски подржи партнерске универзитете да превазиђу своју 
улогу пружаоца знања и постану активни дизајнери регионалног иновационог екосистема, гдје 
се различити актери сусрећу у складу са Иновационим моделом Quintuple Helix: универзитети 
као пружаоци знања, компаније, владе и јавне организације, цивилног друштва и еколошких 
организација. 
  
Пројекат има за циљ да усмјери постојећи јаз између резултата високог образовања и 
захтјева тржишта рада путем:  

- Рјешавања изазова високошколских установа у области паметне специјализације и 
сродног развоја компетенција за иновације и предузетништво увођењем нових модула 
учења у вези са паметном специјализацијом и иновативних приступа настави у 
наставне планове и програме ВШУ, укључујући онлајн наставу, међупредметно учење и 
виртуелну мобилност,  

- Подршка професионалном развоју академског особља ВШУ у области иновација и 
развоја компетенција предузетништва за потребе паметне специјализације, заједно са 
хибридним и онлајн наставним праксама,  

- Успостављање 7 SMART иновационих центара на ВШУ и њихово интегрисање у 
постојећу структуру ВШУ,  

- Омогућавање одрживе сарадње између ВШУ и пословног сектора кроз SMART мрежу 
за размјену знања,  

- Подстицање радног стажа студената и особља и (виртуелне) мобилности.  
Кључне пројектне активности и резултати пројекта:  

- Компаративна анализа напора паметне специјализације у оквиру Quintuple Helix 
иновационог модела у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и ЕУ  

- Развој програма обуке у одабраним областима паметне специјализације, у оквиру којег 
ће бити обучено 300+ високошколских наставника и других заинтересованих страна, 

- Техничко и оперативно постављање SMART Иновационих центара на седам 
партнерских високошколских установа,  

- Обучено особље (високошколски наставници и студенти) за управљање и даљи развој 
иновационих центара, и  

- Успостављање SMART мреже за размјену знања у области паметних и иновативних 
рјешења на Западном Балкану.  

Партнери на пројекту су:  



DOBA Business School, Марибор, Словенија  
Politecnico di Milano, Милано, Италиа  
Fondazione Politecnico di Milano, Милано, Италија  
Технички универзитет у Дрездену, Дрезден, Немачка  
Универзитет „Ismail Qemali“, Валона, Албанија  
Универзитет „Fan S. Noli“, Корча, Албанија  
Универзитет „Luigj Gurakuqi“, Скадар, Албанија  
Агенција за локални развој AULEDA, Валона, Албанија  
Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, Босна и Херцеговина 
Универзитет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина 
Привредна комора Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина  
Универзитет Доња Горица, Подгорица, Црна Гора  
Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора  
Привредна комора Црне Горе, Подгорица, Црна Гора. 


