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Prima întâlnire
a Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est
În data de 18 februarie 2010 a avut loc la Iaşi (Sala
„Creangă” din cadrul Centrului de Conferinţe Traian, Grand
Hotel Traian), prima întâlnire de lucru a membrilor
Laboratorului Regional de Inovare Nord-Est (LR NE).
Aceasta reuniune de lucru a fost organizata în cadrul
proiectului ASVILOC PLUS “Agenţii ce sprijină valoarea
sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”,
finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională SudEst Europa şi în cadrul căruia, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est participă, în calitate de partener.
Pe agenda întâlnirii au fost incluse mai multe subiecte:
1.Introducere şi prezentare proiect AsviLoc Plus
2.Prezentare metodologie de lucru Laborator Regional
3.Prezentare format acord de lucru Laborator Regional şi
stabilire modalitate de semnare
4.Prezentare stadiu regional al inovării în Regiunea NordEst
5.Colectare propuneri de la partenerii regionali privind:
puncte tari, puncte slabe, nevoi de inovare şi instrumente de
lucru concrete pentru promovarea inovării în cadrul
sectorului IMM
6.Prezentare structură chestionar de analiză şi agreare
propuneri pentru distribuţie regională
7.Concluzii şi stabilire calendar privind organizare focus
group-uri şi întâlniri viitoare Laborator Regional
La această întâlnire au participat reprezentanţi ai
organizaţiilor care vor participa la activităţile desfăşurate în
cadrul LR NE: ASTRICO NE (primul cluster din regiune),
Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi, SC Ilvas SA Vaslui, SC
Tehnopolis SRL Iaşi, SC Rulmenţi SA Bârlad, Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (Facultatea de Construcţii Maşini
şi Management Industrial), Consiliul Judeţean Vaslui,
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi,
Centrul de Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (Facultatea de
Medicină Veterinară Iaşi), SC INFAST SRL Piatra Neamţ,
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi SC Software şi
Sisteme Informatice Bucovina SA Suceava.

Conform agendei evenimentului, au fost efectuate
prezentări privind obiectivele proiectului şi activităţile care
vor fi desfăşurate pentru realizarea analizei nevoii şi ofertei
în domeniul inovării. A fost prezentată metodologia de lucru
în cadrul Laboratorului Regional (LR) şi propus un format de
acord de lucru care va fi încheiat între membrii LR, în
vederea formalizării cooperării dintre organizaţiile implicate.

D-na Gabriela Macoveiu a prezentat un material sintetic, cu
informaţii despre stadiul actual al inovării în Regiunea NordEst:
-Analiza datelor statistice existente privind situaţia sectorială (IMM, infrastructura CDI)
-Analiza situaţiei legăturilor instituţionale existente în
domeniul inovării regionale
-Analiza stadiului implementării RIS Nord-Est şi alte programe dedicate inovării.
Participanţii la întâlnire au emis observaţii/comentarii în
legătură cu materialele prezentate, dintre care amintim
propunerea de a include şi POS Dezvoltarea Resurselor
Umane între programele care sprijină inovarea. De
asemenea, a fost subliniată şi întărită opinia de a face lobby
pe lângă decidenţii de la nivel local, pentru orientarea
activităţilor de cercetare/dezvoltare/inovare către
valorificarea tradiţiilor şi a specificului local şi crearea unor
instrumente destinate promovării acestor rezultate în rândul
IMM-urilor (exemplu, pagina de web a Societăţii
Inventatorilor Români).
Această primă întâlnire s-a încheiat cu propunerea şi
agrearea unui calendar dedicat activităţilor viitoare care va
include:
-completarea unui chestionar de analiza a nevoilor/ofertei
de inovare de către membrii LR NE şi colaboratorii acestora,
în special IMM-uri, astfel încât la final să rezulte un număr de
50-60 chestionare.
-ADR Nord-Est va organiza, în perioada 12-17 aprilie 2010,
4 focus-grup-uri dedicate analizei nevoilor sectorului IMM în
domeniul inovării în judeţele Neamţ (include şi Bacău), Iaşi,
Vaslui şi Suceava. Data exactă şi locaţia vor fi agreate
ulterior cu partenerii din judeţele menţionate.
-vor fi colectate informaţii actualizate privind proiectele
finanţate în Regiunea Nord-Est prin intermediul diverselor
surse de finanţare existente, în domeniul inovării/cercetării
şi vor fi colectate propuneri concrete privind acţiuni pilot
dedicate inovării în Regiunea Nord-Est.
În data de 11 martie 2010 ADR Nord-Est a găzduit la Iaşi, a
doua întâlnire a parteneriatului proiectului ASVILOC. La
întâlnire au participat reprezentanţii celor 13 parteneri, pe
agenda de lucru aflându-se subiecte precum înfiinţarea
laboratorului regional în fiecare regiune parteneră,
implementare de activităţi de instruire pentru personalul
ADR sau dezvoltarea unui instrument IT comun dedicat
inovării.
Liliana Baicu, Expert, Biroul Regional de Informare

