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Inovarea - subiect dezbătut în cadrul a 4 focus grupuri
organizate la nivel regional
În perioada 20-28 aprilie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est a organizat patru întâlniri de lucru (Focus
Grupuri) dedicate identificării nevoilor locale de inovare şi colectării
de propuneri concrete de instrumente de lucru pentru încurajarea
inovării în rândul IMM-urilor. Aceste întâlniri au fost organizate în
cadrul proiectului ASVILOC PLUS “Agenţii ce sprijină valoarea
sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale”, finanţat de
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa şi în
cadrul căruia, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
participă, în calitate de partener.
Calendarul acestor întâlniri a fost următorul:
-20 aprilie 2010 Iaşi
-21 aprilie 2010 Vaslui
-23 aprilie 2010 Suceava
-28 aprilie 2010 Piatra Neamţ
Agenda a cuprins următoarele subiecte:

-Prezentarea structurii şi rolului fiecărui Focus Group Judeţean
-Scurtă recapitulare a activităţilor derulate până în prezent
(rezultatele primei întâlniri a Laboratorului Regional Nord-Est,
stadiul semnării Acordului de parteneriat, stadiul completării
chestionarelor)
-Discuţie moderată pentru finalizarea Analizei SWOT privind
situaţia regională a inovării şi colectarea de propuneri concrete
pentru instrumente de lucru în Laboratorul Regional Nord-Est
destinate încurajării inovării în sectorul IMM
Participanţii la întâlnire au emis observaţii / comentarii în legatură
cu materialele prezentate şi au propus includerea Institutului
Naţional de Inventică din Iaşi printre membrii Laboratorului
Regional Nord-Est, prin reprezentant D-l Prof. univ. dr. ing. Boris
Plăhteanu ca şi Coordonator Ştiinţific.
Ca urmare a acestor întâlniri de lucru, au fost propuse 6 acţiuni pilot
care sunt sintetizate în următorul tabel:

Nevoie

Soluţie

Responsabilităţi

Termen

Activarea Laboratorului
Regional de Inovare Nord-Est

Semnarea de acorduri individuale cu fiecare din
membrii grupului de lucru

ADR Nord-Est (colectarea şi
transmiterea acordurilor)

1 Mai 2010

Colectarea de propuneri de instrumente de lucru

ADR Nord-Est organizează focus
grup-uri judeţene
Toţi membrii formulează propuneri şi
agrează acţiunile pilot AP1-AP6

15 Mai 2010

Promovarea următoarelor categorii de informaţii:
-date de contact ale membrilor laboratorului
- oferta serviciilor suport pentru inovare în regiune
(Centre de informare tehnologică existente,
incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi
industriale, organizaţii suport)
-oferta rezultatelor cercetării aplicate (brevete şi
licenţe emise de OSIM pentru colective CD din
regiune, grupate pe domeniile de cercetare
conform clasificării CE)

Toti membrii transmit informaţiile către
ADR Nord-Est pentru postare pe
www.adrnordest.ro, sectiunea
„Inovare” şi ulterior, instrumentul IT
dedicat proiectului ASVILOC PLUS

30 Iunie 2010

Crearea unui forum pentru formularea nevoii de
inovare în IMM

ADR Nord-Est elaborează chestionar
simplificat împreună cu Institutul
Naţional de Inventică Iaşi
Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Suceava aplică
chestionare către IMM după
programele de formare susţinute.

1 Sept. 2010

Ap2. Mediatizarea în
randul IMM a rezultatelor
CDI

Editare publicaţie regională (format ziar) dedicată
promovării rezultatelor CDI cu informaţii ca: soluţii
tehnologice, patente existente şi exemple de bună
practică privind inovarea tehnologică sau spin-off,
mediatizare servicii support, evenimente, surse de
finanţare pentru inovare

Toţi membrii agrează format publicaţie
şi furnizează articole şi ştiri;
ADR Nord-Est asigură pregătirea
pentru tipar, editarea şi distribuţia
materialului

Semestrial

Ap3. Stimularea, prin acţiuni
suport şi schimb de experienţă
a managementului performant
în Centrele de Informare
Tehnologică, parcuri industriale
şi incubatoare de afaceri

Facilitare schimb de experienţă între Centrele de
Informare Tehnologică

ADR Nord-Est organizează schimb de
experienţă cu exemple din Austria

Semestrul 1 2010

AP4. Dezvoltarea capacităţii de
management strategic la nivelul
întreprinderilor

Identificare / organizare oferte programe de
formare profesională pentru executivi, disponibile la
nivel regional
buletin informativ electronic

Centrul Regional de Studii Nord-Est în
parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza”
Iaşi (Centrul de Studii Europene)
formulează programe de formare
profesionalã continuă

Semnare acord
colaborare Mai
2010

AP5. Încurajarea de noi
structuri asociative

Crearea clusterului textil regional:
-agreare agenda de lucru
-semnare acord colaborare
-participare instruire clustere
-iniţiere schimb de experienţă cu structuri similare
Franta, Marea Britanie, etc.

-ADR Nord-Est
-ASTRICO Nord-Est
-Universitatea „Gh. Asachi”,
Facultatea de Textile, Pielărie şi
Management Industrial
INNOV CLUSTER

Permanent

Promovarea modelelor de bună practică pentru
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri)

ADR Nord-Est organizează schimb de
experienţă cu exemple din Italia

Semestrul 1 2010

Ap1. Utilizarea unui site
comun pentru
promovarea rezultatelor
CDI regionale

Ap6. Facilitarea de întâlniri între
mediul academic şi sectorul
IMM, pe domenii de activitate,
inclusiv sursa de finanţare

Organizarea unui eveniment dedicat unui domeniu
de activitate iniţiat de o universitate

1 eveniment anual

Organizarea unui eveniment regional dedicat
inovării (întâlnire între Organismele Intermediare
pentru corelarea surselor de finanţare şi exemple
de proiecte specifice implementate)

1 eveniment anual

Liliana Baicu, Expert, Biroul Regional de Informare

