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Cooperare şi parteneriat

Reuniunea Laboratorului Regional
de Inovare Nord-Est de la Iaşi
În data de 14 septembrie 2011, membrii Laboratorului Regional de
Inovare, constituit la nivelul Regiunii Nord-Est, au participat la o
noua întâlnire iniţiată de către ADR Nord-Est, care a avut ca scop
prezentarea situaţiei implementării de acţiuni pilot identificate în
anul 2010, schimbul de bune practici / analiza problemelor
întâmpinate în activitatea curentă a Centrelor de Informare
Tehnologică din Regiunea Nord-Est şi stabilirea acţiunilor pentru
perioada următoare (trimestrul IV 2011 şi anul 2012). Evenimentul
s-a desfăşurat la Iaşi (Centrul de Conferinţe Traian).

-Realizarea unui buletin electronic informativ şi transmiterea
acestuia către cca. 800 recipienţi, cu informaţii privind oportunităţi
de afaceri, oportunităţi de colaborare, patente şi licenţe disponibile
în Centrul Zonal Patlib, invitaţie de participare la acţiunile CCIA
Bacău, oportunităţi de finanţare;
-Colaborarea, alături de alte camere de comerţ din ţară, în acţiuni
de formare (consultant cameral) şi schimb de experienţă.
b.Aspecte critice - lipsa unei surse sigure de finanţare şi resurse
umane limitate.

Au fost prezentate şi analizate principalele acţiuni pilot desfăşurate
în anul 2011, dintre care amintim:
a.Modernizarea site-ului www.adrnordest.ro care oferă informaţii
din domeniul inovării celor peste 1500 vizitatori unici lunari: servicii
suport pentru sectorul CDI disponibile la nivel regional, oportunităţi
de finanţare, ştiri, publicaţii editate de ADR Nord-Est, proiecte
regionale dedicate inovării aflate în derulare.
b.Editarea şi distribuirea a 2 numere (în 2000 exemplare color
fiecare) din publicatia regionala dedicată promovării rezultatelor
inovării - INNOVA NE). A fost prezentată şi distribuită, cu acest prilej,
şi broşura regională dedicată inovării, editată de ADR Nord-Est în
anul 2011.
c.Stimularea, prin acţiuni suport şi schimb de experienţă, a
managementului performant în Centrele de Informare Tehnologică,
parcuri industriale şi incubatoare de afaceri. O prima întâlnire este
cea din 14 septembrie 2011.
d.Prin Centrul Regional de Studii Nord-Est, sunt puse la dispoziţia
întreprinderilor din regiune cursuri certificate CNFPA, în domeniul
manager proiect, manager resurse umane, expert achiziţii publice.
e.În luna martie 2011, a fost organizată prima întâlnire oficială a
clusterului textil. De asemenea, s-a organizat o întâlnire dedicată
prezentării de bune practici în dezvoltarea durabilă aferente
industriei textile (iniţiativa Cradle to Cradle). ADR Nord-Est şi
ASTRICO Nord-Est au luat parte la întâlnirile organizate de
MECMA pentru elaborare ghid poli competitivitate. ADR Nord-Est,
în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi
Institutul de Prognoză Economică, au elaborat propunere proiect
strategic in cadrul Programului Sud-Est European (SEE) (Leader
Regiunea Marche Italia).
f.În data de 2 martie 2011, a fost organizat seminarul “Inovarea la
puterea exemplului” la sediul Tehnopolis Iaşi, iar în perioada 8-9
iunie 2011, s-a organizat la Iaşi, în parteneriat cu Institutul Naţional
de Inventică Iaşi, evenimentul internaţional INVENTICA 2011.
g.În data de 26 iulie 2011 a avut loc o întâlnire a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională, dedicată analizei modului de abordare a
priorităţilor de dezvoltare regionale în perioada 2014-2020.

Din expunerea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Tehnopolis Iaşi au
fost identificate următoarele aspecte:
a.Exemple de bună practică:
-Afilierea la Enterprise Europe Network şi Reteaua ERBSN oferă
posibilitatea interacţionării, la nivel european şi naţional, cu
organizaţii similare pentru a îmbogăţi paleta de activităţi şi oferte
pentru mediul de afaceri: căutare de parteneri de afaceri,
căutare/promovare tehnologii noi inovative, căutare parteneri
pentru proiecte de cercetare, informaţii legate de legislaţia
europeană, evenimente de match-making.
b.Aspecte critice:
-Lipsa unei surse sigure de finanţare;
-Statutul de societate comercială implica rate mari de co-finanţare;

Au fost punctate aspecte relevante din activitate Centrelor de
Informare Tehnologică din regiune. Astfel, Centrul de Informare
Tehnologică Bacău a evidentiat urmatoarele:
a. Exemple de bună practică:
-Specializarea centrului pentru domeniile prelucrări mecanice,
industria lemnului şi protecţia mediului;

Proiectul EFFECT
Proiectul EFFECT este finanţat prin Programul de Cooperare
Teritorială Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE) şi a fost aprobat
în cadrul celui de-al 2-lea apel vizând prioritatea 2, Protecţia şi
ameliorarea condiţiilor de mediu, sub-tema 2.4, Promovarea
eficienţei energetice şi a resurselor.
Proiectul este iniţiat de Agenţia Regională pentru Energie (ARAEN)
din regiunea Abruzzo, Italia, iar ADR Nord-Est este membru al
consorţiului de implementare. Parteneriatul creat în cadrul
proiectului este format din agenţii de dezvoltare regională şi de
inovare, agenţii de energie, institute de cercetare, autorităţi locale şi
camere de comerţ din 8 ţări din zona SEE (Italia, Ungaria, Slovenia,
Bulgaria, Grecia, Austria, România, Serbia). Partenerii acţionează
atât la nivel naţional, cât şi regional şi local, colaborând cu diferiţi
stakeholderi, atât publici cât şi privaţi.

Din expunerea Centrului de Informare Tehnologică Suceava au fost
identificate următoarele aspecte:
a.Exemple de bună practică:
-CCIA Suceava pune accentul pe rolul sau de formator al
antreprenoriatului inovativ, în special în domeniul HORECA (judeţul
Suceava are un profil turistic puternic);
b.Aspecte critice:
-Activitatea desfasurata poate fi imbunatatita ca urmare a
exemplelor de buna practica identificate cu ocazia schimburilor de
experienţă realizate cu alte camere de comerţ din România şi din
Ungaria.
Activităţile comune desfăşurate în ultima perioadă:
-stimularea interesului membrilor LRI Nord-Est de a participa la
întâlnirile de lucru (grup partenerial judeţean şi grupuri tematice
regionale) dedicate planului regional de dezvoltare 2014-2020;
-stimularea interesului membrilor LRI Nord-Est de a depune
proiecte la Apelul 4 SEE, Apel propuneri Pol Competitivitate
(licitaţiile deschise din octombrie 2011);
-invitarea Centrului de Informare Tehnologica Bacău şi susţinerea
unei prezentări la lucrările Forumul Regional de Investiţii (FRI) din
Bacău (3-4 Noiembrie 2011), dedicata drepturilor de proprietate
intelectuală;
-colaborarea ADR Nord-Est cu ANCS si Tehnopolis Iaşi pentru
organizarea, în perioada 15-30 Noiembrie 2011, la Iaşi, a unei
conferinte regionale dedicata inovării.
Liliana Baicu
Expert, Biroul Regional de Informare

Obiectivul vizează înfiinţarea unui cadru comun pentru a sprijini
autorităţile publice din zona SEE în demersurile lor de a proiecta şi
de a implementa proceduri de achiziţii publice eficiente din punct de
vedere energetic (APEE) şi de a orienta producţia sectorului privat
spre zona produselor şi serviciilor eficiente energetic.
În cadrul proiectului, ADR Nord-Est este responsabil de pachetul de
lucru 3 ce vizează furnizarea unei imagini clare şi complete cu
privire la gradul de adoptare a directivelor UE de eficienţă
energetică în cadrul de reglementare naţional şi investigarea
procedurilor de APEE aplicate în prezent în zona SEE. Informaţiile
colectate vor contribui la uniformizarea procedurilor de achiziţie
publică şi promovează o viziune transnaţională şi sustenabilă a
procedurilor de achiziţii publice bazate pe un set comun de criterii
de eficienţă energetică.
Durata proiectului este de 36 luni (martie 2011 – februarie 2014), iar
bugetul total al proiectului este de 2.326.010 Euro, din care, aferent
ADR Nord-Est, 162.400 Euro.

