FOCUS GRUP DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ
în domeniul IT&C
REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST
21 Octombrie 2016 | Hotel International Iasi

Introducere
Acest document descrie metodologia de lucru pentru focus-grupul de descoperire antreprenorială în
domeniul IT&C care se va desfășura la Iași pe data de 21 Octombrie 2016, în cadrul conferinței
Codecamp.
Atelierul de lucru include sesiuni plenare pentru deschiderea și închiderea oficială a lucrărilor și 2 sesiuni
paralele cu 4 grupuri de lucru interactive.
Grupurile de lucru vor examina domenii ale industriei IT&C în relație cu 4 provocări societale, așa cum au
fost identificate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, după cum urmează:
EDP în IT&C

Provocare
societală
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de explorat

Grup de lucru

Grup de lucru

Grup de lucru

Grup de lucru

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Îmbătrânire
sănătoasă,
demografie și
bunăstare

Securitatea alimentară,
agricultură durabilă și
bioeconomia

Energie curată și
eficientă

Big Data –
analiză,
management și
securitate

Trasabilitatea & controlul
calității alimentelor

Creșterea energiei
eficiente în rândul
consumatorilor

procesului de

Smart city

învățare

Agricultura ecologică

e-Health

Sebastian Brumă
Experți/
Moderatori

Cătălin Ilie
Managing
Partner Avisso

Afiliere Academia
Română, Filiala Iași;
Rural Development
Research Platform
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Alexander Marcu
Manager Inovare,
Evonomix
Co-Fondator
Save Energy

Programe
educaționale
inovatoare

Gamificarea

Vasile Alaiba
Fac. de Informatică,
Univ. ”A. I. Cuza”,
Proiectarea și
dezvoltarea jocurilor

Agenda

INTERVAL ORAR

SESIUNE

09:00 – 09:30

Înregistrare & Cafea de bun-venit
Remarci introductive & Prezentarea Experților

09:30 – 10:00

Gabriela Macoveiu - Director Comunicare, Cooperare și Dezvoltarea Afacerilor,
ADR Nord-Est

10:00 – 11:30

Exercițiul Participativ nr. 1
Ce nevoi avem? – Colectare provocări regionale

11:30 – 11:45

Pauză de cafea
Exercițiul Participativ nr. 2

11:45 – 13:45

Ce oportunități de afaceri există? – Brainstorming idei dezvoltare proiecte
regionale

13:45 – 14:30

14:30 – 15:10

Pauză de prânz

Raportare Idei de Dezvoltare Regională
Rezumatul rezultatelor grupurilor de lucru

Antreprenoriat 2.0 – Kit de supraviețuire
15:10 – 17:00

ü Antreprenorul: rebel contra valului sau produs al unui mediu favorabil? – Andrei
Postolache (Co-Fondator Introspecials)
ü Un produs de calitate se vinde singur. Not. - Emanuel Martonca (CEO ThinSlices)
ü Looking for investors? – Cristi Bârladeanu (CEO & Fondator thinknon.com)
ü Minimum hardware investment – Radu Iscu (Architect Levi9 IT Services)
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Metodologie
Exercițiul participativ nr. 1 (10:00 - 11:30)
Obiectivul sesiunii: Identificarea provocarilor regionale in relatia cu tema grupului de lucru. Fiecare
participant va numi o provocare cu care se confruntă organizația din care face parte, care ar putea fi
rezolvata cu o soluție tehnologică. Accentul trebuie pus pe provocare, nu pe soluția tehnologică.

Principii de lucru: Sesiunea va include timp de gandire individual, prezentari individuale ale
provocărilor identificate, precum si un proces de construire a consensului, conform pasilor urmatori:
• Repartizarea in grupuri de lucru tematice in functie de interesul pentru una dincele 4
teme prestabilite;
• Scurta prezentare expert/moderator in cadrul fiecarui grup de lucru tematic;
• Turul mesei (prezentarea participantilor);
• Identificarea individuala a provocarilor;
• Prezentarea provocarilor;
• Clusterizarea provocarilor in 3 mari categorii (provocarile identificate se grupeaza in 3
categorii in functie de similitudinile/complementaritatile acestora; in cazul in care, in
urma clusterizarii reies mai mult de 3 categorii de provocari, se va efectua un vot in
randul participantilor pentru stabilirea unui Top 3 provocari prioritare – fiecare
participant va acorda un calificativ (de la 1 la 3) celor mai importante provocari din
cele clusterizate);
• Formarea subgrupurilor ce vor adresa cate una din cele 3 provocari.
Factori de sprijin: fiecare grup de lucru tematic va fi sprijinit de un moderator care va conduce si
facilita discutia dintre participanti, precum si de catre un secretar care va inregistra si colecta
rezultatele relevante ale sesiunii.
Echipamente si dotari: Fiecare grup de lucru tematic va avea un proiector conectat la un computer
pentru ca secretarul sa-si indeplineasca sarcinile, precum si flipchart, bilete autoadezive (post it)
colorate (fiecare culoare va corespunde unui sector al cvadruplului helix – Cercetare/Academic,
sectorul public, sectorul privat, ONG-uri), hartie de scris pentru moderator si participanti.
Rezumat al sarcinilor moderatorului
Etapele exercitiului

Rolul moderatorului

1. Scurta prezentare expert

Prezentarea experientei relevante pentru tema discutiei (10 min.)

2. Turul mesei

Invita fiecare participant sa se prezinte
Indruma participantii sa completeze Fisa provocarii si ii invita sa
prezinte provocarea identificata (1-2 min./participant)
Se asigura ca post it-urile completate de acestia sunt plasate pe
flipchart
Grupeaza provocarile identificate in 3 categorii in functie de
similitudinile acestora; daca este cazul, supune la vot pentru TOP 3
provocari prioritare.
Repartizarea participantilor in 3 subgrupuri in functie de
preferintele acestora cu privire la provocarile clusterizate anterior
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3. Prezentare exercitiu si
facilitare discutie participanti

4. Clusterizare provocari
5. Formarea subgrupurilor

Rezumat al sarcinilor participantilor
Etapele exercitiului
1. Repartizarea in grupuri
de lucru tematice
2. Turul mesei
3. Identificarea individuala
a provocarilor de catre
participanti

Rolul participantilor
Identificarea grupului de lucru care corespunde interesului
individual (una din cele 4 mese tematice)
Fiecare participant se prezinta interlocutorilor sai

4. Prezentarea provocarilor
identificate

Prezentarea provocarii in timpul alocat (1-2 min.) plasarea
biletului autoadeziv (post it) pe flip-chart

5. Clusterizare provocari
6.

Formarea subgrupurilor

Completarea “Fisei provocarii” si notarea titlului pe un post-it de
culoarea corespondenta sectorului din care face parte

Votarea provocarilor expuse in functie de prioritatile regionale
Implicarea activa in discutie si selectarea unui subgrup de lucru din
care sa faca parte in functie de interesul privind provocarile
clusterizate in pasul anterior

Rezumat al sarcinilor secretarului
Etapele exercitiului
1. Repartizarea in grupuri
de lucru tematice
2. Turul mesei
3. Identificarea individuala
a provocarilor de catre
participanti
4. Prezentarea provocarilor
identificate

5. Clusterizare provocari
6.

Formarea subgrupurilor

Rolul participantilor
Se asigura ca masa este semnalizata cu denumirea temei
corespunzatoare grupului de lucru si ca participantii pastreaza
optiunea selectata initial
Noteaza numele participantilor in tabelul Provocari identificate
Se asigura ca fiecare participant primeste Fisa Provocarii pentru
completare
- Se asigura ca fiecare participant noteaza titlul provocarii pe
post-it de culoarea corespunzatoare sectorului din care face
parte si este afisat pe flipchart
- Noteaza provocarile prezentate de participanti in tabelul
Provocari identificate
- Noteaza provocarile clusterizate in tabelul Preferinte provocari
- Noteaza calificativele acordate de participanti provocarilor
clusterizate si efectueaza Top 3 Provocari prioritare
Noteaza in tabel Repartizare subgrupuri cele 3 provocari finale si
componenta subgrupurilor
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Exercițiu participativ nr. 2 (11:45 - 13:45)
Scopul sesiunii: Subgrupurile definite in cadrul exercițiului 1 vor elabora fisele de “Idee de
dezvoltare regionala”. Prin intermediul acestora, membrii subgrupurilor vor identifica si reflecta
asupra modalităților de abordare a provocărilor identificate anterior astfel încât acestea sa fie
corelate cu Strategia de Specializare Inteligenta (RIS3) (prin intermediul acestor fișe putem deduce
apoi potențialul regiunii și percepția părților interesate si pot fi creionate potentiale viitoare
proiecte).
Dinamica sesiunii: Subgrupurile vor dezbate si completa fisa “Idee de dezvoltare regionala”. Procesul
consta in următoarele etape:
• Împărțirea in subgrupuri pentru completarea fisei “Idee de dezvoltare regionala”;
• Completarea fisei „Idee de dezvoltare regionala”;
• Raportare interna către grupul de lucru tematic;
• Moderatorul va prezenta un raport de activitate si cele 3 Idei de Dezvoltare Regionala in
cadrul sesiunii plenare de incheiere.
Sprijin: Fiecare grup de lucru tematic va fi sprijinit de către același moderator (care va raporta
activitatea la finalul sesiunii in plen) si de către un secretar care va înregistra si colecta rezultatele
relevante ale sesiunii de lucru.
Echipamente si dotări: Fiecare grup de lucru tematic va avea un proiector conectat la un computer
pentru secretarul care trebuie sa-si duca la îndeplinire sarcinile precum si un flipchart, post-it-uri, etc
care vor sprijini activitatea moderatorului si a participanților.
Fiecare subgrup va avea si un computer, conectat la internet, care va putea fi folosit pentru
completarea fisei “Idee de Dezvoltare Regionala”.

Rezumat al sarcinilor moderatorului
Etapele exercitiului
1. Repartizarea in subgrupuri a
participantilor si monitorizarea
completarii fisei “Idee de
Dezvoltare Regionala”
2. Raportare Idei de Dezvoltare
Regionala in plen

Rolul moderatorului
Se asigura ca membrii celor 3 subgrupuri participa activ la
completarea fiselor si intervine acolo unde este cazul cu
propuneri/sugestii
Prezentarea in sesiunea plenara de incheiere a raportului de
activitate si a celor 3 idei de dezvoltare regionala explorate de
cele 3 subgrupuri

Rezumat al sarcinilor participanților
Etapele exercițiului
1. Repartizarea in subgrupuri si
completarea fisei “Idee de
Dezvoltare Regionala”

Rolul participanților
Fiecare participant se va implica activ in completarea fisei din
cadrul subgrupului la care a fost repartizat;
Fiecare subgrup va numi un reprezentant care sa completeze
fisa in format electronic pe laptop
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2. Raportare internă către
grupul de lucru tematic

Reprezentantul fiecarui subgrup va raporta grupului initial
rezultatele completarii fisei „Idee de Dezvoltare Regionala”

Rezumat al sarcinilor secretarului
Etapele exercițiului

Rolul participanților

3. Repartizarea in subgrupuri si
completarea fisei “Idee de
Dezvoltare Regionala”

Se asigura ca fiecare subgrup are un laptop pe care sa poata
completa fisa “Idee de Dezvoltare Regionala”
Pregateste documentul cu fisa de completat

4. Raportare internă către
grupul de lucru tematic

Imediat dupa raportare, colecteaza toate cele 3 fise de Idei
de Dezvoltare Regionala si le centralizeaza intr-un folder
comun cu fisierul „Centralizare Provocari Regionale”

Materiale auxiliare

Exercitiul 1 - Fisa provocarii
Tipul organizatiei reprezentate – va rugam sa bifati
Cercetare, Academic
Privat
Public
ONG
Titlul provocării:

Descrierea provocării și impactul acesteia asupra regiunii:
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Exercitiul 2 – Fisa Idee de Dezvoltare Regionala*
*se va completa pe un computer, in format electronic
1. Titlul si scurta descriere a provocarii – poate fi ilustrata printr-o magine

2. Descrierea oportunitatii de dezvoltare regionala din punct de vedere al crearii de afaceri
specifice, participarea in lanturi valorice specifice, etc., oferita de provocare

3. Punctele tari regionale pe care a fost construita idea de proiect – se va identifica in mod clar
componenta de cercetare

4. Punctele slabe regionale care trebuie avute in vedere – ref. la capacitate, resurse umane,
infrastrctura de afaceri sau cercetare, etc

5. Rolul fiecarui element al helixului cvadruplu in urmarirea acestei oportunitati

6. Date identificare proiect
Titlul proiecului

Promotor

Parteneri
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Valoare Totala
Estimata

Posibila sursa de
finantare

