Atelier de lucru Per review S3
Cooperarea transnaţională în domeniul Cercetării&Dezvoltării
Platforma dedicată Specializării Inteligente (S3P) a organizat numeroase ateliere de lucru Per review
începând cu anul 2012 şi a sprijinit regiuni europene şi state membre în dezvoltarea propriilor strategii de
specializare inteligentă S3. Metodologia şi mai multe informaţii privind atelierele de lucru organizate până
acum sunt disponibile la adresa http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/peer-review. Platforma S3 a organizat,
de asemenea, şi alte ateliere tematice pe diferite subiecte importante pentru regiuni.
În acelaşi timp, Directoratul General Cercetare (DG JRC) al Comisiei Europene, cu sprijinul Directoratului
General Politici Regionale (DG Regio) a lansat iniţiativa de a furniza asistenţă către Regiunea Dunării, în
cadrul Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR). În acest sens, Platforma S3 a organizat un
seminar, în 26 aprilie 2013, privind strategiile de cercetare şi inovare pentru specializare inteligentă (RIS3)
şi cooperare transnaţională pentru o Regiune a Dunării inovativă. În octombie 2013, a fost înfiinţat un
cluster care va crea un „Parteneriat Inovativ al Dunării” în domeniul transferului tehnologic. În 3 aprilie
2014 a avut loc la Bruxelles un atelier de lucru privind stabilitatea financiară a proiectelor transnaţionale în
Regiunea Dunării. Acest atelier a fost organizat în cadrul proiectului DANUBE-INCO.net şi a fost primul
workshop care a promovat proiectele care includ specializarea inteligentă, transferul tehnologic şi inovativ
în Regiunea Dunării.
Având în vedere aceste experienţe, Platforma S3, împreuna cu Guvernul Regional Vojvodina din Serbia,
organizează acest prim atelier de lucru Per review într-o ţară nemembră a Uniunii Europene. În cadrul
acestui atelier de lucru, vor fi analizate trei strategii regionale de inovare. Unul dintre subiectele care vor fi
discutate este cooperarea transnaţională în domeniul cercetării şi inovării: cum să includem elementele
transnaţionale în cadrul strategiilor S3. Obiectivele acestui atelier de lucru sunt:
• De a permite regiunilor din state membre UE/state candidate de a-şi întâlni omologii,
reprezentanţii Comisiei Europene, experţi din mediul academic şi alte persoane pentru a discuta aspecte
comune privind specializarea inteligentă.
• De a permite regiunilor şi ţărilor participante de a analiza munca fiecăruia referitoare la strategiile S3.
• De a înţelege mai bine cum să înglobăm cooperarea transnaţională în cadrul strategiei S3.
• De a adapta metoda de analiza Peer review in contextul specific al ţărilor şi regiunilor dunărene.
Trei regiuni au transmis strategiile şi observaţiile lor pentru analiză: Vojvodina (Serbia), Nord-Est (România)
şi Weser-Ems (Germania). Alături de reprezentanţii acestor regiuni vor participa şi experţi şi reprezentanţi
ai serviciilor Comisiei Europene. Rezultatele atelierului de lucru vor fi sintetizate într-un raport de feed-back
de către Platforma S3 şi va fi distribuit tuturor participanţilor.

Organizatori: - Platforma S3, Joint Research Centre (JRC), Comisia Europeană
- Guvernul Regional Vojvodina/Centrul de Informare pentru Standardizarea şi Certificarea
Afacerilor (BSC)

Când: 10-11 Aprilie 2014
Unde: Hotel Putnik, Ilije Ognjanovica 24, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

Joi, 10 Aprilie 2014
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

16:00-16:30
16:30-18:30
18:30-18:40

19.00-20.00

Înregistrare participanţi
Cuvânt de bun venit & introducere
Gazde
Alexander Kleibrink, Comisia Europeană (Platforma S3)
Cooperarea transnaţională: Schimb de practici
Moderator: Fatime Barbara Hegyi (Platforma S3)
 Cooperarea transnaţională în domeniul inovării în Regiunea Mării Baltice –
Experienţa BSR Stars, Emily Wise (VINNOVA)
 Inovarea între policy learning & implementare – Experienţe din Europa Centrală,
Monika Schonerklee-Grasser (Program CENTRAL EUROPE)
 Rolul C&D transnaţionale în Regiunea Dunării, Miroslav Veskovic (Coordonator
EUSDR)
Întrebări & Răspunsuri
Pauză de cafea
Peer review Regiunea Nord-Est Romania (RO)
Moderator: Alexander Kleibrink (Platforma S3)
Încheiere ziua 1 şi furnizare informaţii pentru ziua 2
Platforma S3
Vizită la Schneider Electric DMS NS - Companie inovativă din Novi Sad
(http://www.schneider- electric-dms.com)

Vineri, 11 Aprilie 2014
9:45-10:00

Înregistrare participanţi

10:00-12:00

Peer review Regiunea Vojvodina (Serbia)
Moderator: Fatime Barbara Hegyi ( Platforma S3)

12:00-12:30

Pauză de cafea

12:30-14:30
14:30-15:00

Peer review Regiunea Weser-Ems (Germania)
Moderator: Alexander Kleibrink ( Platform S3)
Sesiune finală

15:00

Moderată de Platforma S3 cu contribuţia:
 Celor 3 regiuni participante
 Experţilor
 Participanţilor
Concluzii

