Prima Strategie Regională de Inovare a Regiunii Nord-Est ca rezultat al implementării
proiectului RIS DISCOVER NE ROMANIA
Proiectul DISCOVER NE ROM ANIA, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Cadru
6, Acţiuni de Suport Specific (SSA), proiecte pentr u Strategie Regională Inovativă (RIS) în
Statele Asociate şi implementat de ADR Nord-Est, a fost finalizat pe data de 30 aprilie 2008 .
Obiectivul principal al acestui proiect a fost atins prin elaborarea primei Strategii Regionale
de Inovare aferentă Regiunii Nord-Est. Implementarea acestei strategii va avea ca rezultat
valorificarea potenţialului economic al Regiunii pe baza unui sistem de sprijin inovativ.
VIZIUNE - Inovarea este baza competitivităţii economice a Regiunii Nord -Est
MISIUNE - Strategia regională inovativă încurajează creşterea competitivităţii economice în
Regiunea Nord-Est prin crearea şi dezvoltarea companiilor inovative, introducerea de
tehnologii moderne în unităţile de cercetare – dezvoltare – inovare, valorificarea acestei
infrastructuri şi stimularea parteneriatului între universităţi, instituţii de cercetare şi companii.
OBIECTIVE SPECIFICE
- Dezvoltarea cunoaşterii şi generarea, difuzarea şi utilizarea inovării printr -un sistem
eficient de transfer şi comercializare a inovării
- Creşterea valorii adăugate regionale şi generarea de noi activităţi economice
- Promovarea unui mediu economic şi social adecvat extinderii şi menţinerii procesului
inovativ şi culturii antreprenoriale
PRIORITĂŢI
- Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare – dezvoltare - inovare a instituţiilor din Regiunea
Nord-Est în scopul creşterii competitivităţii economice regionale
- Dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a fi inovative, inclusiv îmbunătăţirea
infrastructurii de sprijin a afacerilor.
- Dezvoltarea culturii antreprenoriale inovative în Regiunea Nord -Est
- Îmbunătăţirea resurselor umane
Etapele principale în vederea implementării
-

prezentarea strategiei şi agrearea acesteia în cadrul structurilor decizionale ale
proiectului (Panel de Referinţă şi Comitet de Coordonare)
obţinerea avizelor de la structurile decizionale strategice de la nivel regional: Comitetul
Regional de Planificare şi Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
promovarea strategiei la nivel regional, naţional şi internaţional
implementarea unor proiecte pilot care s ă răspundă priorităţilor identificate

Textul integral al Strategiei a fost publicat în broşura “Strategia Regională de Inovare”,
precum şi pe website www.adrnordest.ro in sectiunea dedicata Inovării.
Strategia Regională de Inovare pentru Regiunea Nord -Est a fost prezentată în cadrul
structurilor decizionale ale proiectului în 12 martie 2008 - Panelul de Referinţă şi 13 martie
2008 - Comitetul de Coordonare . Membrii celor două structuri au aprobat forma finală a
strategiei şi au stabilit că aceasta poate fi prezentat ă Comitetului Regional de Planificare, în
vederea avizării.
În data de 10 aprilie 2008 Comitetul Regional de Planificare a avizat documentul în cadrul
unei întâlniri care a avut loc la Piatra-Neamţ.
Strategia Regională de Inovare a fost prezentat ă în cadrul Conferinţei „Politici şi
Instrumente pentru încurajarea Inovării” ocazionată de închiderea proiectului RIS
DISCOVER NE ROMANIA, care a avut loc la Iaşi în data de 22 aprilie 2008.
1

