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Regiunea Nord-Est va avea prima strategie regională inovativă

Începând cu anul 2005, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord -Est a implementat proiectul RIS
DISCOVER NORTH-EAST ROMANIA (Dezvoltarea unei Strategii Region ale Inovative Orientate Continuu
spre Valorificarea Resurselor Economice din Nord -Est România), finanţat de Comisia Europeană în cadrul
Programului Cadru 6, Componenta Acţiuni de Suport Specific pentru Proiecte RIS în Statele Asociate.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de promotor al proiectului, alături de partenerii săi
din Spania şi Italia, organizează în data de 22 aprilie 2008  Conferinţa „Politici şi Instrumente pentru
încurajarea Inovării”, ocazionată de finalizarea acestui p roiect. Evenimentul va avea loc la Iaşi, Centrul de
Conferinţe Traian (Sala Eminescu), Piaţa Unirii nr.1.

Proiectul RIS a vizat elaborarea primei Strategii Regionale de Inovare pentru Regiunea Nord -Est, un
instrument de lucru menit să asigure elementele de plecare pentru extinderea şi diversificarea ofertei de
cercetare-dezvoltare şi inovare, să formalizeze şi să dezvolte structurile de transfer tehnologic şi, nu în
ultimul rând, să răspundă nevoilor de inovare şi de dezvoltare ale societăţilor comerciale  productive, în
special şi agenţilor economici, în general.

Prin intermediul acestui proiect, Uniunea Europeană sprijină efortul de modernizare a economiilor regionale
pentru a asigura o mai bună adaptare a întreprinderilor la exigenţele economiei global izate şi ale pieţei
europene.

„Conferinţa va constitui cadrul de discuţii destinate asumării prevederilor acestui document de către actorii
cheie implicaţi în inovare la nivel regional şi exprimării angajamentului acestora privind sprijinirea
implementării strategiei. Totodată, întâlnirea va prilejui puncte de plecare pentru stabilirea de parteneriate
implicate în dezvoltarea viitoarelor proiecte din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării,  implementate în
Regiunea Nord-Est” a declarat D-na Gabriela Macoveiu – Director Comunicare şi Promovare Regională,
ADR  Nord-Est, Coordonator al proiectului.

Celor aproximativ 100 de participanti la eveniment reprezentand: colectivele de cercetare/dezvoltare si
cadrele didactice din mediul universitar, structurile  de sprijin si transfer tehnologic de la nivel regional si de
asemenea mediul de afaceri din Regiune le  vor fi prezentate liniile generale ale Strategiei şi importanţa
acesteia în contextul politicilor naţionale şi europene şi posibile surse de finanţare destinate inovării, din
fonduri europene nerambursabile, disponibile pentru perioada 2007 -2013.

ADR Nord-Est are in vizor si cateva proiecte pilot care sa raspunda prioritatilor identificate in aceasta
strategie, respectiv:

- crearea unei structuri permanente dedicate dezvoltarii sistemului regional de inovare cu scopul asigurarii
interfetei intre oferta din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare si nevoia identificata la nivelul mediului de
afaceri
- valorificarea rezultatelor cercetarii si a potentialului tehnologic existent ca oferta a mediului academic prin
diseminarea catre mediul extra -universitar si sprijinirea agentilor economici in definirea propriilor nevoi
tehnologice
- incurajarea spiritului antreprenorial si dezvoltarea capacitatii inovative a micro -intreprinderilor prin
stimularea transferului de know-how dintre incubatoarele de afaceri din Regiunea No rd-Est si structuri
omologe din alte State Membre ale Uniunii Europene
- conectarea infrastructurii de sprijinirea a afacerilor in sisteme de tip retea prin dezvoltarea unor proiecte in
parteneriat intre clusterele din Regiunea Nord -Est si parteneri omologi din alte State Membre ale Uniunii
Europene
- stimularea introducerii inovarii in sectorul produselor si serviciilor turistice
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- organizarea unor sesiuni de instruire la nivelul centrelor de cercetare in domenii precum: managementul
organizational, comunicare si marketing cu scopul cresterii capacitatii de diseminare a rezultatelor obtinute
si de adaptare a activitatilor de cercetare la nevoile pietei

Conferinţa va fi deschisă de Dl. Constantin Apostol, Director General al Agentiei pentru Dezvoltar e
Regională Nord-Est şi de Dl. Iovu Brezuleanu – vicepreşedinte al Consiliului Judetean Iaşi  si se va bucura
de prestaţia unor lectori implicaţi şi interesaţi de succesul acestei strategii, atât din ţară, cât şi din
străinătate.
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