Lucrăm
îndeaproape
pentru
desăvârșirea
prosperității
reciproce
PARTENERI:
Provinciile de Nord ale Olandei (SNN)
Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est (ADR NE)

Obiectivul general
Conectarea a două teritorii aflate la o distanță mai mare de 2000 de km
printr-o strategie de specializare inteligentă transnațională, în vederea
stabilirii unui teren comun, fertil, menit să fructifice o cooperare inovativă și
ascendentă. Cooperare in care similitudinile si complementaritatile celor
doua parti se intrepatrund si converg catre obtinerea de rezultate
sustenabile. Parteneriatul are ca scop principal eliminarea provocărilor
societale și generarea creșterii economice și a prosperitatii de partea
ambelor regiuni.

Obiective specifice
• Identificarea și stabilirea unor arii complementare de intervenție cu scopul
de a soluționa provocările societale existente și de a genera creștere
economică și prosperitate în ambele regiuni
• Dezvoltarea conceptului de living lab regional și definirea cadrului de
implementare
• Maparea temelor agreate în cele două regiuni pentru potențialele modele
de business, bazat pe lanțul de valori și pe principiile economiei circulare
• Maparea și încurajarea potențialilor parteneri regionali de a transforma un
modelul de afaceri în practică
• Asigurarea unui sistem solid de management și coordonare pentru
programul de acțiune al strategiei de specilizare inteligentă transnațională

Procesul general
 Agrearea asupra sectoarelor de intervenție:
•
•
•
•
•

Agro food
Textile
IT&C
Managemntul Apelor si Deseurilor
Sanatate, bio-tehnologii

 Evaluarea ariilor de intervenție și a rezultatelor dorite
• Identificarea provocărilor societale ce necesită soluționare
• Identificarea ariilor de îmbunătățire pentru o mai bună eficiență și pentru un nivel sporit de recuperare a investiției către societate
• Alte Intervenții strategice prevazute
in RIS3of
Sectors

 Identificarea principalilor stakeholders
interventions:
•
•
•
•
•

Autoritati publice locale
Institutii educationale si/sau centre de inovare, cercetare si transfer tehnologic
Mediul privat: GAL-uri, clustere, organizatii independente
Societate civila: in principal ONG-uri
Ambasadorii implementării: practicieni, profesori, centre de cercetare și dezvoltare

• Agro food
• IT&C
…
 Planificarea intervențiilor cheie și •a calendarului
•

Creare, dezvoltare lanturi valorice din sectoarele stabilite

•

Identificare modele de afaceri care au potential crescut de a contribui la realizarea obiectivului de dezvoltare regionala

•

Stabilirea programului de implementare (planificare, coordonarea si monitorizarea sistemului)

•

Dezvoltarea structurilor de suport: incubatoare, acceleratoare, living lab

 Implementare si monitorizare rezultate

Plan de interventie sectorial

Sectors of
interventions:

Pentru fiecare sector selectat, ar trebui creat un
Document de Intervenție asupra Procesului,
reprezentând întregul proces de intervenție
într-o forma logică și bine structurată (un grafic
de o pagină).

• Agro food
• IT&C
• …

Acest document va reprezenta punctul de
pornire a viitoarei strategii de intervenție, care ar
trebui detaliată într-un document separat.
Strategia de Intervenție va cuprinde toate
detaliile intervențiilor si calendarul tuturor
activităților.

Principiile generale
• Cooperare cu câștig ambivalent/fondată pe complementarități și
interese comune
• contributie individuala in dezvoltarea regionala
• Concentrare pe rezultate cu efecte sustenabile
• Utilizare mix de resurse financiare pentru implementarea unor
proiecte specifice

Principalele avantaje
• Cercetare & Dezvoltare: dezvoltarea parteneriatelor și împărtășirea
rezultatelor din living lab-urile locale/ TTC / Centre de Cercetare și
Dezvoltare / Cercetare Academică / etc.
• Economie circulară și lanțuri de valori: colaborare susținută între cele
două regiuni în dezvoltarea economiei circulare, crearea unor lanțuri
de valori locale cu entități partenere din ambele regiuni
• Comercial: acces la noi piețe (SNN: Europa de Vest, ADR NE: Europa
de Est, Orientul Mijlociu, Rusia)
• Logistic: conceperea unor noduri logistice în regiunea parteneră
pentru o deservire mai bună și mai rapidă a piețelor din proximitate

Rezultatele durabilitității
• O singură strategie de specializare inteligentă dezvoltată pentru două
regiuni distincte din Olanda și România
• Un singur program de specializare inteligentă conceput și implementat în
aceste regiuni
• Punți de cooperare concrete create între parteneri din același lanț valoric,
transpuse în mecanisme de educare reciprocă, transfer de cunoștințe și
proiecte de investiții comune
• Valoare economică adăugată în aceste regiuni ca urmare a proiectelor
implementate
• Capacitate sporită a regiunilor de a recunoaște și de a aborda problemele
societale cu soluții inteligente

Vizita experților
ADR NE ▶ SNN
• Echipa ADR NE (facilitator și
manager de proiecte)
Sectors
• Ambasadorii Regiunii
NEof

interventions:
o Reprezentanți ai Universităților
(persoane cu orientare practică)
• Agro
food
o Lideri cheie pe ramuri
industriale
• IT&Cdin
(preferabil un practician
• …persoană
industria respectivă;
care va gestiona transferul de
cunoștințe înapoi către RNE și
implementarea propriu-zisă
ulterioară)

SNN ▶ ADR NE
• Echipa SNN
• Dezvoltatori de afaceri olandezi și
content specialists :

o Expert în lanțuri de valori (capabili să
analizeze structure actuale ale Regiunii
NE și direcțiile de intervenție propuse)
o Incubator, Accelerator & Specialist
Living Lab (un specialist ce va ajuta în
dezvoltarea structurilor locale și în
construirea unor eventuale altora noi)
o Specialist 3d Harvest (un consultant cu
experiență în instalarea întregului
proces de producție secundară în
domeniul agro food și nu numai)

Calendar
Vizita #

Locația

Data (2016)

Scop

1

RNE -> N-NLs

7– 11 Martie (săptămâna 10)

Misiunea experților

2

N-NLs -> RNE

21– 25 Martie (săptămâna 12)

Misiunea experților

3

RNE -> N-NLs

Urmează a fi stabilit

workshop

4

N-NLs -> RNE

Urmează a fi stabilit

workshop

