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stimularea creşterii economice durabile, a parteneriatelor şi a 
spiritului antreprenorial.

Perioada de desfăşurare a contractului a fost noiembrie 2008 
– ianuarie 2009. 

Acest proiect este finanţat de la bugetul de stat prin Programul  
PHARE de Coeziune Economică şi Socială, Linia de Buget: 
RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02, nr. referinţă LD 
2/2008, cu o sumă în valoare de 675.000 Eur.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în data 
de 28.11.2008, contractul de finanţare nr.126665, al cărui 
obiect este acordarea finanţării nerambursabile necesare 
implementării proiectului „Dezvoltare instituţională pentru 
eficientizarea activităţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est în implementarea programelor Phare şi a Programului 
Operaţional Regional”. Finanţarea, în valoare totală de 675.000 
Eur, a fost obţinută în cadrul programului Phare RO-PHARE-
2006/018-147.04.01.05.02 – “Sprijinirea ADR - urilor pentru 
reabilitarea/construcţia/achiziţia de sedii”.

Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă pentru eficientizarea activităţii personalului Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, iar rezultatul final a fost 
achiziţionarea unui sediu adecvat (clădire cu teren aferent) 
în vederea asigurării funcţionării optime a agenţiei. Achiziţia 
sediului s-a realizat din fonduri publice prin proiectul Phare şi 
din contribuţia ADR Nord-Est, prin credit bancar.

În concordanţă cu obiectivele proiectului, creşterea capacităţii 
instituţionale a ADR Nord-Est şi dezvoltarea structurii acesteia 
sunt esenţiale având în vedere că, timp de 10 ani, ADR 
Nord-Est şi-a asumat misiunea de generator de dezvoltare 
economico-socială a regiunii. ADR Nord-Est elaborează 
şi promovează strategii, atrage resurse, identifică şi 
implementează programe de finanţare şi oferă servicii pentru 

partenere. Obiectivul global al proiectului este de a contribui la 
construirea unui “sistem de inovare transnaţional” începând cu 
valorificarea rezultatelor proiectului anterior Asviloc şi până la 
bunele practici ale Strategiilor Regionale de Inovare, acţionând 
asupra cadrului instituţional şi a resurselor umane. 

Proiectul are un buget total de 2,4 mil. Euro, o durata de 36 luni 
şi urmează să fie implementat de o echipă ce cristalizează un 
parteneriat larg compus din organizaţii din 13 ţări (Austria, Bulgaria, 
Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovenia, Croaţia). Semnarea 
contractului de finanţare şi demararea activităţilor proiectului sunt 
preconizate a avea loc începând cu luna mai 2009. 

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru 
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, 
care a avut loc în perioada 10-11 martie 2009, la Viena, Austria 
au fost selectate în vederea finanţării 42 de proiecte, din care 
37 cu participare românească. ADR Nord-Est este parteneră 
în unul dintre aceste proiecte care se intitulează „Agenţii ce 
sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi 
regionale” (acronim Asviloc Plus) şi a cărui lider este Sviluppo 
Marche SpA, Regiunea Marche, Italia. 

Scopul proiectului este de a defini soluţiile funcţionale pentru 
promovarea reţelelor de inovare şi antreprenoriale din regiunile 

ADR Nord-Est în casă nouă

ADR Nord-Est parteneră într-un nou proiect de inovare - Asviloc Plus

În perioada 5-6 martie 2009 a avut loc la Coventry (Anglia) o întâlnire de lucru în cadrul proiectului INNO-DEAL (finanţat de 
Comisia Europeană din bugetul Programului Cadru 6 şi având ca lider de proiect organizaţia FILAS din Roma, Italia). Proiectul se 
află în ultima etapă de implementare, decembrie 2008 - august 2009. În cadrul acestei întâlniri s-au discutat posibilităţile implicării 
partenerilor de proiect în acorduri de colaborare pe teme propuse în atelierele de lucru anterioare, scopul final al proiectului fiind 
susţinerea şi implementarea acestor parteneriate/colaborări. Printre temele propuse se regăsesc internaţionalizarea IMM-urilor, 
cooperare transfrontalieră prin activităţi pe teme de mediu şi turistice, crearea unei scheme de garantare care să sprijine accesul 
IMM-urilor la finanţări, dezvoltarea unei grile de analiză pentru IMM-urile inovative şi dezvoltarea unei colaborări internaţionale 
pentru a facilita accesul IMM-urilor la noi pieţe. Acordurile de colaborare vor fi finalizate (semnate) în cadrul conferinţei finale a 
proiectului ce va avea loc pe 2-3 iulie, la Ljubljana (Slovenia).

Ştiri

Proiectul INNO-DEAL - activităţi semestrul IV
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