
Oportunitati de cooperare 
internationala pentru inovare:

Platformele de 
Specializare Inteligentă

– S3P



Platforma S3P are scop principal dezvoltarea de noi lanțuri valorice europene în nișe cheie de specializare inteligentă și 
/sau de a îmbunătăți poziția actorilor interesati de la nivel european în lanțurile valorice globale existente pentru a genera 
mai multa valoare adăugată pentru economia și societatea europeană.

S3P este un motor pentru dezvoltarea ecosistemelor europene care sunt necesare pentru a aduna masa critică pentru 
progresele din piață.
Prin participarea la Platformele tematice S3P, regiunile pot: 
• Identifica noi oportunități de investiții și descoperi noi oportunitati de afaceri
• Împărtăși resurse pentru a atinge obiectivele comune mai eficient,
• Îmbunătăți competitivitatea, rezistența și durabilitatea prin promovarea unei economii cu valoari comune 
• Conecta cu partenerii într-un mod mai eficient 
• Permite reprezentanților regionali să-și îmbunătățească abilitățile sau să câștige altele noi în relationare, 

management de proiect, diplomație.

Platforma tematică S3 oferă un mecanism de sprijin pe mai multe nivele, care combină eforturile de la nivel regional, 
național și european .
Conectează ecosistemele regionale de inovare și oferă un mediu interactiv și participativ ca suport al implementării S3 prin 
cooperare transnațională / interregională.

Platforma S3: Cooperarea interregională și lanțurile valorice globale (1)



Platformele tematice S3: Avantaje regionale
Platforma S3 oferă consultanță țărilor 
și regiunilor UE pentru proiectarea și 
implementarea Strategiei lor de 
specializare inteligentă (S3):

• Acces la resurse financiare
• Acces la materiale de îndrumare și

exemple de bune practice
• Informații despre formarea 

strategiei și elaborarea politicilor
• Facilitare evaluare reciprocă și

învățarea reciprocă
• Facilitare cooperare interregională
• Sprijin pentru acces la date 

relevante
• Antrenarea factorilor de decizie

politică

Membrii:

Țările UE 
înregistrate în S3P: 
19
Regiunile UE 
înregistrate în S3P: 
178
Țări din afara UE 
înregistrate în S3P: 
7
Regiuni non-UE 
înregistrate în S3P: 
30
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Platforma S3: Parteneriate tematice de specializare inteligentă

Parteneriatele tematice de 
specializare inteligentă (S3) sprijină
regiunile pentru a-și îmbunătăți baza
de cunoștințe regionale, conducând la 
noi căi de dezvoltare și o poziție mai
bună în lanțurile valorice globale, și la 
strategii transnaționale comune de 
inovare. 

• 32 de parteneriate (de exemplu, 
bioenergie, agricultură de înaltă
precizie, bioeconomie, clădiri
durabile, textile inovative, industrie
4.0, medicina personalizata, etc.)

• Peste 180 de regiuni implicate 
• Sinergii între proiectele Interreg 

Europe și parteneriatele S3 

Parteneriate tematice

Definirea domeniului
Viziune comuna & Foaie

de parcurs

Maparea competențelor
și alinierea oportunităților

de afaceri

Cooperarea în afaceri și
schitare proiecte;

Plan de afaceri & Mix de 
finanțare(plan)

Consortii de proiect
• Proiecte demonstrative
• Proiecte mici grupate
• Proiect unic la scară mare, 

transregional 
• Proiecte individuale mari 

Retele suport



Oportunitati: Servicii suport – TAF (T ec hnic al A s s is tanc e Fac ility)  pentru S3P 
Industry

Obiectiv principal
Acordare de asistenta de specialitate sub forma consilierii legale si de business (imbunatatirea planurilor de afaceri si maturizarea 
proiectelor), promotorilor de proiecte de investii viabile si bancabile (din ariile tematice S3P), care vor genera venituri, avand un 
grad de maturitate de cel putin TRL 5. 

Pr
oie

ct
de

 in
ve

st
iti

i •Generator de venituri
•Inovare close-to-market
•Model de afaceri
•Propunere de investitii reala si
viabila

•Mod de comercializare
•Demonstrare impact El

em
en

te
ch

eie •Investitia
•Dimensiunea internationala a 
proiectului

•Produsele/serviciile oferite
•Clientii
•Modelul de afaceri si fluxurile
de venituri

•Dovezi despre modul in care 
ideea de investitii a fost/va fi 
validata

•Roluri ale membrilor
consortiului

Cr
ite

rii
de

 el
igi

bil
ita

te •Proiectul sa aiba legatura cu 
parteneriatele tematice din 
cadrul Platfomei S3

•Manager de proiect desemnat
•Dimensiune interregionala
•Resursele umane dedicate 
care sa lucreze impreuna cu 
expertii desemnati pe TAF

Componenta de afaceri
• Analiza pietei si a concurentei
• Analiza cheltuielilor de capital, 

costuri (opex), perioada de 
implementare, ciclu de viata 
operational, venituri

• Analiza fluxului de numerar
• Imbunatatirea modelului de 

afaceri

Componenta juridica
• Consiliere cu privire la 

reglementarile sectoriale
• Consiliere cu privire la abordarile 

inovatoare de guvernanta
• Analiza investitiei
• Pregatirea auditului intern
• Consiliere cu privire la aspecte de 

IPR

Sprijin si 
consultanta 

experti 

Link util: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/taf

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/taf


S3P – Implicare regiunea Nord-Est

S3P Modernizare Industriala (S3P 
Industry)
• Textile Innovation
• Water Smart Territories
• Personalised Medicine

S3P Energie (S3P Energy)
• Bioenergy

S3P Agro-alimentar (S3P Agri-Food )
• High Tech Farming



Viziune
Ecosistemele industriale europene reunesc 
toți actorii esentiali pentru o industrie mai 
ecologică, mai digitală și mai rezistentă.

Misiune
S3P Industry își propune să sprijine regiunile
UE angajate să genereze o serie de proiecte
de investiții industriale, urmând o abordare
de jos în sus - implementată prin cooperare
interregională, participarea clusterelor și
implicarea industriei.

Factori cheie ai transformării industriale:
• Tranziție spre o economie durabilă și 

ecologică 
• Competitie globala 
• Tranzitie digitala

S3P-Industry – Platforma tematica Modernizare Industriala



S3P-Energy – Platforma tematica Energie

Viziune
S3PEnergy promovează activități pentru realizarea unei 
viziuni comune asupra politicii energetice bazate pe 
cunoaștere, învățarea reciprocă și cooperare
interregională.

Misiune
Crearea unui cadru de colaborare care să accelereze 
dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare 
cu emisii reduse de carbon în UE în contextul specializării 
inteligente.

Activitati
• Analiza priorităților și politicilor energetice actuale; 
• Identificarea provocărilor comune și a soluțiilor 

posibile; 
• Pregătirea lucrărilor tematice și a workshop-urilor; 
• Activități de sensibilizare pentru a disemina 

cunoștințele cu privire la posibilitățile de investitii; 
• Sprijinirea cooperarea transregională de jos în sus;
• Crearea de ecosisteme la nivelul UE pentru cercetare 

și dezvoltare in domeniul energiei.



S3P Agri-Food – Platforma tematica Agro-alimentar
Viziune
Accelerarea dezvoltarii proiectelor de investiții 
comune în UE prin încurajarea și sprijinirea 
cooperării interregionale în domeniile tematice pe 
baza priorităților de specializare inteligentă definite 
de guvernele regionale și naționale legat de 
agricultură și alimentație

Obiectiv general
S3P Agri-Food își propune să sprijine regiunile UE 
în dezvoltarea sinergiilor interregionale pentru a 
crește impactul cheltuielilor de cercetare si
dezvoltare.

Parteneriate active:
• Implicarea consumatorilor în sectorul 

agroalimentar (4)
• Agricultură de înaltă tehnologie (34)
• Ingrediente nutriționale (10)
• Senzori inteligenți pentru sectorul 

agroalimentar (16)
• Trasabilitate și Big Data (22)



Corespondența S3P și RIS3 Nord-Est

S3P Modernizare Industriala (S3P Industry)

• Textile Innovation

• Water Smart Territories

• Personalised Medicine

S3P Energie (S3P Energy)

• Bioenergy

S3P Agro-alimentar (S3P Agri-Food)

• High Tech Farming



Informații 
suplimentare
Parteneriate S3P



S3P Industry – Parteneriatul “Textile Innovation”

Obiectivul principal
Dezvoltarea colaborarii trans-sectoriale in ceea ce
priveste investitiile in textile inovatoare pentru a crea
ecosisteme inovatoare in domeniul textilelor din 
Europa, in vederea sprijinirii modernizarii industriei
textile strategice europene.

Impact socio-economic 
Un sprijin strategic si politic mai puternic pentru
menținerea și consolidarea ecosistemelor de inovare în
domeniul textilelor din regiunile partenere prin investiții
în organizații și infrastructuri colective, cum ar fi 
clustere, centre de cercetare și transfer de tehnologie, 
învățământ superior și școli VET.

Ar
iit

em
at

ice • Sustenabilitate si economie
circulara (Regiune responsabila –
Catalonia)

• Digitalizare & industria 4.0 
(Regiune responsabila – Emilia 
Romagna)

• Textile tehnice si inteligente
(Regiune responsabila – Norte)

• Inovare bazata pe design si
creativitate (Regiune
responsabila – Lombardia) Be

ne
fic

ii/
 O

po
rtu

ni
ta

ti • Identificarea unor parteneri 
potriviti pentru proiecte 
colaborative interegionale

• Participare la apeluri si 
accesarea de fonduri dedicate 
regiunilor membre ale 
parteneriatului

• O mai buna pozitionare a 
regiunilor partenere in lantul 
valoric european

Liderii parteneriatului
Regiunea Nord-Est - Romania
Regiunea Valencia - Spania

Regiuni partenere (11) – Spania, Italia, Franta, Republica Ceha, Polonia, Portugalia, Suedia, 
Belgia



S3P Energy – Parteneriatul “Bioenergy”

Obiectivul principal
Dezvoltarea bioenergiei bazate pe energia obtinuta
din deseuri forestiere precum și din culturi non 
agricole pentru o creștere regională durabilă.

Bioenergia este o prioritate comună a specializării
inteligente pentru mai multe regiuni din UE. În
consecință, în 2016, Platforma de Specializare
Inteligentă în domeniul Energiei a susținut crearea
unui parteneriat interregional pentru Bioenergie și
specializare inteligentă, care lucrează în prezent la 
patru domenii prioritare: biocombustibili, biomasă, 
biogaz și transfer de cunoștințe.

Ar
iit

em
at

ice •Instalații de biomasă în zonele / 
comunitățile rurale

•Instalații de biogaz
•Energie termică - încălzire și răcire
•Modele de gestionare a pădurilor
•Generarea de energie electrică la 
scară mică folosind peleti și așchii de 
lemn

•Crearea conștientizării și schimbul de 
bune practici Be

ne
fic

ii/
 O

po
rtu

ni
ta

ti • Sprijinirea colaborării 
intersectoriale

• Schimb de experiențe în lanțurile 
valorice interregionale

• Dezvoltarea de tehnologii și 
servicii inovatoare

• Proiecte și activități comune
• Mapare regionala pentru

identificarea punctelor tari, 
barierelor și nevoilor

Liderii parteneriatului: Castilla y León (Spania) si Lappi (Finlanda)

Regiuni si tari partenere (3) – Romania si Norvegia



S3P Industry – Parteneriatul “Water Smart Territories”

Obiectivul principal
Sprijinirea colaborarii intersectoriale intre
sectoarele apei si TIC si evidentierea celor mai
promitatoare inovatii. Schimbul de experienta
intre lanturile valorice interregionale, portofoliile si
platformele de investitii vor consolida dialogul
industrial si vor favoriza dezvoltarea de 
tehnologii si de servicii de inovare.

Tendinte de inovare propuse de WST:
• Întărirea flexibilității infrastructurii (poluanții 

persistenți și emergenți, pierderile de apă, etc.)
• Digitalizare - Industrie 4.0 (big data, senzori, 

etc.)
• Economia circulară (recuperarea resurselor, 

valorificarea nămolurilor, reutilizarea apei, etc.)
• Facilitarea guvernantei multilaterale

Ar
iit

em
at

ice •Nămol (Regiune responsabila – Letonia; 
Lombardia, Italia)

•Poluare difuză (Regiune responsabila –
Aragon, Spania)

•Micro-poluanți (Regiune responsabila
– Friesland, Olanda)

•Digitalizare (Regiune responsabila –
Centre var de Loire, Franta; Oulu, 
Finlanda)

•Economia circulara (Regiune
responsabila – Aragon, Spania; Centre 
var de Loire, Franta)

Be
ne

fic
ii/

 O
po

rtu
ni

ta
ti • Sprijinirea colaborării 

intersectoriale
• Schimb de experiențe în lanțurile 

valorice interregionale
• Dezvoltarea de tehnologii și 

servicii inovatoare
• Proiecte și activități comune

Liderii parteneriatului
Aragón - Spania, Centre Val de Loire – Franta, Provincia Fryslan – Olanda

Regiuni partenere (18) – Spania, Italia, Franta, Finlanda, Republica Ceha, Letonia, Malta, 
Romania, Portugalia,  Marea Britanie, Slovenia, Grecia



S3P Industry – Parteneriatul “Personalised medicine”

Obiectivul principal
Stabilirea de ecosisteme solide care combină
expertiza biomedicală, cu cea tehnologică și bazată
pe date. Prin reunirea acestor ecosisteme, se va
atinge o valoare adăugată mai mare și se va stimula
implementarea medicinei personalizate, cu o 
abordare inovatoare pentru sănătate și îngrijire în
Europa. 

Medicina personalizata reprezintă un model medical 
care utilizează caracterizarea fenotipurilor și 
genotipurilor indivizilor pentru adaptarea strategiei 
terapeutice potrivite pentru persoana potrivită, la 
momentul potrivit, pentru a determina predispoziția 
la boală, pentru a asigura prevenția în timp util și 
focalizata. 

Ar
iit

em
at

ice • Platforma de gestionare a datelor cu 
caracter personal (Regiune responsabila
– Flandra, Belgia)

• Centrul de celule și genuri (Regiune
responsabila – Flandra, Belgia)

• Asistența medicală a secolului 21
(Regiune responsabila – Regiunea de Est, 
Olanda)

• E-infrastructură pentru neuro-
sănătate (Regiune responsabila –
Limburs, Olanda)

• Locuri de muncă ale viitorului (Regiune
responsabila – Limburs, Olanda)

Be
ne

fic
ii/

 O
po

rtu
ni

ta
ti •Sprijinirea colaborării intersectoriale

•Schimb de experiențe în lanțurile 
valorice interregionale

•Identificarea de noi soluții pentru 
sănătate, bunăstare și îngrijire a 
sănătății

•Mapare regionala pentru identificarea 
punctelor tari, barierelor și nevoilor

•Integrarea lanțurilor de valoare în 
diferite sectoare tehnologice

Liderii parteneriatului
Limburg (Olanda), Oost-Nederland (Olanda), Vlaams Gewest (Belgia)

Regiuni partenere (8) – Spania, Italia, Danemarca, Romania, Finlanda, Slovenia



S3P Agro-Food – Parteneriatul “High Tech Farming”

Obiectivul principal
Dezvoltarea de activități comune pentru accelerarea
adoptării unor tehnologii înalte și noi care pot 
îmbunătăți performanțele practicilor agricole și
gestionarea fermelor.

Obiective specifice
• adoptarea de tehnologii agricole avansate în

fermele mici și familiale;
• noi soluții pentru depistarea timpurie a 

dăunătorilor și bolilor;
• îmbunătățirea sănătății și bunăstării animalelor.

Ar
iit

em
at

ice

•EYES & TOUCH (senzori meteo, senzori 
sol, senzori Canopy, senzori de produs, 
senzori de bord / proximali)

•MIND pentru elaborarea datelor și 
furnizarea de instrucțiuni (achiziția 
datelor, date analiza, Straturi / imagini, 
DSS) 

•BRAȚE INTELIGENTE pentru a face 
activități precise și în timp util (Mașini, 
Programare / Automatizare, Robotice), 

•SERVICII orientate spre tehnologie
(Instalare, Întreținere, Reparare) și

•SERVICII orientate spre educație
(Instruire, ferme și site-uri Demo) 

Be
ne

fic
ii/

 O
po

rtu
ni

ta
ti • Conectarea eficientă a 

ecosistemelor de inovare regională
• Partajare ecosisteme de inovare
• Furnizarea de servicii eficiente
pentru o varietate de părți
interesate (cvadruplu helix)
• Promovare și conectare
• Dezvoltare, integrare și realizare
parteneriate la nivelul UE
• Proiecte pilot interregionale
• Menținerea unei abordări regionale
(descentralizate)

Liderii parteneriatului: Toscana (Italia)

Regiuni si tari partenere (32) – Franta, Italia, Portugalia, Estonia, Finlanda, Spania, Olanda, 
Luxemburg, Muntenegru, Marea Britanie, Romania, Norvegia, Belgia, Grecia, Danemarca, 
Slovenia, Estonia 



S3Platforms Activitati Persoana de 
contact

Contact email

1.S3P Industry
“Smart Regional 

Investments in Textile 
Innovation”

- 2016, Regiunea Nord Est face parte, în calitate de co-leading region (co-partener) 
alături de regiunea Valencia

- A fost realizată o analiză a sectorului Textile din Regiunea Nord Est în urma căreia a 
fost identificat lanțul valoric al sectorului,

- Nord-Est este membră a organizației EURATEX - The European Apparel and Textile 
Organisation, precum și a rețelei REGIOTEX – rețea de suport a Parteneriatului
Tematic Regional Investments for Textiles Innovation

Agatha Filimon agatha.filimon@adrnordest.ro

2.S3P-Industry
“Water Smart Territories”

- Aderare la parteneriat din septembrie 2019
- Peste 20 de tari/regiuni partenere
- Membru a 4 grupuri de lucru (digitalizare, economie circulara, valorificare namol, 

biotehnologii)
- Diseminare regionala pentru cautare de parteneri si participare la grupuri de lucru

Simona Popa simona.popa@adrnordest.ro

3.S3P-Industry
“Medicina Personalizată”

- Aderare la parteneriat în ianuarie 2019
- Contributie la realizarea documentelor de mapare detaliată a tendințelor în curs de 

dezvoltare și a actorilor relevanți din industrie și tehnologie din diferitele părți ale 
lanțului valoric 

- Dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte în domeniul medicinei personalizate, 
în colaborare cu membrii Clusterului Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi 
Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) și ai Clusterului BioROne

Alina Căpitanu acapitanu@adrnordest.ro

4.S3P Energy
“Bioenergie”

- În anul 2017, Regiunea Nord-Est a aderat la parteneriatul tematic Bioenergie și a 
realizat cartografierea regiunii din punct de vedere al bioenergiei (biomasă) –
producție, consum și capacitate.

- Platforma a susținut crearea unui parteneriat interregional pentru Bioenergie și 
specializare inteligentă, care lucrează în prezent la patru domenii prioritare: 
biocombustibili, biomasă, biogaz și transfer de cunoștințe.

Simona Popa simona.popa@adrnordest.ro

5.S3P Agri-Food
„High-Tech Farming”

- Aderare la parteneriat în anul 20217
- ADR Nord-Est este membru și în grupurile de lucru High-Tech Farming și 

Biorregions din cadrul ERIAFF, 
- ADR Nord-Est a avut și rolul de promotor al rețelei ERIAFF, jucând un rol important 

și în includerea în rețea a unui nou membru: Euroregiunea Nistru
Claudiu Mitrea claudiu.mitrea@adrnordest.ro

ADR Nord-Est – Persoane de contact

mailto:agatha.filimon@adrnordest.ro
mailto:acapitanu@adrnordest.ro








Link-uri utile:

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food


Testimonial – Carmen Boiciuc
Manager de proiect TEXT4IM, ASTRICO NORD-EST


