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Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

EIT este un organism creat de Uniunea 
Europeană în 2008 pentru a consolida 
capacitatea Europei de a inova. 

Inițiativa sprijină studenții, antreprenorii și
inovatorii să găsească soluții la provocările 
societale majore în domenii cu potențial 
ridicat de inovare, pentru a crea 
dezvoltare și locuri de muncă de calitate.



Comunitățile de cunoaștere și inovare (KIC) ale EIT

Activitățile KIC-urilor acoperă 
toate etapele inovării: 
• programe de formare și 

educare care stimulează 
punerea în practică a cercetării 
pe piață, 

• incubatoare și acceleratoare 
de afaceri,

• proiecte de inovare.

Student⇨ Antreprenor Idee⇨ Produs Prototip⇨ Piață



Creșterea impactului EIT 
KIC-urilor și corelarea cu 

RIS3 regionale

Abordarea disparităților 
regionale în ceea ce 

privește capacitatea de 
inovare 

Capacitate mai mare de 
inovare în învățământul 

superior

Răspândirea excelenței Colaborări Cross KIC-uri

Lansare KIC-uri:
- industrii culturale și 

creative (2022)
- apa, marin și maritim

(2026)

Model de finanțare 
simplificat

Agenda strategică EIT 2021-2027

+10.000 
absolvenți
programe

educaționale EIT

+ 600 start-up-uri
noi și

+ 7000 existente

+ 4000 de 
produse și servicii
noi introduse pe 

piață

+ 750 de instituții 
de învățământ

superior care vor
participa la 

activitățile EIT

Tranziția EIT – oportunități
2021



Activități EIT

EIT

Educație

Antreprenoriat

Inovare

EIT RIS

Răspunsul 
Comunității EIT

la COVID-19

Premierea
excelenței

Creativitate, inovare și antreprenoriatEducație
•Modelul unic de inovare al EIT este de a integra dimensiunea educației în reteaua de inovare
•Crearea antreprenorilor de mâine și promovează o schimbare reală a mentalității către o cultură și o atitudine 

antreprenorială
•KIC-urile EIT au dezvoltat propriile programe de educație - abilități adaptate nevoilor sistemului european de inovare

Transformă cele mai bune idei în produse, servicii și locuri de muncăAntreprenoriat
•Susține inovația în companiile existente și crearea de noi oportunități de afaceri
•Asigurarea accesului la finanțare, acces la noi clienți și piețe noi 
•Întâlniri de învățare transversala despre antreprenoriat
•Accelerarea timpului de introducere pe piață a inovațiilor prin acțiuni demonstrative

EIT ca mecanism de livrare a inovațieiInovare
•Dezvoltă și testează noi modele ale modului în care inovația este abordată, gestionată, finanțată și livrată în Europa
•Combina inovația sectorială și intersectorială și reuneste oameni din diferite sectoare, medii și discipline
•Finanțarea EIT pentru proiecte de inovare pentru „activități cu valoare adăugată a KIC” (KAVA) care susțin integrarea 

triunghiului cunoașterii

Stimularea inovării în țările RIS - inovatori modesti și moderațiEIT RIS
•Împărtășirea de bune practici, experiență și know-how care rezultă din activitățile comunităților EIT cu ecosistemele de 

inovare locale
•Servicii personalizate pentru a remedia deficiențele identificate în inovație
•Consolidarea legăturilor dintre principalii actori de inovare

Inițiativa de răspuns a EIT pentru măsuri, activități și soluțiiReacție EIT la COVID-19
•S-au mobilizat 60 de milioane EUR de finanțare suplimentară către inovatorii care oferă soluții cu impact ridicat - 207 

de proiecte inovare din 32 de țări
•Initiativa „Proiecte de răspuns la pandemii” - 62 de noi proiecte de inovare, 212 de parteneri din 25 de țări 
•„Instrumentul de sprijin al întreprinderilor” sprijină 145 de start-upuri, scale-upuri și IMM-uri din 23 de țări

Cei mai promițători antreprenori și inovatori din EuropaPremierea excelenței
•Produse, proiecte și servicii inovatoare revolutionare care abordează provocările globale din domeniu
•Premierea EIT are loc în timpul INNOVEIT, forumul anual al inovației al EIT
•Fiecare dintre KIC-uri selectează doi nominalizați pentru mai multe categorii
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Schema Regională pentru Inovare a EIT (EIT RIS)
Activități de 

susținere a inovării

Implicarea actorilor 
regionali în Rețeaua 

comunitara de inovare 
EIT

Matchmaking pentru 
proiecte de inovare

Compentitii pentru
start-up-uri

Mobilizarea și 
consolidarea 

rețelelor locale

Întărirea capacitatii
pentru transfer de 

tehnologie

Programe educaționale
pentru studenti în cadrul 

EIT RIS

Programe de 
internship



Au
to

rit
ăț

ip
ub

lic
e • Influentarea

politicilor privind
investitiile in 
inovare

• Valorificarea
punctelor tari
regionale

• Popularizarea
politicilor
regionale de 
inovare la nivel
European

M
ed

iul
pr

iva
t

•Acces la  capital 
uman cu
experienta si 
competente 
exceptionale
•Acces la know-
how si experienta
si consiliere in 
domeniul inovarii
•Acces la noi piete
•Implicare activa in 
procesul de 
elaborare a 
programelor
educationale de 
profil

An
tre

pr
en

or
i

•Cunoasterea bunelor
practici si
impartasirea
experientelor de 
success
•Acces la sprijin

pentru dezvoltarea
afacerii, finantare, 
noi piete si clienti
•Oportunitatea

identificarii de 
parteneri
•Acces la activitati

personalizate: 
scheme de mentorat, 
finantari dedicate, 
resurse umane
•Consultanta si sfaturi

specializate

St
ud

en
ți •Acces la 

programe
educationale care 
combina studiile
tehnice cu 
abilitatile
antreprenoriale

•Mobilitate
transfrontaliera

•Internship-uri
•Finalizare studii
cu diplome EIT 
recunoscute la 
nivel european

Ce
rc

et
ăt

or
i

• Aducerea ideilor
inovatoare pe 
piata

• Finantare si 
sprijin de 
specialitate

• Acces direct la 
capacitatea de 
cercetare a 
companiilor

Un
ive

rs
ită

ți • Interactiune
transsectoriala
si
transfrontaliera

• Cresterea
vizibilitatii si
atractivitatii
institutiei

• Transfer de 
cunoastere

• Dezvoltarea de 
programe
educationale
imbunatatite cu 
ajutorul
mediului privat

Beneficii entități regionale – EIT KIC
Pe lângă accesul la Rețeaua Europeană de Inovare, apartenența la KIC-uri prezintă
următoarele avantaje pentru diferite tipuri de entități:



EIT KIC în România – imagine globală (2019)
• Finanțarea totală de la EIT de 420,4 milioane EUR a fost 

direcționată către cele 28 de state membre ale UE

• România a primit în total 0,58 milioane EUR sub forma de 
granturi EIT

• Cea mai mare pondere (0,43 milioane EUR) a fost dedicată 
activităților implementate în cadrul Schemei Regionale de 
Inovare EIT (EIT RIS)

• La KIC-urile EIT au participat 10 organizații partenere unice și 
terțe părți din România

• 3 femei au absolvit programele de masterat marca EIT 

• 26 de cetățeni români au fost selectați pentru a participa la 
alte programe de educație EIT 

• 1 start-up românesc a fost creat și 29 start-up-uri au fost
susținute de EIT din 2017

• 29 de echipe de start-up-uri românești au participat la 
programele de sprijinire a afacerii EIT RIS



EIT KIC Activități Persoană de 
contact Email

EIT Climate-
KIC

- Partener EIT Climate-KIC din 2020
- Organizare Climathon Piatra Neamț 2020
- Membru EIT Climate KIC Hub Romania din 2021
- Diseminare regionala a apelurilor de proiecte deschise
- Organizare Eveniment North-East Climate Awareness

Day (Oct 2021)
- Organizare Climathon 2021 (25-31 Oct 2021)

Simona Popa simona.popa@adrnordest.ro

EIT Food
- Depunere aplicație împreuna cu TUIASI – EIT Food Hub
- Colaborare EIT Food Hub Romania (Impact Hub Buc.)
- Participare curs de specializare EIT Food Academy
- Aplicație candidatura membru EIT Food RIS Council

Claudiu Mitrea claudiu.mitrea@adrnordest.ro

EIT Health
- Se dorește o aplicație in calitate de membru EIT Health

Hub Romania
- Parteneriat Cross-KIC EIT Alumni si EIT Health

(evenimente comune de impact regional)
Alina Căpitanu acapitanu@adrnordest.ro

EIT 
Manufacturing

- Colaborare EIT Manufacturing Hub Romania (Iceberg 
BV - organizare evenimente in comun etc.)

- Semnare MoU cu EIT Manufacturing – acces regional 
facilitati si resurse

- Campion regional EIT M (Katty Fashion SRL Iasi)

Agatha Filimon agatha.filimon@adrnordest.ro

ADR Nord-Est – Persoane de contact

mailto:simona.popa@adrnordest.ro
mailto:claudiu.mitrea@adrnordest.ro
mailto:acapitanu@adrnordest.ro
mailto:agatha.filimon@adrnordest.ro


Informații 
suplimentare

EIT KICs



EIT Climate KIC

Viziune
EIT Climate să devină generator al inovării
climatice în Europa și dincolo de granițele
Europei

Misiune
Catalizarea schimbărilor sistemice prin inovare
și crearea de comunități rezistente la 
schimbările climatice. 

Obiectiv general
Reunește parteneri din mediul business, 
academic,  sectorul public și non-profit pentru a 
crea cele mai eficiente grupuri de expertiză, cu 
ajutorul cărora pot fi dezvoltate produse, 
servicii și sisteme inovatoare.

Pr
io

rit
ăț

i • Tranziție urbana
1. Utilizarea durabilă 

a terenului
2. Sisteme de 

producție durabile
3. Indicatori de 

decizie și finanțe
4. Educatie Do

m
en

iid
e i

nt
er

es • Schimbari climatice
• Dezvoltare durabila
• Protecția 

mediului/reciclare 
și economie 
circulară

• Managementul 
resurselor

• Mobilitate urbana
• Zero emisii
• Energie verde
• Orase verzi
• Productie durabila

Pr
og

ra
m

e •Ideație: Climathon, 
Climate Launchpad, 
Pathfinder (ptr. 
parteneri), 
Greenhouse (ptr. 
studenti)

•Accelerare si 
Demonstrare: 
Accelerator, Partner
Accelerator, 
Demonstrator (ptr. 
parteneri)

•Scalare: Scaler (ptr. 
parteneri)

•Educatie & 
dezvoltare 
profesionala: Journey, 
Master Label, 
Pioneers, Certified
Professionals



Pr
io

rit
ăț

i •Comportamentul
consumatorului
•Increderea
consumatorului
•Digitalizare
•Antreprenoriat
•Risipa și deșeurile
alimentare
•Producția de alimente
•Siguranța si calitatea
alimentelor
•Tehnologia alimentară
•Sănătate și nutriție
•Invațare și progres
•Dezvoltarea de noi
produse
•Durabilitate

Do
m

en
iid

e i
nt

er
es • Proteine 

alternative
• Agricultură durabilă 
• Nutriție 

personalizată
• Acvacultură 

durabilă 
• Trasabilitatea 

digitală
• Sisteme circulare 

de alimente

Pr
og

ra
m

e • Inovare
• Educatie
• Antreprenoriat
• Angajament public
• Împuternicirea 

femeilor în 
domeniul agro-
alimentar

• EIT-RIS
• Cross-KIC

EIT Food
Viziune
Europa în centrul unei revoluții globale în ceea
ce privește inovarea, producția alimentară și
valoarea acesteia în societate

Misiune
Abordarea provocărilor societale care 
afectează sistemul alimentar. „Mâncarea care 
ne conectează” - Catalizează transformarea 
sistemului alimentar

Obiective strategice 
• Abordarea încrederii scăzute a 

consumatorilor în alimente
• Alimentație mai sănătoasă
• Construiți un sistem alimentar conectat cu 

consumatorul din centru
• Spori durabilitatea
• Educați pentru a inova și pentru a remedia 

lipsurile de competențe
• Promovarea antreprenoriatului în sectorul 

agroalimentar



Pr
io

rit
ăț

i • Reformarea 
alternativelor de 
îngrijire

• Transformarea 
domeniului 
îngrijirilor medicale

• Gestionarea 
eficientă a datelor 
din lumea reală

• Dezvoltarea 
îngrijirii la domiciliu

• Sănătatea la locul 
de muncă

• Favorizarea unei 
vieți mai sănătoase

Do
m

en
iid

e i
nt

er
es • Sănătate (spitale, 

centre de îngrijire) 
și îngrijire

• E-Heath
• Inteligenta 

artificiala
• Educație 
• Cercetare și 

inovare
• Tehnologii 

medicale
• Farmaceutice

Pr
og

ra
m

e •Educatie: High Value
Care Forum, programe 
de master si doctorat, 
cursuri de formare a 
specialistilor, 
transformarea 
educației medicale, 
cursuri online, etc.
•Inovare: apeluri 
anuale deschise 
inovatorilor care 
doresc să schimbe 
cursul viitorului (Wild 
Card)
•Accelerator: EIT 
Health Catapult, 
Bridgehead, Gold
Track, Bootcamps, 
Investor network, etc.
•Think Tank

Viziune 
Împreună pentru vieți sănătoase în Europa. 

Misiunea 
Transformarea sistemului de sănătate din 
Europa, pentru cetățeni mai sănătoși și o 
economie re-energizată. Construirea unui 
ecosistem în care un nou mod de gândire în 
domeniul sănătății poate prospera

Obiective strategice
• Consolidarea sistemelor de sănătate în 

Europa
• Promovarea unei viați sănătoase și 

îmbătrânire activă a cetățenilor
• Contribuirea la o economie durabilă a 

sănătății în Europa

EIT Health



Pr
io

rit
ăț

i • Oameni si roboti
pentru o munca
sustenabila

• Additive 
Manufacturing 
(Imprimare 3D) 
pentru mai multa
flexibilitate

• Manufactura Zero 
Deseuri pentru
Economie circular

• Platforme digitale
pentru retele de 
valoare

Do
m

en
iid

e i
nt

er
es • Automotive și

aerospațială
• Industria

prelucrătoare
• Bunuri de consum
• Mașini și unelte
• TIC&electronice
• Tehnologii

medicale

Pr
og

ra
m

e • Educatie:

“Responsabilizarea
”, “Conectarea” si
“Angajarea” 
talentelor si a fortei
de munca

• Inovatie:
“Lansarea”, 
“Dezvoltarea” si
“Cresterea” 
inovatiilor

• Crearea de
afaceri: “Crearea”, 
“Accelerarea” si
“Transformarea” 
afacerilor

Viziune
Creșterea și consolidarea competitivității 
industriei manufacturiere europene

Misiunea
Adăugarea unei valori unice a produselor, 
proceselor și serviciilor europene, inspirând 
crearea unei industrii manufacturiere 
sustenabile și competitive la nivel global.

Obiective strategice
• Dezvoltarea unor abilități și talente 

excelente de producție
• Construirea unor ecosisteme inovatoare de 

producție eficiente
• Digitalizarea completă a producției
• Dezvoltarea producției orientate spre client
• Dezvoltarea producției sustenabile din 

punct de vedere social  
• Dezvoltarea producției durabile din punct 

de vedere al mediului

EIT Manufacturing



Testimonial - Caterina AILIESEI
CEO și Fondator Katty Fashion SRL Iași
Președinte Fondator REGINNOVA


