
Oportunitati de cooperare 
internationala pentru inovare:

Vanguard Initiative



Ce este Initiativa Vanguard?

Alianta de 44 regiuni europene dedicate
➢ modernizarii industriale
➢ competitivitatii
➢ internationalizarii lanturilor valorice

europene

Membrii VI sunt autoritati regionale (sau
echivalente) responsabile de implementarea
unei strategii de specializare inteligentă
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Avantajele Initiativei Vanguard

➢ Angajament politic puternic din partea
regiunilor membre

➢ Cooperare interregionala bazata pe S3
➢ Colaborare intre autoritati regionale, 

clustere, industrie, institute de 
cercetare

➢ Accelerarea comercializarii solutiilor
si tehnologiilor inovative

➢ Explorarea si facilitarea investitiilor
public-privat si cofinantarea
initiativelor

➢ Dialog structurat cu institutiile
europene, contribuind la dezvoltarea
politicilor si programelor UE
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Initiativa Vanguard: Structura si guvernanta

Intalniri anuale ale 
liderilor politici

Intalniri ale 
directorilor de politici 
in domeniul inovatiei

Reprezentantii regiunilor
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Secretariat
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Platforma S3 
privind 
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industriala

Parteneriate regional public-private / Clustere / Companii 
si inovatori din regiuni

Implicarea: 
Responsabililor de 

politici publice
Expertilor

Companiilor mari



BIO-ECONOMY

EFFICIENT AND SUSTAINABLE MANUFACTURING

HIGH PERFORMANCE PRODUCTION THROUGH 3D-
PRINTING

ADVANCED MANUFACTURING FOR ENERGY RELATED 
APPLICATIONS  IN HARSH ENVIRONMENTS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SMART HEALTH

Proiectele pilot ale Initiativei Vanguard

• Plan anual de actiune aferent fiecarui pilot
• 3-5 cazuri demonstrative (demo cases) in scopul

accelerării introducerii produselor pe piață.
• Activități incluse în planurile de acțiune:

• Facilitarea creării de consorții
• Dezvoltarea unor idei de proiecte

interregionale
• Susținerea financiară inițială a unui proiect

în vederea obținerii de surse de finanțare
• Accesarea surselor de finanțare europene

pentru proiectele de interes pentru regiuni
(fonduri publice și private)

• Încurajarea schimbului de bune practici între
regiuni



Analiza
Document de analiza

Chestionare
Identificare regiuni
coordonatoare si
actori cheie

Conectare
Evenimente de tip 
matchmaking

Dezvoltare de proiecte
pentru noile lanturi
valorice

Demonstrare
Initiative comune de 
demonstrare

Proiecte pilot TRL 5/8

Comercializare

Lansarea noilor
initiative/start ups

Noi lanturi valorice

TRL 9
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Implementarea metodologiei Vanguard 



Ce? Exploreaza oportunitatile de dezvoltare a initiativelor
interregionale si a co-investitiilor

De ce? Accelereaza introducerea produselor pe piață

Cum? Dezvoltarea de cazuri demonstrative in cadrul
proiectelor pilot

Cine? Autoritatile regionale in colaborare cu clusterele, 
mobilizand companiile si organizatiile de cercetare

Cat? aproximativ 30.000 euro/proiect pilot și un buget 
flexibil (o contribuție de 1000 euro/regiune). 
Bugetul total anual este de aproximativ 50.000 euro.

Criterii de validare pentru demo cases:
• Proiecte demonstrative care se concentrează pe aplicații la nivel post-prototipare (> TRL5), cu potențialul de 

implementare completă pe piață într-un interval de timp de 3 până la 5 ani.
• Implicarea industriei
• Dimensiunea europeana a lantului valoric
• Valoare adaugata a demonstrarii in comun la scala europeana

Caracteristici ale Proiectelor pilot & Demo cases Vanguard



Propunerea Regiunii Nord-Est pentru demo case in 
cadrul Pilotului Smart Health

Platforma inter-regionala de 
cercetare și dezvoltare de noi 

radiotrasori în domeniul medicinei 
personalizate 

cu scopul de a crea un ecosistem care să acopere întregul 
lanț valoric al industriei radiofarmaceutice, de la 
cercetare și dezvoltare la producție, prin încurajarea 
cooperarii.



Persoana de contact in cadrul Initiativei Vanguard

Alina Capitanu
Sef Birou Proiecte Externe
Email: acapitanu@adrnordest.ro

Informatii suplimentare Initiativa Vanguard

https://www.s3vanguardinitiative.eu/

mailto:acapitanu@adrnordest.ro
https://www.s3vanguardinitiative.eu/

