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Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est vă propune să vă alăturați unui grup
consultativ regional, în cadrul căruia se va analiza situația actuală, tendințele și modelele din
domeniul Apei, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai
eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului și a utilizării eficiente a apei.
Grupul regional consultativ in domeniul apei va fi constituit sub forma unei structuri
informale si va reuni specialiști din domeniul apei din Regiunea Nord-Est, începând cu
reprezentanti ai administratiei publice, administratiilor bazinale, operatorii de alimentare cu
apă și canalizare, firme producătoare de echipamente și tehnologii dedicate apei, firme de
proiectare, ONG-uri, asociații, companii producătoare din diverse domenii, universități &
centre de cercetare și nu în ultimul rând, publicului larg interesat de îmbunătățirea
performanțelor tehnice în domeniul apei.
Obiectivul constituirii acestui grup regional consultativ este acela de a sprijini
introducerea pe agenda publica a conceptului de masa critica a ecosistemului inovarii pentru
tehnologiile din domeniul apei in randurile actorilor regionali relevanti, de a facilita schimbul
de informatii si cunostinte (know-how) in domeniu si de a dezvolta proiecte in parteneriat in
domeniul apei la nivel regional si la nivel international. In acest sens, pana la finalizarea
proiectului, îmbunătățirea instrumentelor de politică referitoare la implementarea efectivă a
inovației în lanțurile de inovare regionale, a inovării deschise prin specializarea inteligentă va
fi inclusa in planificarea si programarea regionala, insotita de un portofoliu regional de proiecte
in domeniu.
Reprezentantii desemnati ai grupului regional consultativ in domeniul apei vor fi consultati cu
privire la anumite activități (cu substrat tehnic sau specializat) de implementat în cadrul
proiectului, cum ar fi:
• În etapa de analiza a bunelor practici cu referire la sectorul apei si la tehnologiile inovative
din domeniul apei – selectie bune practici;
• Participarea la vizite de studiu organizate în regiunile partenere în proiect, unde vor fi
analizate și discutate bune practici în domeniile de expertiză ale acestuia. Participantul va
intocmi si prezenta la intalnirile semestriale documentul “Lectii invatate pentru regiunea
mea”;
• Participare in cadrul intalnirilor Grupului Regional Consultativ in Domeniul Apei
(GRA) (grupul regional de stakeholderi al proiectului) - intalnirile grupului vor avea loc o
data / semestru;
• Implicare in elaborare si implementare Plan Regional de Actiune:
- Implicare activa in evaluarea stadiului actual al tehnologiilor din domeniul apei la
nivel regional, cu perspectiva potențialei dezvoltări într-o mai mare masură a masei
critice a ecosistemului de inovare;
- Identificare de bune practici regionale;
- Contributie la elaborarea foilor de parcurs pentru îmbunătățirea elementelor de
politică publică din regiune pentru consolidarea masei critice în: a) dezvoltarea
capitalului uman și, b) strategia de internaționalizare pentru inovare regională, pentru
tehnologiile din domeniul apei;
- Contributie la elaborarea Planurilor de Acțiune Regionale (participare la interviuri
directe, chestionare online, etc): proces participativ de gândire strategică, cu
implicarea stakeholderilor și a autorităților regionale vizate, pentru corelarea
inconsistențelor politice cu oportunitățile relevate de foile de parcurs elaborate și
schimbul de experiență.
- Contributie la generarea de idei pentru proiectele de colaborare internaționale.

•
•

Participarea la evenimentul de diseminare regionala organizat de ADR Nord-Est în
vederea diseminării activităților si rezultatelor proiectului;
Sprijin și contribuție pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică referitoare la
implementarea efectivă a inovației în lanțurile de inovare regionale, a inovării deschise
prin specializarea inteligentă.

Proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii
Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”), este finantat in
cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.
Proiectul iWATERMAP aduce alături entități din 7 țări europene (Olanda, Spania, România,
Letonia, Cehia, Portugalia, Grecia) și are drept obiectiv îmbunătățirea politicilor de inovare
pentru tehnologiile din domeniul apei, contribuind la creșterea masei critice a ecosistemului
de inovare în regiunile partenere. ADR Nord-Est este singura organizatie din Romania
participanta in cadrul acestui proiect.
Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea politicilor de inovare pentru tehnologiile din domeniul
apei, contribuind la creșterea masei critice a ecosistemului de inovare în regiunile partenere.
Abordarea de masa critică a ecosistemului de inovare presupune identificarea și
implementarea, pas cu pas, a tuturor elementelor necesare pentru ecosistemul de inovare,
cum ar fi: cooperarea între mediul academic și sectorul privat, interacțiunea dintre clustere,
cooperarea în cadrul rețelelor interregionale, știință și educație, asigurându-se astfel
stabilitatea și dezvoltarea durabilă a sistemului.
Proiectul iWATERMAP a selectat Tehnologiile din domeniul apei datorită contribuției
acestora la depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă și
anume: deficitul de apă, utilizarea eficientă a apei, utilizarea tehnologiilor în alte domenii
conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor
uzate, etc. Sectorul are un potențial mare de a genera produse și servicii inovatoare care pot
fi exportate, contribuind astfel, la creșterea competitivității, dezvoltare economica și crearea
de locuri de muncă în regiune.
Instrument de politica vizat in cadrul proiectului
POR 2014-2020, Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic, justificat de premisa că
este importantă stimularea inovării, în special în sectorul tehnologiei apei, care să sprijine
creșterea competitivității, dezvoltarea economica și crearea de locuri de muncă în regiune.
Indicatorul de performanță autodefinit urmărește sprijinirea a 3 entități în activități de TT
(inovare IMM în parteneriat cu ITT).

