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Biroul pentru Gestionare RIS3 (BGRIS3)

Rolul BGRIS3

Specializarea
Inteligentă

RIS3

Echipa dedicată
operaţionalizării RIS3
Nord-Est urmăreşte
încurajarea spiritului
antreprenorial, dezvoltarea
companiilor inovative,
valorificarea infrastructurilor
de cercetare-inovare şi
stimularea parteneriatului
între universităţi, instituţii de
cercetare şi companii, în
domeniile agro-alimentar,
textile şi noi materiale,
biotehnologii, TIC, energie şi
mediu, turism şi sănătate.

Specializarea inteligentă
reprezintă un proces de
transformare economică
bazat pe identificarea
domeniilor în care o regiune
poate excela. Inovarea
presupune asumarea și
operaţionalizarea a trei
ingrediente principale:
informaţii documentate,
creativitate și iniţiativă;
care împreună generează plus
valoare pentru utilizatorul
final, dispus să plătească.

Strategia pentru Cercetare
și Inovare Regională prin
Specializare Inteligentă
(RIS3), este instrumentul
strategic care asigură
implementarea conceptelor
inovative în economia
regională printr-o abordare de
jos în sus, ce înseamnă
includerea în proces a
reprezentanţilor mediului
academic, universitar și de
cercetare, mediului de
afaceri, societăţii civile
precum și autorităţi
(Cvadruplu Helix).
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Privind în urmă

Privind spre viitor

Inovarea, cuvânt cheie pentru transformarea
economiilor regionale europene, va trebui asumată
şi implementată de toţi actorii regionali implicaţi în
procesul de transformare economică bazat pe
specializare inteligentă. Regiunea Nord-Est are
sectoare economice competitive, sprijinite de o
resursă umană profesionistă dar şi creativă,
capabilă să proiecteze regiunea spre dezvoltare
inteligentă şi sustenabilă.

Specializarea inteligentă reprezintă un instrument
de politici, introdus de Comisia Europeană încă din
2010 odată cu reformarea Politicii de Coeziune,
care a devenit acum o realitate în regiunile
europene prin efortul colaborativ al autorităţilor
publice, al mediului de afaceri, a lumii academice
şi a societăţii civile în ansamblul său. Reprezintă o
abordare pragmatică a dezvoltării regionale,
plecând de la firul ierbii, prin identificarea
domeniilor strategice de intervenţie pe baza
avantajelor competitive şi a potenţialului de
dezvoltare economică a regiunilor.

Echipa ADR Nord-Est responsabilă de gestionarea
RIS3 îşi asumă rolul de catalizator pentru
implementarea şi operaţionalizarea strategiei de
specializare inteligentă, îşi propune crearea unor
noi parteneriate prin internaţionalizarea RIS3,
implementarea de proiecte şi propune modele
inteligente de dezvoltare. Se bucură de sprijinul
Consorţiului Regional de Inovare şi de cel al
Comisiei Consultative Academice, structuri cu rol
tot mai important pentru operaţionalizarea RIS3
Nord-Est prin proiecte inteligente aferente
perioadei actuale de programare, dar şi pentru
perioada 2021-2017, când 35% din alocare va
trebui să răspundă obiectivului de politică 1 – O
Europă mai Inteligentă (transformare economică
inovatoare și inteligentă).

RIS 3 Nord-Est este un instrument necesar pentru
realizarea unor investiţii eficiente şi eficace, în
materie de cercetare, dezvoltare şi inovare, un
document strategic ce poate fi asimilat unui
organism viu, care suferă transformări în functie de
evoluţia regiunii, de nevoia de reconfirmare a
sectoarelor de specializare inteligentă, sau de
actualizarea informațiilor privind cererea și oferta
de servicii de inovare și transfer tehnologic.
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Specializarea Inteligentă în Regiunea Nord Est 2019
Aspecte cheie
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Întruniri ale structurilor

Clarificări soluţionate privind

Misiuni ale Băncii

în implementare

de guvernanţă RIS3

apelurile de proiecte RIS3

Mondiale

18

13

Participări la evenimente
naţionale

2

Participări la evenimente
internaţionale

Vizite de operaţionalizare
RIS3 în teritoriu

5

2
Întâlniri de lucru cu
mediul academic

Guvernanţă RIS3
Organizare de întâlniri ale structurilor de guvernare RIS3
ADR Nord-Est a organizat în data de 23.05.2019, la Iași, o întâlnire la care au participat reprezentanți ai mediului academic și
de cercetare, precum și ai administrației publice, din organizații reprezentate în Consorțiul Regional de Inovare Nord-Est și
în Comisia Consultativă Academică. Din discuții au rezultat sugestii de îmbunătățire a politicilor de sprijin a inovării, în
principal a implementării Axei Prioritare 1 din POR 2014-2020, precum și sugestii cu privire la axa omoloagă din exercițiul
financiar viitor, accentuându-se necesitatea clarificării reglementarilor cu privire la desfășurarea de activități generatoare de
venituri în infrastructurile de inovare realizate cu fonduri publice, precum și cu privire la statutul spin-off-urilor universitare.
A fost reiterată importanța stimulării colaborării dintre centre de cercetare și companii, precum și a formării capacitații de
inovare și transfer tehnologic. Întâlnirea a fost organizată în cadrul proiectului Interreg Europe TraCS3 – “Promovarea
colaborării și sprijinului interregional în domeniul infrastructurii de inovare în domenii prioritare RIS3, prin îmbunătățirea
ecosistemelor regionale de inovare”. Astfel, nu a fost solicitată decontarea de cheltuieli aferente organizării acestei întâlniri în
cadrul proiectului “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Est în
perioada 2018-2019”.

În data de 04.07.2019, la Iași, ADR Nord-Est a fost co-organizator al evenimentului “Les territoires face au défi de la durabilité.
Regards croisés Est-Ouest et Sud-Nord”, realizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași la care au participat
reprezentantii mediului academic din Regiunea Nord –Est. Obiectivul specific al evenimentului a fost discutarea adaptării
noilor dinamici spațiale și a politicilor teritoriale la sustenabilitate în întreaga lume, atât în est, cât şi în vest, în nord, și în sud.
Evenimentul a urmarit în primul rând analizarea diferențelor în adaptarea politicilor teritoriale la noile dinamici locale și
regionale și a modului în care acestea abordează nevoia de sustenabilitate. Organizarea întâlnirii nu a generat cheltuieli pentru
decontare din cadrul proiectului “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 în Regiunea
Nord-Est în perioada 2018-2019”.
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Implementare RIS3
Activităţi şi acţiuni de diseminare
În cursul anului 2019 Biroul pentru Gestionare RIS3 Nord-Est a publicat Rapoartele de activitate pentru gestionarea RIS3
Nord-Est (Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta) pentru anul 2018 şi pentru 2019 care
evidenţiază principalele realizări în promovarea şi operationalizarea Strategiei pentru Cercetare si Inovare Regionala prin
Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est. Raportul conţine informaţii despre activitatea de guvernanţă RIS3, actualizarea
portofoliului de proiecte RIS3, implementarea strategiei, internaţionalizare, promovare RIS3 şi proiecte internaţionale,
participări la workshopuri şi conferiţe de nivel înalt în calitate de speaker, trainer, sau invitat.
Pentru atingerea dezideratelor de promovare Regio şi RIS3 Nord-Est au fost realizate: pliante, afişe, broşuri, roll-up; s-a făcut
recepţia acestora (500 broşuri, 300 pliante şi 100 de afişe) şi s-a elaborat un plan de diseminare. Subiectele abordate în aceste
publicaţii fac referire la: Ce este Specializarea Inteligentă?; Cui se adreseaza RIS3?; Rolul ADR Nord –Est pentru
Operaţionalizarea RIS3; Lanţul valoric şi Nivelurile de Maturitate Tehnologică (TRL); Structura RIS3 Nord Est şi
Instrumentele de implementare (EDP-PDL); Domeniile şi Nişele de Specializare Inteligentă; Provocări şi Soluţii la nivelul
regiunii Nord-Est. Conţinutul grafic al panoului luminos tip roll-up personalizat Regio reflectă faptul că specializarea
inteligentă are un rol determinant în trasarea direcţiilor strategice de dezvoltare a Regiunii. Sistemul de expunere este afişat la
sediul central ADR Nord-Est, precum şi cu ocazia evenimentelor organizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
pe tematica inovării şi a specializării inteligente.
S-a creat un material informativ digital – Newsletter lunar privind RIS3, ce cuprinde informaţii de actualitate despre
specializarea inteligentă, soluţii de finanţare, conferinţe şi alte evenimente ce pot fi utile actorilor regionali (4helix). Au fost
transmise 4 ediţii în intervalul septembrie - decembrie, fiecare la o lista de aproximativ 400 de contacte.
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Sesiuni de informare
Pe parcursul anului 2019 echipa Biroului pentru gestionare RIS3 Nord – Est a organizat o sesiune de informare privind Axa 1,
POR 2014 – 2020, subiectul fiind lansarea priorității de investiții 1.2 . „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea
abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementarii “Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România.
Evenimentul a fost organizat pe 30 iulie a.c., la Piatra Neamţ, bucurându-se de participarea a 26 de persoane.

Conferinţa regională „Specializarea Inteligentă în Regiunea Nord-Est - Oportunităţi şi
Provocări”
Prin organizarea conferinţei regionale Specializarea Inteligentă în Regiunea Nord-Est - Oportunităţi şi Provocări, la Iaşi în
data de 12.12.2019, au fost susţinute prezentări şi s-au facilitat dezbateri privind dezbaterea oportunităţile şi provocările
întâmpinate pe parcursul validării şi operaţionalizării Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 NordEst) în exercitiul financiar actual. Invitaţi la eveniment, reprezentanţii Băncii Mondiale au prezentat planul de acţiune şi
rezultatele parţiale ale programului de asistenţă tehnică pe care îl derulează în Regiunea Nord-Est, pentru sprijinirea
transferului tehnologic, prezentând totodată subiectul proprietăţii intelectuale în contextul valorificării rezultatelor cercetării.
Cu acest prilej, participanţii la eveniment au avut oportunitatea de a cunoaşte două dintre echipele universitare care beneficiază
de asistenţă prin această iniţiativă şi care au împărtăşit câteva aspecte referitoare la experienţa dobândită.
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A doua parte a evenimentului s-a desfăşurat pe coordonate practice, atelierul de lucru interactiv lansând tuturor participanţilor
provocarea de a descoperi împreună modul în care putem îmbunătăţi procesul de descoperire antreprenorială, în vederea
actualizării permanente a nişelor prioritare de intervenţie şi a generării de proiecte inovative în regiune. Cu acest prilej, s-a
readus în discuţie, pe noi coordonate, rolul structurilor de guvernare RIS3 (CRI şi CCA) în elaborarea şi implementarea RIS3
Nord-Est. La acest eveniment au răspuns invitaţiei 69 de participanţi. Expunerea media a fost asigurată prin intermediul unei
conferinţe de presă, la care au participat 6 jurnalişti.

Răspunsuri la solicitări
Un rol important al Biroului pentru Gestionare RIS3, în vederea operaţionalizării Strategiei Regionale de Specializare
Inteligentă, este acordarea de asistență tehnică promotorilor de proiecte din portofoliul RIS3, inclusiv prin soluționarea
solicitărilor de informații cu privire la RIS3 și privind condițiile de accesare a finanțărilor disponibile prin Axa 1, POR
2014 – 2020 la nivelul Regiunii Nord – Est. Pe parcursul anului 2019 s-a răspuns la un numar total de 74 de solicitări, cele
mai multe, aferente apelului 1.2 - „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma
implementării “Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020”.
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Un interes sporit în rândul potenţialilor beneficiari au stârnit apelurile care vizează Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer
tehnologic (1.1.A), precum şi prioritatea de investiţii 1.1, Obiectiv Specific 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea
abordărilor multisectoriale, apărută în urma implementării iniţiativei „Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, finanţată din
POR 2014-2020, ca apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest, cu obiectivul specific de sprijinire a
portofoliului de proiecte aferent strategiilor regionale de specializare inteligentă, urmărind creşterea gradului de inovare în
firme, necesar dezvoltarii ecosistemului regional de inovare.
Prin acest apel sunt sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităţilor din cadrul iniţiativei Regiuni mai
putin Dezvoltate, în regiunile Nord-Est şi Nord-Vest. Prin proiectele respective se urmăreşte introducerea pe piaţă a rezultatelor
cercetării prin implicarea actorilor cheie identificaţi în cadrul cvadruplu helix (autorităţi publice, mediul de cercetare universitar
şi academic, mediul de afaceri şi societatea civilă). Proiectele vor avea o abordare multidisciplinară aducând contribuţii la
dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional.

Vizite în teritoriu
Echipa Biroului pentru Gestionare RIS3 a organizat în perioada 27-29 august 2019 două întâlniri individuale cu promotorii de
proiecte: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași + Continental Romania şi Universitatea "Vasile Alecsandri"
Bacău + Pambac Bacău, cu scopul pregătirii aplicaţiilor pentru finanţare în cadrul noii priorităţi de investiţii din POR 20142020, AP1, Operaţiunea 1.2..

Vizite individuale cu promotorii de proiecte RIS3 în 2019
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Întâlniri cu mediul academic
În luna noiembrie au fost organizate 2 întâlniri cu mediul academic din regiune, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
în data de 15 noiembrie 2019 şi la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau în data de 21 noiembrie 2019. S-a trecut în
revistă buna colaborare dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” şi ADR Nord-Est în cadrul Consorţiului Regional de Inovare
şi a Comisiei Cosultative Academice (structuri de guvernanţă RIS3 Nord-Est în care universitatea este reprezentată) şi s-a
insistat asupra necesităţii unei comunicări mai intense între universitate şi ADR Nord-Est, pentru a putea răspunde în timp util
la apelurile destinate proiectelor colaborative dintre mediul academic şi industrie. În mod special a fost discutat calendarul
activităţilor aferente implementării Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic” din cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020, îmbunătăţirile aduse apelurilor relansate, precum şi modul în care sugestiile de îmbunătăţire a
colaborării dintre centrele de cercetare şi industrie pot fi colectate în continuare şi implementate în viitoarele apeluri POR.
Numarul de participanţi prezenţi la întâlnirea de la Bacău a fost de 36, în timp ce la Suceava au fost prezenţi 16 reprezentanţi
ai Universităţii. Tema întâlnirilor s-a aliniat activităţii planficate în cadrul proiectului “Asistență tehnică - Implementarea
eficientă a Programului Operațional Regional” sub denumirea “întâlniri ale structurilor de guvernare RIS3 Nord-Est (CRI,
CCA, CCF, întâlniri mediu academic)” şi a unui proiect de cooperare externă. Nu a fost solicitată decontarea cheltuielilor din
cadrul proiectului de asistenţă tehnică POR.

Asistenţă tehnică Banca Mondială
Pe 15 ianuarie 2019, Direcția de Comunicare, Inovare și Cooperare Externă a organizat, la Piatra Neamţ, o întalnire de lucru
cu reprezentanţii Bancii Mondiale pentru prezentarea rezultatelor vizitelor exploratorii efectuate în decembrie 2018 şi
clarificarea calendarului de implementare pentru contractul de asistenţă tehnică pe care Banca îl va implementa în perioada
2019-2020.
În data de 21 februarie 2019 reprezentanţii ADR Nord Est au participat la un program de întâlniri cu rectorii universităţilor
din Iaşi (UAIC, USAMV, UMF, TUIASI), organizat de Banca Mondială, cu scopul prezentării programelor şi activităţilor de
asistenţă tehnică derulate în Regiunea Nord-Est. În cadrul întâlnirilor s-a obţinut confirmarea interesului universităţilor de a
participa la aceste programe.
În intervalul 25-26 martie, reprezentanţii ADR NE au participat, alături de reprezentanţii AM POR, la atelierul de lucru
organizat de Banca Mondială, la Iaşi, cu tema: “Programul de Valorificare a Cercetării”. Evenimentul a fost organizat cu scopul
acordării de sprijin pentru dezvoltarea potenţialului de comercializare a proiectelor de cercetare din universităţi (UAIC, UMF,
TUIASI) în contextul implementării activitatilor din cadrul contractului de asistenţă tehnică derulat în Regiunea Nord-Est.
Pe 5 iunie reprezentanții ADR NE au participat alături de reprezentanții ADR NV la videoconferință organizată de către Banca
Mondială având ca temă principală stabilirea următorilor pași în derularea Programelor de Valorificare a Cercetării și
Structured Research Contracts. De asemenea, a fost prezentat un al treilea program – Dezvoltarea Capacitații
Administrative a TTO-urilor, care va pune la dispoziție know-how și vizite de studiu, pentru dezvoltarea ofertelor de servicii
pe baza unor contracte standardizate și a unei proceduri de monitorizare.
În perioada 01-02.07.2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat la misiunea derulată de reprezentanţii Băncii Mondiale la Iaşi
în cadrul căreia au fost organizate întâlniri individuale cu echipele selectate în cadrul “Research Valorization Program”,
întâlniri cu reprezentanţii Birourilor de Transfer Tehnologic dezvoltate în universităţile din Iaşi precum şi întâlniri cu
reprezentanţii unui laborator în contextul unei bune colaborări între cercetare şi industrie, specifice Programului “Structured
Research Contract”. Activităţile desfăşurate în cadrul misiunii au scopul implementării contractului de asistenţă tehnică al
Băncii Mondiale derulat în Regiunea Nord-Est.

11

În perioada 12-13.09.2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat la misiunea derulată de reprezentanţii Băncii Mondiale la Iaşi
cu scopul implementării Research Valorization Program, fiind organizate întâlniri cu reprezentanţi ai unor laboratoare în
contextul unei mai bune colaborari între cercetare şi industrie, specifice Programului Structured Contract Research. De
asemenea, a fost organizată prima sesiune de Foundational Training care s-a axat pe transferul tehnologic şi drepturile de
proprietate intelectuală.
În perioada 23-24.10.2019, reprezentanţii DCICE au participat misiunea derulată de catre reprezentantii Bancii Mondiale la
Iaşi, în cadrul căreia a fost organizată a doua sesiune Foundational Training, care a avut ca principal subiect transferul
tehnologic instituţional: politici şi practici. De asemenea, au fost organizate întâlniri cu echipele selectate în cadrul Research
Valorization Program, o întalnire cu un laborator în contextul colaborării dintre cercetare şi industrie - Programul
“Structured Contract Research” şi o întalnire cu reprezentanţii biroului de transfer tehnologic din cadrul unei universităţi
din Iaşi.
În intervalul 18-20 noiembrie 2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat la misiunea derulată de echipa Băncii Mondiale la
Iaşi, prilej cu care au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii laboratoarelor din universităţi, în contextul unei bune colaborări
între cercetare şi industrie, specifice Programului “Structured Contract Research”. Echipa BGRIS3 a participat şi la
întâlnirea organizată cu echipa selectată aferent Programului “Technology Transfer Institutional Building”. Activităţile
desfăşurate în cadrul misiunii au scopul implementarii contractului de asistenţă tehnică al Băncii Mondiale derulat în Regiunea
Nord-Est.
La data de 27 noiembrie 2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat la Iaşi, la cea de-a treia sesiune Foundational Training.
Scopul a fost de a prezenta bune practici pentru transferul tehnologic.
Echipa BGRIS3 a sprijinit Banca Mondială din România în dezvoltarea programului Proof of Concept, prin realizarea de
interviuri telefonice (19) şi faţă în faţă (2) cu potenţiali aplicanţi în cadrul Programului. Activitate s-a desfăşurat în intervalul
06-13.12.2019 şi are scopul de a susţine implementarea contractului de asistenţă tehnică al Bancii Mondiale derulat in
Regiunea Nord-Est.
În data de 13 decembrie 2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat la Iaşi, la cea de-a patra sesiune Foundational Training
care s-a axat pe prezentarea modului de mapare a ecosistemului de inovare. Activitatea desfăşurată are scopul implementării
contractului de asistenţă tehnică al Băncii Mondiale derulat în Regiunea Nord-Est;
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Alte activităţi de susţinere a operaţionalizării RIS3 Nord-Est
În data de 14 martie 2019, reprezentanţii BGRIS3 au participat împreună cu reprezentanţii ADR NV şi experţii JRC la
întâlnirea de lucru organizată de către AM POR pe tema Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic/ POR 20142020, obiectivul specific 1.2: “Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma
implementarii Iniţiativei Regiuni mai puţin dezvoltate în România” care a avut ca scop clarificarea unor elemente din ghid,
în vederea finalizării acestuia.
În data de 24 aprilie 2019, reprezentanţii ADR NE au participat, alături de reprezentanţii ADR NV, AM POR şi DG Regio la
videoconferinţa organizată de către Banca Mondială având ca temă: Prezentarea Fondului pentru Inovare din Serbia - modul
lor de organizare a unei cereri simplificate de propuneri de proiecte. Banca Mondială a sprijinit operaţionalizarea Fondului de
Inovare al Serbiei şi iniţierea în 2011 a instrumentelor financiare de pilotare pentru dezvoltare tehnologică şi inovare în
întreprinderilor din Serbia (încurajarea şi sprijinirea dezvoltării spiritului antreprenorial inovator şi îmbunătăţirea legăturilor
dintre cercetare, dezvoltare tehnologică şi economie).
Pe 24 mai 2019 reprezentanții ADR NE au participat alături de reprezentanții ADR NV la videoconferința organizată de către
Banca Mondiala având ca temă: Prezentarea Fondului pentru Inovare din Serbia. Reprezentanții lor au răspuns întrebărilor
și neclarităților legate de modul de organizare a cererilor simplificate a propunerilor de proiecte, întrebări primite din partea
regiunilor din România. (NE şi NV).
În perioada 11-12 iunie 2019, reprezentanții BGRIS3 au participat la Iași la întâlnirile de tip “focus group” organizate de către
firma Lattanzio Monitoring&Evaluation în cadrul evaluării POR 2014-2020 – Axa prioritara 1 – Promovarea transferului
tehnologic. Întâlnirile au pus accentul pe valoarea adăugată a proceselor dezvoltate de POR în promovarea transferului
tehnologic la nivel regional. Participanții vizați au fost promotorii de proiecte din cadrul Axei 1 și promotorii de proiecte din
cadrul portofoliului de proiecte RIS3 din regiune.
Trei reprezentanţi ai Biroului Gestionare RIS3 au finalizat cursul de specializare MOOC – Designing a Smart Specialization
Strategy, organizat de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne înpreună cu BAK Economic Inteligence, coordonat de Prof.
Dominique Foray. Cei 3 reprezentanţi se alătură astfel celorlalţi angajaţi din ADR Nord-Est care au absolvit cursul în sesiunile
anterioare.
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Proiecte Internaţionale

TraCS3 – Promovarea colaborării şi
sprijinului interregional în domeniul
infrastructurii de inovare în domenii
prioritare RIS3, prin îmbunătăţirea
ecosistemelor regionale de inovare.
Proiectul are ca obiectiv general
îmbunătăţirea politicilor regionale care
sprijină infrastructura de inovare din
sectoarele prioritare RIS3 şi contribuie la
crearea unui mediu favorabil pentru
integrarea infrastructurii de inovare în
lanţuri valorice interregionale şi în reţele
de cunoaştere. În ianuarie 2019 a fost
realizat un sondaj asupra utilizării
infrastructurii de inovare din regiunile
partenere, la care au participat şi 14
organizaţii majore de cercetare din
Regiunea Nord-Est, concretizat într-o
radiografie a modului lor de funcţionare, a
ariilor RIS3 adresate, a resurselor
financiare şi umane, precum şi a
serviciilor de inovare oferite. Au fost
abordate, totodată, oportunităţile şi
provocările cu care se confruntă sectorul
de inovare, pentru a putea identifica
aspecte ce pot fi propuse spre analiză şi
îmbunătăţire autorităţilor de management.
Pe baza acestor rezultate a fost realizată o
primă mapare a ecosistemului regional de
inovare şi a serviciilor oferite potenţialilor
beneficiari. Rezultatele au fost dezbătute
cu partenerii de proiect în cadrul celor 3
întâlniri interregionale TraCS3, precum şi
cu stakeholderii regionali, în cadrul celor 3
întâlniri organizare în Regiunea Nord-Est,
în 2019. Conform planului de activitate
TraCS3 pe parcursul acestui an au avut loc
întâlniri interregionale la Bruges, Bremen
şi Tampere, unde au participat şi 5
reprezentanţi ai mediului academic din
Regiunea Nord-Est, experţi în ariile RIS3
adresate în cadrul respectivelor
evenimente.

Proiectul Orizont 2020
"TeRRItoria - Cercetare și
inovare responsabilă la nivel
teritorial prin implicarea
actorilor locali din Cercetare &
Inovare" urmărește conectarea
cercetării și inovării la strategiile de
specializare inteligentă (S3 sau
RIS3) a regiunilor, pornind de la
premisa că o creștere a
responsabilității în sistemele care
generează cunoaștere va atrage dupa
sine și o creștere a competitivității
teritoriilor europene. În Regiunea
Nord-Est proiectul se adresează
comunităților din zona montană
(Ţara Dornelor și teritoriul GAL
Ceahlău). Pe parcusul anului 2019,
s-au pus bazele parteneriatului
pentru dezvoltarea proiectului în
teritoriul țintă din Regiunea NordEst, fiind identificați actorii
teritoriali / regionali relevanţi pentru
implementare. De asemenea, a fost
mapat ecosistemul local și regional
specific experimentului care va fi
dezvoltat în 2020, în microregiunile
țintă. Acest experiment va fi
coordonat de ADR Nord-Est în
colaborare cu o serie de actori locali
importanţi (în sistem cvardruplu
helix), între care Centrul de
Economie Montană al Academiei
Române – CE-MONT (cercetare),
Agenţia Naţională a Zonei Montane
(politici publice pentru zona
montană), Asociația Romontana
(societate civilă), antreprenori şi
asociaţii de producatori (mediul
privat), la care se vor adăuga
universităţile şi alte entităţi de
cercetare din Regiunea Nord-Est.
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Proiectul de cooperare interregională
iWATERMAP – Foi de parcurs
pentru Tehnologii Inovative în
domeniul Apei are obiectivul de
îmbunatăţire a politicilor de inovare
pentru tehnologiile din domeniul
apei, contribuind la creşterea masei
critice a ecosistemului de inovare în
regiunile partenere (8 parteneri din 6
ţări europene). În perioada 9-10
aprilie 2019, reprezentanţii ADR
Nord-Est împreuna cu 2 stakeholderi
au participat la cea de-a doua întalnire
transnaţională organizată în
Heraklion (Creta) unde a fost discutat
stadiul proiectului şi au fost
identificate cazuri de bună practică în
domeniul tehnologiilor de apă. În
perioada 25-26 iunie 2019, s-a
organizat cea de-a treia întalnire
transnatională la Iaşi, unde au fost
prezenţi actorii relevanţi din regiune,
precum şi partenerii proiectului, fiind
prezentate primele variante ale foilor
de parcurs, care fac referire la:
dezvoltarea masei critice, resursele
umane şi internaţionalizarea. Două
întâlniri ale Grupului Regional
Consultativ în domeniul apei au avut
loc la 31.05.2019 şi 26.11.2019 fiind
evalutate probleme ale regiunii în
acest sector şi identificate abordări
benefice pentru îmbunatăţirea
situaţiei actuale, aspect prilejuit de
aderarea Regiunii Nord-Est la
parteneriatul Water Smart Territories,
constituit, în cadrul Platformei de
Specializare Inteligenta (S3
Platform), de către 3 regiuni lider
europene (Aragón - Spania, Centre
Val de Loire – Franţa, Provincia
Fryslan - Olanda).

Proiectele TraCS3, TeRRItoria, iWATERMAP sprijină Biroul de Gestionare RIS3 prin dezvoltarea
relațiilor de colaborare cu parteneri internaționali, în vederea pregătirii aplicațiilor pentru proiecte
internaționale în domenii de specializare inteligentă. Totodată, aceste proiecte contribuie la optimizarea
implementării axelor prioritare centrate pe RIS3 din cadrul programelor naţionale şi regionale existente şi
viitoare (ex.POR 2014-2020, POR 2021 -2027), precum şi la dezvoltarea de propuneri pentru noi
instrumente de finanţare şi parteneriate în domeniul RIS3.
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Internaţionalizare şi Promovare RIS3
WIRE X - Explorează. Creează. Inovează în regiunea ta!
Sub deviza “Explorează. Creează. Inovează în regiunea ta!” Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a
organizat cea de-a X-a editie a Conferinţei Internaţionale WIRE - “Săptămâna Regiunilor Inovatoare din
Europa”. Peste 250 de participanţi, reprezentând universităţi, centre de cercetare şi inovare, clustere, ministere,
agenţii guvernamentale, organizaţii de dezvoltare regională şi antreprenori din 33 de ţări s-au întâlnit la Iaşi în
perioada 26 - 28 iunie 2019 pentru a identifica soluţii în vederea stimulării dezvoltării şi consolidării ecosistemelor
regionale de inovare, dar şi pentru a dezbate viitorul cercetării şi inovării în perioada de programare 2021-2027.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de mesajele reprezentanţilor ţării gazdă, respectiv Nicolae
Hurduc - Ministrul Cercetarii şi Inovării, Maricel Popa - Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Sorin Brasoveanu Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est şi Vasile Asandei - Directorul General al ADR NordEst, precum şi de câteva momente artistice de excepţie oferite de studenţii Universităţii de Arte “George Enescu” din
Iaşi.
Principalele mesaje transmise au fost legate de necesitatea încurajării apropierii dintre cercetare şi mediul de afaceri
şi dezvoltarea de instrumente pentru stimularea ecosistemelor regionale de inovare. Din concluziile desprinse,
enumerăm:
În viitoarea Politică de Coeziune, strategiile de specializare inteligentă trebuie să se focuseze mai mult
către necesitatea preluării noilor descoperiri tehnologice;
Pentru a sprijini integrarea în lanţuri valorice ar trebui sa ne concentrăm eforturile pe măsuri de creştere a
capacităţii şi eficienţei administraţiei publice locale, dezvoltarea de competenţe tehnologice şi
identificarea de noi solutţi pentru finanţarea proiectelor inovative;
Educaţia nu trebuie acuzată pentru eşecurile economice. Acestea trec dincolo de educaţie; dacă vrem să
fim pregătiţi pentru viitor, instrumentele de învăţare propuse de societatea civilă trebuie preluate, stimulând
astfel angajarea societăţii civile, acesta fiind un subiect important pe agenda Comisiei Europene;
Trebuie să dezvoltăm ecosistemele regionale de inovare, să reunim toţi actorii implicaţi şi să începem să
dialogăm pentru a construi încrederea şi angajamentul pentru o viziune comună;
Toţi trebuie să sprijinim schimbarea! Fără angajament comun, aceasta nu se poate obţine.
Informaţii detaliate privind desfăşurarea conferinţei, o galerie foto concludentă şi un clip de prezentare atractiv pot fi
accesate pe website-ul oficial al evenimentului - http://wire2019.eu/
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Evenimente internaționale

În cadrul proiectului de asistenţă tehnică DG Regio – JRC „Sprijin pentru specializarea
inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate / RIS3 Support for Lagging Regions”, a avut loc
la Madrid, în data de 20 Februarie 2019, a doua reuniune a Grupului de Lucru pentru
activitati orizontale pentru guvernare RIS3. La eveniment au participat experţi în
domeniu şi reprezentanţi ai regiunilor pilot din proiect, printre care se numără şi Regiunea
Nord-Est.
În perioada 26-29 Martie 2019 s-a organizat la Florenţa, Italia, evenimentul “Saptămâna
inovării pentru Dezvoltare Rurală”, întâlnire ce a inclus şi Conferinţa ERIAFF şi şedinţa
comitetului de lucru Agri-Food S3 Plarform. La acest eveniment au participat experţi în
domeniu şi reprezentanţi ai regiunilor member ERIAFF şi Agri-Food S3 Platform printre
care s-a aflat şi un reprezentant ADR Nord Est.
În cadrul proiectului de asistenţă tehnică DG Regio – JRC „Sprijin pentru specializarea
inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate / S3 Target Support”, a avut loc la Viena în data
de 27 Martie 2019 a treia reuniune a Grupului de Lucru pentru activităţi orizontale pentru
RIS3. Activităţile s-au concentrat pe: dezvoltarea unei înţelegeri comune a "monitorizării și
evaluarii S3", apropierea organismelor tehnice S3 responsabile de monitorizare de
evaluatori. La eveniment au participat experţi în domeniu şi reprezentanţi ai regiunilor pilot
din proiect, printre care se numără şi Regiunea Nord-Est.
La invitaţia Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), un reprezentant
al Direcției de Comunicare, Inovare și Cooperare Externa a participat în data de 4 Aprilie
2019, la Sevilla, la un atelier de lucru dedicat evaluarii priorităţilor naţionale/regionale S3
şi impactului implementării strategiilor de specializare inteligentă.
În cadrul proiectului de asistență tehnică DG Regio – JRC „Sprijin pentru specializarea
inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate / S3 Target Support”, a avut loc la Barcelona, în
data de 14.05.2019, a patra reuniune a Grupului de Lucru pentru activități orizontale pentru
RIS3. Activitățile s-au concentrat pe tema: “Open Data, Open Science and Open
Innovation and S3”. La eveniment au participat experți în domeniu și reprezentanți ai
regiunilor pilot din proiect, printre care se numără și Regiunea Nord-Est.
În data de 18 iunie 2019, coordonatorul RIS3 Nord –Est a participat în calitate de lector la
conferința finală “Catching-up Regions Initiative” care a fost organizată de guvernul
Regiunii Presov și Banca Mondială la Presov-Solivar, Slovacia.
În cadrul proiectului de asistenţă tehnică DG Regio – JRC „Sprijin pentru specializarea
inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate / S3 Target Support”, a avut loc la Barcelona, în
data de 02.07.2019, a cincea reuniune a Grupului de Lucru pentru activităţi orizontale pentru
RIS3. Activităţile s-au concentrat pe temele: probleme specifice pentru folosirea “open data”
în monitorizare S3, experienţe în evaluare S3, exemple de termeni de referinţă pentru
evaluarea intermediară S3. La eveniment au participat experţi în domeniu şi reprezentanţi ai
regiunilor pilot din proiect, printre care se numără şi Regiunea Nord-Est.
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În perioada 30.09-01.10, un reprezentant al BGRIS3 a participat la Bruxelles la prima
întâlnire a parteneriatului Water Smart Territories dezvoltat în cadrul Platformei de
Specializare Inteligentă (S3 Platform). Această întâlnire a avut ca scop prezentarea regiunilor
partenere şi a nevoilor acestora în sectorul apei, dar şi identificarea unor potenţiale idei de
proiecte inovative care ar putea fi dezvoltate şi implementate la nivel european de regiunile
partenere.
În intervalul 7-10 octombrie reprezentanţii DCICE au facut parte din delegaţia ADR NordEst prezentă la evenimentul European Week of Regions and Cities. Temele abordate în
cadrul panel-urilor la care s-a participat au facut referire la: obținerea de informații pentru
îndeplinirea condițiilor Obiectivului de politică 1: “O Europă mai inteligentă – Transformare
industrială inovatoare și inteligentă”; pregătirea pentru viitoare perioadă de programare,
informaţii privind legătura dintre RIS3 şi politicile de dezvoltare a regiunilor, cunoştinţe
pentru capacitatea de a gestiona profesional activitățile privind RIS3 Nord-Est.
În cadrul proiectului de asistenţă tehnică DG Regio – JRC „Sprijin pentru specializarea
inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate / S3 Target Support”, a avut loc la Alcalá de
Henares – Madrid, în data de 23.10.2019, a şasea reuniune a Grupului de Lucru pentru
activităţi orizontale pentru RIS3. Activităţile s-au concentrat pe temele: Open Government
Data, Open Science & Open Innovation and S3, Monitoring and Evaluation of S3.

La propunerea Reţelei Regiunilor Inovative din Europa (ERRIN) în care ADR Nord – Est
este membră, Gabriela Macoveiu, director DCICE a participat, în calitate de moderator, la
seminarul „Shapping the Next Economy”: Teritorial dimension of the future in
Southern Europe organizat de Comisia Europeana – DG Regio in data de 30 octombrie
2019.
În data de 11 decembrie 2019, un reprezentant al BGRIS3 a participat la Zaragoza la primul
workshop a parteneriatului “Water Smart Territories” dezvoltat în cadrul Platformei de
Specializare Inteligentă (S3 Platform). Aceasta întâlnire a avut ca scop dezvoltarea unor idei
de proiecte investiţionale care ar putea fi implementate în regiunile partenere. Printre ideile
selectate a fost şi o iniţiativă propusă de Regiunea Nord-Est care vizează modalităţi eficace
şi eficiente, chiar şi din punct de vedere al costurilor, privind soluţiile de tratare a apei.
În perioada 13 – 15 noiembrie 2019 Gabriela Macoveiu, director DCICE, în calitate de
coordonator RIS3 Nord – Est a participat la conferinţa „Smart Regions 3.0”, alăturânduse astfel celor peste 600 experţi prezenţi la eveniment care au dezbătut evoluţia în timp a
conceptului de specializare inteligentă, au făcut schimb de bune practici cu privire la
rezultatele obţinute din implementarea strategiilor regionale şi nationale de inovare prin
specializare şi au analizat modul în care se va realiza transformarea economică efectivă
aşteptată în perioada 2021 – 2027.
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Evenimente naționale
În data de 30 ianuarie 2019 un reprezentant BGRIS3 a participat la evenimentul
organizat de AM POR şi Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene
(JRC), la Bucureşti, unde a fost susţinută o prezentare în faţa reprezentatilor AM
POR, Ministerului Cercetarii, UEFISCDI şi celorlalte ADR-uri din România,
privind experienţa ADR NE în organizarea evenimentelor de descoperire
antreprenorială (EDP) şi a atelierelor de dezvoltare proiecte(PDL).
În data de 8 februarie 2019, reprezentanţii ADR NE au participat, alături de
reprezentanti ai AM POR şi Consiliului Concurentei, la un atelier de lucru organizat
de Banca Mondială, la Bucureşti, cu tema: „Probleme de ajutor de stat în
infrastructura de cercetare și dezvoltare”. Evenimentul a fost organizat în
contextul implementării activităţilor din cadrul contractului de asistenţă tehnică al
Băncii Mondiale.
La invitaţia UEFISCDI, reprezentanţii Direcției de Comunicare, Inovare și
Cooperare Externă au participat în data de 18 februarie 2019 la un atelier de
lucru pentru elaborare a foilor de parcurs asociate specializarilor inteligente.
În cadrul întâlnirii a fost prezentată experienţa ADR NE de până acum în
derularea proceselor de descoperire antreprenorială, experienţa din
monitorizarea dinamicii regionale de inovare, dimensiunea / specificitatea /
granularitatea acelor subdomenii / teme / nişe potrivite pentru a deveni
specializări regionale.
În data de 15.05.2019 un reprezentant al BGRIS3 a participat la București la
seminarul “Perceive - Complementary of regional and rural policies and
perception of regional actors,” organizat de Institutul de Economie Agrară
al Academiei Române. Evenimentul a abordat următoarele teme: sinergiile
dintre politicile de dezvoltare rurală și Politica de Coeziune, recomandări pentru
o mai bună integrare a politicilor de dezvoltare rurală și urbană în cadrul Politicii
de Coeziune, analiza comparativă între percepția și viziunea experților și a
cetățenilor.
În intervalul 23-24.05.2019, un reprezentant BGRIS3 a participat în calitate de
speaker la workshop-ul “Integrated Landscape Analysis and Design of
Bistrita River Basin”, susținând o prezentare despre specializarea inteligentă
în Regiunea NE cu accent pe acțiuni concrete ale Agenției pentru Dezvoltare
Regionala Nord-Est - proiectul TeRRItoria. Evenimentul organizat la Vatra
Dornei de Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava şi VHL
Netherlands, a reunit 24 de participanți (studenți din Serbia, România, Grecia,
Mexic, Olanda) cu scopul de a dezvolta o viziune integrată de dezvoltare a
arealului menționat, pe baza competenţelor existente și a oportunităților
emergente.
În data de 18 iunie 2019, reprezentanții BGRIS3 au participat la București la
conferința „Supporting Smart Specialisation Strategies and Technology
Transfer in South-East Europe” organizat de către Centrul Comun de
Cercetare (JRC), Ministerul Cercetării și Inovării și UEFISCDI.
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În perioada 19-21 iunie 2019, un reprezentant al BGRIS3, a participat la
București la evenimentul : „Innovative Enterprise Week Bucharest 2019”
organizat de Comisia Europeană, prin intermediul DG Connect şi DG RTD
împreună cu Președinția României a Consiliului Uniunii Europene.
Conferința a dezbătut modul în care se poate depăși decalajul de la idee la
proiect, cum pot fi susținute inovațiile descoperite, potențialul de creștere şi
gestionarea riscurilor pentru investitorii privați. Evenimentul s-a axat pe 3
subiecte principale ale următorului Program de Cercetare și Inovare al UE
(2021-2027) – Horizon Europe: Pathfinder, Accelerator şi Instrumente
financiare.
În data de 24 iunie 2019, un reprezentant al BGRIS3 a participat la sesiunea de
training privind guvernanța strategiilor de specializare inteligentă, organizate de
JRC la București, sediul MDRAP.
Reprezentanții ADR NE au participat la întâlnirea Comitetului de
Coordonare a proiectelor de asistență tehnică cu JRC și Banca Mondială
din data de 25 iunie 2019. Întâlnirea a fost organizată de AM POR la sediul
MDRAP, București. Subiectele dezbătute au vizat stadiul implementării
activităților desfășurate de JRC și Banca Mondială și stabilirea calendarului
acțiunilor viitoare în domeniul specializării inteligente. În cadrul întâlnirii,
reprezentanții DG REGIO au solicitat că regiunile să prezinte stadiul
implementării RIS3.
În data de 25 iunie 2019, la Iași, un reprezentant al BGRIS3 a susținut o
prezentare privind “Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin
Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est”, în cadrul celei de-a treia întâlniri
transnaționale a proiectului Interreg Europe- iWATERMAP. În cadrul
evenimentului au participat partenerii de proiect și părțile interesate din Olanda,
Letonia, Cehia, Spania, Portugalia, Grecia și România.
În perioada 26-28 iunie 2019 un reprezentant al BGRIS3 a participat la lucrările
celui de-al 8-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării,
organizat la București. Discuțiile s-au axat pe teme precum conectivitatea,
dezvoltarea clusterelor, cercetarea și inovarea, digitalizarea și implicarea
societății civile, precum și oportunitățile viitoare de finanțare din cadrul politicii
de coeziune și a programelor de cooperare inter-regională (Interreg) pentru
perioada 2021-2027. Reprezentanți din toate cele 14 țări ce fac parte din
regiunea Dunării s-au înscris în rândul principalilor vorbitori.
În data de 04.07.2019, un reprezentant al BGRIS3 a participat la Bucureşti la a
X-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice “Economia montană, în context multi şi
interdisciplinar. Particularităţi şi perspective realiste şi vizionare”
organizată Institutul National de Cercetari Economice “Costin C. Kiritescu” –
Academia Romana pentru a prezenta cercetatorilor asociati Centrului de
Economie Montana oportunitatea pe care o aduce specializarea inteligentă în
zonele montane. Intervenţia a avut tilul: “Specializare inteligentă: o posibilă
soluţie pentru transformarea economică a regiunilor montane”.
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În cadrul proiectului „Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020”, derulat de
Lattanzio Advisory SpA și Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl, a avut loc la
Bucureşti, în data de 26.07.2019, o întalnire de lucru cu ADR, AM POR,
UEFISCDI, MCI. La eveniment a participat un reprezentant al BGRIS3 care a
prezentat modalităţile potenţiale de valorificare a experienţei şi rezultatelor
procesului de planificare strategică condus în perioada 2016-2019 la nivel
regional pentru elaborarea/actualizarea Strategiei Regionale de Inovare
pentru Specializare Inteligentă (RIS3) Nord-Est.
Un reprezentant al Birouluipentru Gestionare RIS3 a participat la prima
reuniune a Grupului de Lucru Tematic „Cooperație și Camere Agricole”,
structură ce îşi propune să fie un parter constant de dialog al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vedere creării PNS 2021-2017 şi a
ecosistemului de cunoaştere şi inovare din domeniul agricol (domeniul agroalimentar este domeniu cu potenţial de specializare inteligentă în regiunea Nord
Est). Evenimentul a avut loc în intervalul 18-20 septembrie, a.c. fiind organizat
prin intermediul Reţelei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală.
Un reprezentant al BGRIS3 a participat la workshop-ul organizat de
Parteneriatul European pentru Inovare – EIP Agri la Bucureşti în intervalul
29-30 octombrie. Pentru a participa la evenimentul cu tema: „Small is smart"
- Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings” au fost
selectaţi aprox. 50 de reprezentanţi din toată Europa. Dezbaterile au avut în
vedere mai ales stabilirea modului de creare şi gestionare a sistemului de inovare
în agricultură, crearea de sinergii între diferite tipuri de instrumente financiare şi
complementaritatea dintre documentele strategice şi programatice.
Un reprezentant al BGRIS3 a participat în data de 30 oct.a.c. la „Informarea
din brevete – Element esenţial pentru cercetare şi inovare” seminar
organizat la Bucureşti de catre OSIM, în cadrul Conferinţei Europene privind
Informarea în Domeniul Brevetelor.
Participare în data de 31.10.2019 la evenimentul “Agricultura Circulară şi
Educaţia”, organizat de către Ambasada Olandei la Bucureşti. Evenimentul
organizat în cadrul „Târgului internaţional de produse şi echipamente în
domeniul agriculturii, viticulturii şi a zootehniei”, INDAGRA, a inclus
prezentarea unor exemple de bună practică din ambele ţări precum şi lansarea
„The Circular Agriculture Chalenge”, concurs de idei pentru proiecte de
agricultura circulară.
Doi reprezentanţi ai Biroului pentru Gestionare RIS3 au participat la Iaşi, la
întâlnirea Grupului de Lucru Tematic “Asociere, Cooperaţie şi Camere
Agricole” din data de 04.12.2019. Printre subiectele întâlniri menţionăm: Spețe
privind implementarea măsurii de asociere; elaborarea unei măsuri dedicate
cooperativelor agricole, prezentarea priorităților PAC 2021-2027; redactarea
fișei măsurii dedicate cooperativelor agricole; factorii care favorizează
cooperarea în mediul rural; prezentarea proiectului ROAD - Parlamentul Rural
European. Reprezentanţii BGRIS3 au contribuit la dezbateri şi au realizat
prezentări legate de: Sectorul Agro-food în Strategia de Specializare Inteligentă
a Regiunii Nord-Est în contextul unui nou AKIS.
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Concluzii



 Implementarea a 3 proiecte de inovare ce reunesc 26 de parteneri din 15 state europene
 Participarea la 31 evenimente naţionale şi internaţionale pe teme de RIS3 în calitate de lectori şi parteneri
de dialog
 Operaţionalizarea RIS3 în teritoriu prin efectuarea de vizite de lucru la parteneri din Cvadruplu Helix
 Asigurarea guvernanţei RIS3 prin reuniunile Consorţiului Regional de Inovare şi a Comisiei
Consultative Academice
 Soluţionarea a 74 de clarificări pe teme de RIS3

Acest raport reflectă activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019 de către Direcţia Comunicare Inovare
şi Cooperare Externă, Birourile Gestionare RIS3, Cooperare Externă şi Biroul de Reprezentare ADR NordEst de la Bruxelles.
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