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De ce actualizarea RIS3 Nord-Est?
Formulare răspuns regional la provocările actuale – efectele
COVID-19, tranziția industrială și schimbările climatice
Condiție favorizantă pentru
accesare fonduri publice
pentru investiții în domeniile
cercetare-inovare,
competitivitate și digitalizare
– Obiectiv 1 politica de
coeziune 2021-2027

Corelare direcții de
intervenție cu prioritățile
programelor operaționale
naționale

Consolidare buna guvernanță
a strategiei – metodologie
identificare domenii,
priorități, proiecte,
monitorizare

Analiza evoluției sistemului economic și de inovare regional

Operaționalizarea RIS3 Nord-Est 2016-2019
• 168 propuneri de proiecte inovative identificate în portofoliul RIS3
• 47 mil. Euro (FEDR+BS) alocare financiară dedicată RIS3, componenta de
transfer tehnologic, Axa 1 POR 2014-2020, 4 scheme de finanțare, număr
total proiecte depuse – 47; număr proiecte selectate/in selectie – 10, în
valoare de – 24 mil. Euro
• 25 acorduri de finanțare Axa 1 Cercetare-Dezvoltare-Inovare, POC 20142020, în valoare de 76 mil. Euro
• 58 acorduri de finanțare din Programul Orizont Europa, în valoare de 14,57
mil. Euro
• 11 acorduri de finanțare din Programul Interreg Europa, în valoare de 1,8
mil. Euro

Metode și instrumente folosite pentru actualizare
• Colectare, analiză și interpretare date
• Metodologie pentru identificare domenii și nișe cu potențial de
specializare, identificare proiecte, monitorizare și evaluare RIS3
• Metodologie națională adaptată pentru procesul de descoperire
antreprenorială
• Identificare actori locali reprezentativi pentru ecosistemul de inovare (839
entități)
• Organizare 12 ateliere pentru descoperire antreprenorială – 2 etape on-line
(183 +197 participanți)
• Consultare publică draft RIS3
• Apel deschis regional pentru portofoliul RIS3

Actualizare RIS3 Nord-Est
• Informații actualizate privind potențialul regional de inovare
• Actualizare domenii și nișe cu potențial de specializare inteligentă
• Priorități orizontale actualizate
• Corelare cu SNCISI 2021-2027, PDR Nord-Est 2021-2027, documente
europene
• Revizuire mecanism de monitorizare și evaluare
• Păstrare metodologie pentru EDP, identificare portofoliu RIS3
• Păstrare structuri de guvernare

Criterii de selecție domenii prioritare RIS3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Existența aglomerărilor industriale
Existența unor factori naturali care favorizează dezvoltarea sectorului
Existența structurilor asociative
Analiza lanțurilor valorice industriale și de inovare regionale pentru domeniul
respectiv
Caracterul inovativ al domeniului analizat
Performanțele regiunii în domeniu
Avantaje competitive și comparative ale regiunii
Existența unei baze regionale de competenţe în domeniul respectiv
Existenţa unor infrastructuri CDI și TT
Corelarea cu provocările majore (inclusiv societale)

Criterii pentru identificare nișe de specializare
a. existența în regiune a competențelor de cercetare-dezvoltare și formare în
specialitățile aferente nișei
b. potențialul regional de dezvoltare al nișei – resurse existente, număr de companii
active în nișa propusă, nevoile acestora de dezvoltare și interesul lor pentru inovare
c. avantajele competitive ale regiunii în domeniul propus - performanțe economice, în
cercetare-dezvoltare și educație
d. raportarea nișei la tendințele actuale de inovare în domeniu

Domenii și nișe de specializare inteligentă
Domeniu
AGROALIMENTAR &
INDUSTRIA LEMNULUI

Nișe de specializare
Smart-farming
Utilizarea produselor agricole în scopuri non-alimentare
Impactul agriculturii asupra mediului
Biosecuritate și siguranță alimentară
Sectorul forestier și industria lemnului

ENERGIE

Energie din surse alternative
Eficiență energetică

MEDIU

Apă (soluții inovative)
Aer (soluții inovative)
Economie circulară

TEXTILE

Procese și aplicații high-tech în textile
Textile tehnice și funcționale
Digital fashion

TIC

Modernizare industrială
Cybersecurity
Trasabilitate și big data
Smart-city și smart –village
Dezvoltare de noi produse TIC hardware & software și soluții de testare

SĂNĂTATE

Biotehnologii medicale și farmaceutice
Medicină de precizie
Medicină de prevenție
e-Health
Biosecuritate (colaborare medicina veterinară – medicina umană)

TURISM

Soluții TI&C
Marketing și promovare creativă
Turism pentru stil de viață sănătos
Eco-turism
Turism de business

“Nord-Est: specializare inteligentă prin oameni educați și
produse locale”
Companiile sunt coloana vertebrală a
RIS3
• Lansarea de noi start-up și scale-up
• Sprijinirea companiilor să inoveze si să
preia noile tehnologii
• Dezvoltarea unei oferte de cercetareinovare mai eficientă
• Dezvoltarea clusterelor existente

Regiunea își consolidează capacitatea
pentru
• Cooperare internațională
• Transformare digitală
• Gestionarea proceselor de specializare
inteligentă

Priorități orizontale RIS3 Nord-Est
Dezvoltarea
competenţelor pentru
inovare

Capacitate
administrativă și
asistență tehnică

Sprijinirea iniţiativelor
de clusterizare şi
internaționalizare

Sprijinirea creării de
noi companii inovative
și creșterii
întreprinderilor active
din Regiunea Nord-Est

Dezvoltarea capacității
regionale de
cercetare-dezvoltare și
promovarea
colaborării cu industria

Corelarea RIS3 Nord-Est cu alte documente
strategice
• Planul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027
• Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027
• Documente de planificare strategică la nivel european:
• Regulament pentru ”Orizont Europa”
• Comunicarea CE privind ”Viitorul ERA”
• ”Agenda europeană reînnoită pentru cercetare și inovare”
• Comunicarea CE (2017) privind Rolul specializării inteligente în politica de coeziune
• Raportul de țară al CE, din 2020 privind România
• Noile platforme tematice pentru specializare inteligentă

Contribuția dumneavoastră este importantă!
Strategia = ambiția
noastră regională

O viziune clară, un mesaj
pentru comunitate

Planul de acțiune =
proiectele inovative

Creativitate, angajament
și responsabilitate

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est
România, Județ Neamț
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț
Tel.: 0233 218071 / Fax: 0233 218072
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
web: www.adrnordest.ro

