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Rolul BGRIS3 și BSS

Specializarea
Inteligentă

RIS3

Echipele dedicate
operaționalizării RIS3
Nord-Est urmăresc
încurajarea spiritului
antreprenorial, dezvoltarea
companiilor inovative,
valorificarea infrastructurilor
de cercetare-inovare și
stimularea parteneriatului
între universități, instituții de
cercetare și companii, în
domeniile agro-alimentar și
industria lemnului (1), textile
(2), TIC (3), energie (4),
mediu (5), turism (6) şi
sănătate (7).

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

Strategia de Cercetare și
Inovare pentru Specializare
Inteligentă a Regiunii
Nord-Est (RIS3 Nord-Est),
este instrumentul strategic
care asigură implementarea
conceptelor inovative în
economia regională printr-o
abordare de jos în sus, ce
înseamnă includerea în
proces a reprezentanților
mediului academic,
universitar și de cercetare, ai
mediului de afaceri, societății
civile și ai autorităților
publice (Cvadruplu Helix).

Gabriela Macoveiu
Coordonator RIS3 Nord-Est

Activitatea echipei ADR dedicată inovării a fost
marcată în 2020 de două deziderate: actualizarea
strategiei de specializare inteligentă, pentru a
prioritiza nevoile de investiție pentru perioada
2021-2027 și continuarea implementării acestei
strategii.
Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027
și-a setat obiectivele - Europa trebuie să devină
mai competitivă și mai inteligentă. Acesta este
Obiectivul 1 al politicii, cel care vizează
dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare,
adoptarea tehnologiilor avansate și fructificarea
avantajelor digitalizării.
În acest context, ADR Nord-Est a elaborat RIS3
Nord-Est 2021-2027 Ediția 3, cu sprijinul unui
larg parteneriat regional format din actori
relevanți din mediul academic, institute de
cercetare, mediul de afaceri, administrație
publică locală și societate civilă, peste 390
participanți implicați în cele 12 ateliere de
descoperire
antreprenorială
organizate.
Strategia, aprobată în 15 decembrie 2020 de
către Consiliul pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est, stabilește domeniile pe care se vor
concentra investițiile aferente Obiectivului de
Politică 1 al politicii de coeziune.
Apelul deschis în 2020 pentru colectarea fișelor
de proiect necesare construirii portofoliului de
proiecte RIS3 Nord-Est s-a încheiat cu 118

propuneri primite în termen, dovedind interesul
și încrederea actorilor regionali în mecanismul
transparent și profesionist propus de ADR.
Depunerea proiectelor în cadrul POR 2014-2020
Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului
tehnologic a continuat, fiind semnate și primele
contracte de finanțare. Am continuat să
sprijinim colaboratorii RIS3 Nord-Est să
acceseze programe de finanțare și parteneriate
tematice comunitare.
Am valorificat experiența acumulată în perioada
2017-2020 privind implementarea RIS3 prin
elaborarea primei variante de lucru a
Programului Operațional Regional Nord-Est
2021-2027, care va aloca cca 30% din resursele
sale financiare pentru Obiectivul strategic 1 Îmbunătățirea
competitivității
regionale,
stimularea capacităților de cercetare-inovare,
promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a
serviciilor
tehnologiei
informației
și
comunicațiilor, în care se reflectă în bună
măsură nevoile de investiții identificate în RIS3
Nord-Est.
Continuăm cu încredere și pasiune să ne întărim
echipa și să ne diversificăm serviciile pentru a
deveni cât mai eficienți în activitatea noastră.
Sper să vă facă plăcere să studiați acest Raport
și să găsiți elemente interesante, care să vă
motiveze în activitatea dumneavoastră viitoare.
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Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii NordEst 2021-2027
Procesul regional de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process - EDP)
În contextul revizuirii RIS3 Nord-Est pentru pregătirea perioadei de
programare 2021-2027, în perioada martie-iulie 2020, ADR Nord-Est a
derulat o nouă ediție (a treia) a procesului regional de descoperire
antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process-EDP) „Connect
Nord-Est”. Obiectivele acestui demers au fost: actualizarea și validarea
domeniilor și nișelor cu potențial de specializare inteligentă, actualizarea
viziunii și obiectivelor specifice de dezvoltare ale fiecărui domeniu smart, precum și a țintelor și priorităților de intervenție
pentru perioada 2021-2027. Totodată, a fost actualizat sistemul de monitorizare și evaluare, în baza analizei potențialului de
inovare regional, a analizei avantajelor competitive și comparative pentru sectoarele cu potențial de specializare și a
procesului de mapare a competențelor. Derulat în mai multe etape, procesul a fost adaptat mediului online, ca urmare a
epidemiei de COVID-19 și a măsurilor preventive luate la nivel de țară.
Astfel, o primă etapă a avut loc în perioada 17 martie – 8 mai 2020, și a constat în consultarea grupurilor de stakeholderi din
fiecare sector RIS3 cu privire la actualitatea nișelor de specializare stabilite în exercițiile EDP anterioare și la necesitatea
introducerii unor nișe noi. La consultare, realizată prin intermediul unor chestionare însoțite de materiale suport informative,
au fost invitați 893 de reprezentanți ai mediului de cercetare, ai mediului privat, ai autorităților publice și ai societății civile,
primindu-se 183 de răspunsuri, din care 69 însoțite de propuneri de nișe noi.
Criteriile de selecție avute în vedere pentru selecția nișelor regionale de specializare inteligentă au fost:
a. existența în regiune a competențelor și infrastructurii 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, precum și în cercetaredezvoltare;
d. raportarea nișei la tendințele actuale de inovare în domeniu.
Rezultatele consultării au fost analizate și supuse dezbaterii publice, constituind punctul de plecare pentru cea de-a doua
etapă „Connect Nord-Est 2020”, desfășurată în perioada 16 iunie – 2 iulie. Au fost organizate online 7 focus-grupuri EDP
sectoriale, la care au participat reprezentanți ai cvadruplului helix regional:
Participanți focusgrupuri EDP
sectoriale
Companii
Firme de consultanta
Academic&cercetare
Administrație publică
Spitale
ONG (inclusiv
clustere)
ADR Nord-Est
TOTAL

Agro-alim.
& ind.
lemnului
6
3
6
1

Textile

Energie
6
1
3

3
2
3
3

Sănătate

Mediu
7
2
6
7

3
3
17

TIC

Turism
12
1
5

12
3
10

2
4

1

1

1

4

2

9

8
28

7
18

7
19

8
31

5
34

7
27

6
40

Într-o manieră interactivă, au fost reconfigurate nișele de specializare din cadrul fiecărui sector, au fost stabilite punctele tari
și provocările specifice (prin analize SWOT), viziunea specifică de dezvoltare inovativă și obiectivele prin care aceasta poate
fi atinsă (i.e., prioritățile verticale ale RIS3 Nord-Est). Totodată, participanților le-au fost prezentate spre consultare mixul de
politici și planul de acțiune în vederea implementării RIS3 Nord-Est, din care aceștia au selectat principalele măsuri de
investiții necesare atingerii obiectivelor sectoriale (i.e. priorități orizontale RIS3 Nord-Est).
Rezultatele focus-grupurilor au fost supuse unei noi runde de dezbatere publică. Configurația finală a domeniilor cu potențial
de specializare inteligentă din regiunea Nord-Est este:

O atenție specială a fost acordată alinierii priorităților RIS3 Nord-Est cu prioritățile strategiei naționale de specializare
inteligentă. Procesul EDP național este în curs de desfășurare, dar rezultatele parțiale arată o suprapunere semnificativă între
tematicile smart regionale și cele naționale.

Actualizare și aprobare RIS3 Nord-Est
Având în vedere necesitatea de a stabili domeniile în care se vor axa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al
politicii de coeziune “O Europă mai competitivă și inteligentă” pentru perioada 2021-2027, respectiv îndeplinirea condiției
favorizante pentru alocarea FEDR corespunzător acestui obiectiv în cadrul viitorului Program Operațional Regional, pe
parcursul anului 2020, experții ADR Nord-Est au lucrat la actualizarea Strategiei de Cercetare și Inovare pentru
Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) pentru perioada 2021-2027. Procesul de actualizare a
RIS3 Nord-Est s-a desfășurat în cadrul unui vast parteneriat regional cu actorii relevanți din mediul academic, institute de
cercetare, mediul de afaceri, administrație publică locală și societate civilă, utilizând mecanismul de descoperire
antreprenorială.
În septembrie 2020, strategia a fost publicată pentru consultare pe site-ul www.adrnordest.ro, iar antreprenorii, reprezentanții
mediului academic și de cercetare, ai administrației publice locale și societății civile, care au participat în procesul de
actualizare a strategiei de specializare inteligentă (ateliere de descoperire antreprenorială, interviuri de lanț valoric), care fac
parte din structurile de guvernare RIS3 și care au avut sau intenționează să depună proiecte pentru portofoliul RIS3, etc. au
fost invitați să transmită în scris observațiile/propunerile privind îmbunătățirea documentului publicat.

De asemenea, în urma reuniunii online dedicată consultării și prezentării strategiei, la care au participat reprezentanți ai
Consorțiului Regional de Inovare și ai Comisiei Consultative Academice, au rezultat sugestii de îmbunătățire a strategiei.
Versiunea finală, în format electronic, a Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est
a fost transmisă spre avizare membrilor Consorțiului Regional de Inovare în Regiunea Nord-Est, conform prevederilor
Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Consorțiului Regional de Inovare în Regiunea Nord-Est. Strategia de
Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est a fost avizată de Consorțiul Regional de
Inovare în septembrie 2020 și aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în decembrie 2020.

Constituire Portofoliu de Proiecte RIS3 Nord-Est
În cadrul procesului de identificare și colectare de idei de proiecte pentru operaționalizarea Strategiei de Cercetare și Inovare
pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat
un Apel deschis în perioada 4 septembrie – 14 decembrie 2020 pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3
Nord-Est. Diseminarea informațiilor cu privire la acest apel, precum și activitatea de help-desk aferentă au fost derulate prin
intermediul BSS, care, pe întreaga perioadă premergătoare depunerii de proiecte, a identificat potențiali promotori,
răspunzând în permanență solicitărilor acestora pentru clarificări. Totodată, BSS a oferit sprijin activ pentru crearea de noi
parteneriate de proiect (e.g. în domeniile agro-alimentar, ITC&turism, textile).
Astfel, au fost primite 118 propuneri de proiecte în termen, cu un buget de 980,675 mil. Euro, care sunt în curs de analizare și
evaluare de către experți ai ADR Nord-Est. Propunerile selectate vor fi incluse în portofoliul de proiecte al Strategiei de
Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Lista finală a proiectelor selectate pentru acest
portofoliu va fi transmisă spre avizare Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est, precum și Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, urmând ca activitățile dedicate maturării propunerilor de proiecte să înceapă a fi derulate pe parcursul
anului 2021.
Din cele 118 propuneri de proiecte primite în termen, 73,73% au fost proiecte de Tip 1 (proiecte cu activitate economică, cu
o valoare totală a proiectului de minim 1 milion euro) cu un buget de 607,493 mil. Euro și 26,27% proiecte de Tip 2
(proiecte pentru finanțarea publică a cercetării, cu o valoare totală a proiectului de minim 5 milioane euro) cu un buget de
373,183 mil. euro.
Din punct de vedere al sectoarelor prioritare RIS3 Nord-Est relevante, situația propunerilor de proiecte se prezintă astfel:
Sector prioritar relevant

Nr. propuneri de
proiecte

Buget (mil. euro)

TURISM

16

57,192

SĂNĂTATE

27

304,034

ENERGIE

11

89,872

MEDIU
TIC
AGROALIMENTAR &
INDUSTRIA LEMNULUI
TEXTILE

1
42

2,188
368,135
135,500

16
5

23,754

Distribuția propunerilor de proiecte primite în funcție de locația propusă pentru implementarea proiectului, se prezintă
astfel:
Locația propusă pentru
implementarea proiectului

Nr. propuneri de
proiecte

Buget (mil. euro)

Vaslui

10

71,277

Iași

63

576,203

Neamț

11

65,209

Suceava
Botoșani
Bacău
Regionale

18
4
6
6

97,398
39,351
87,959
43,278

Guvernanţă RIS3 Nord-Est
Organizare de întâlniri ale structurilor de guvernare RIS3
În data de 18 septembrie 2020, ADR Nord-Est a organizat online Reuniunile Consorțiului Regional de Inovare (CRI) și
a Comisiei Consultative Academice (CCA), cu scopul de a prezenta noua ediție a Strategiei Regionale pentru Specializare
Inteligentă RIS3 NORD-EST. Agenda a cuprins, de asemenea, prezentarea activităților pregătitoare pentru operaționalizarea
RIS3 Nord-Est (Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est, Ghidul solicitantului pentru
accesarea fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente, conform OUG
88/2020).

Implementare RIS3 Nord-Est
Activităţi şi acţiuni de diseminare
Creat în anul 2019, Newsletter-ul lunar privind RIS3 este un material informativ digital ce cuprinde informaţii de actualitate
despre specializarea inteligentă, oportunități de finanțare, conferinţe şi evenimente de training online & webinarii ce pot fi
utile actorilor regionali (4helix). Pe parcursul anului 2020 au fost transmise 12 ediţii, fiecare la o listă de aproximativ 400 de
contacte.

Activitățile aferente actualizării și operaționalizării RIS3 Nord-Est, precum și exercițiului regional ”Connect Nord-Est”, au
fost prezentate pe tot parcursul anului 2020 atât în secțiunea ”Inovare” a website-ului ADR Nord-Est (www.adrnordest.ro),
cât și pe pagina www.facebook.com/ConnectNordEst/.

Sesiuni de informare
ADR Nord-Est a organizat o sesiune de informare și clarificări cu privire la Apelul pentru constituirea portofoliului de
proiecte de inovare aferent domeniilor de specializare inteligentă RIS3 Nord-Est. Evenimentul a fost organizat online,
pe parcursul a 2 zile (20 și 21 octombrie a.c.), și s-a bucurat de participarea a 159 persoane. În cadrul sesiunilor cu agendă
identică în ambele zile, s-au prezentat informații suplimentare despre scopul apelului lansat, modul de completare a fișei de
proiect și principalele categorii de informații vizate și despre apelul de proiecte cu privire la finanțarea elaborării
documentațiilor tehnice pentru proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente, în conformitate cu prevederile
OUG 88/2020. Evenimentele s-au încheiat cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

În data de 16 decembrie 2020, Biroul pentru Gestionare RIS3 a organizat o sesiune online de informare cu privire la
lansarea priorității de investiții 1.1 Operațiunea C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer
tehnologic din cadrul POR 2014 – 2020, cu scopul de a oferi persoanelor interesate informații despre condițiile de accesare a
finanțărilor pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 și de a răspunde întrebărilor specifice. La eveniment s-au înscris 108 persoane.

Derulare apel destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării
inteligente pentru Regiunea Nord-Est
BGRIS3 a contribuit la elaborarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate
pregătirii proiectelor de infrastructura în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.
Obiectivul apelului de proiecte este finanțarea activităților care sprijină elaborarea de documentații tehnico-economice pentru
proiecte de infrastructură în domeniul specializare inteligentă. Apelul a fost lansat în data de 17 noiembrie 2020, perioada de
depunere a proiectelor fiind 4 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021. În cadrul acestui apel, BGRIS3 desfășoară activități de
comunicare și promovare, help-desk, iar în perioada următoare va fi implicată și în procesul de evaluare a documentațiilor
depuse.

Contribuție la elaborarea Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027
Având în vedere că, începând cu perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va
îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, reprezentanții BGRIS3 au
contribuit la elaborarea versiunilor de lucru ale POR NE 2021-2027 (inclusiv la elaborarea Cadrului de performanță ce
conține estimarea obiectivelor de etapă, a țintelor și a datelor de referință, precum și metodologia aferentă) pentru
intervențiile aferente Obiectivului de Politică 1 - O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei
transformări economice inovatoare și inteligente.

Axa 1 POR 2014-2020
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 condițiile de accesare a finanțărilor disponibile prin Axa 1 POR 2014 –
2020 la nivelul Regiunii Nord – Est. Pe parcursul anului 2020 s-a răspuns la un număr total de 89 de solicitări, majoritatea
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”. Prin acest
apel sunt sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităţilor din cadrul iniţiativei Regiuni mai puțin
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).

Un interes sporit în rândul potenţialilor promotori l-a avut Apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte
aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel a fost de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în
domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada
de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte programe operaționale și

fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea
inovativă.
De asemenea, potenţialii beneficiari au fost interesați de apelurile care vizează Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer
tehnologic (1.1.A), IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic (1.1.C), Dezvoltarea
unui model conceptual inovativ (1.2 - Proof of Concept) finanțate prin Programului Operațional Regional 2014-2020,
precum şi de apelul destinat pregătirii proiectelor de infrastructura în domeniul specializării inteligente pentru
Regiunea Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020.
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La finalul anului 2020, situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic,
se prezintă astfel:

Nr. Apel

Dată
închidere
apel

Nr.
proiecte
depuse

Valoare
solicitată
(mil. lei)

Alocare
apel/regiune
(mil. lei)

% acoperire
alocare
apel/regiune
sume
solicitate

1.2

30.09.2020

11

89,06

142,29

62,66%

1.1.A (2018)

20.04.2019

6

40,79

29,46

138,59%

1.1.A (2020)

30.10.2020

7

62,40

29,46

212,03%

1.1.B

13.04.2019

1

9,11

29,15

31,29%

1.1.C (2017)

25.08.2018

32

27,05

28,70

94,38%

În cadrul Axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic, pe parcursul anului 2020, au fost semnate 2 contracte
de finanțare.
În data de 26 iunie 2020 a fost semnat contractul de finanțare cu beneficiarul Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.
T. Popa" din Iași, pentru proiectul „Centru de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS”, cu o valoare totală eligibilă de
6.282.895,01 lei și termen de finalizare 31 mai 2022. Proiectul urmărește crearea și operaționalizarea Centrului de Inovare și
Transfer Tehnologic MAVIS în vederea exploatării oportunităților economice generate de economia argintie și pentru a
sprijini dezvoltarea și transferul de soluții tehnologice/servicii către economie, în vederea generării de valoare adăugată și
gestionării provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populației, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea
actului medical și prevenția, diagnosticarea și terapia bolilor.

În decembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Înființarea Parcul științific și tehnologic East
European Border Siret. Proiectul, unic în Regiunea Nord-Est, în valoare totală de 18,46 milioane lei, din care finanțare
nerambursabilă de 9,11 milioane lei, va permite promotorilor să realizeze construirea și dotarea cu echipamente a clădirii în
care va funcționa parcul științific și tehnologic, obținerea acreditărilor și autorizațiilor necesare funcționării acestuia și
elaborarea a două studii tehnice. Domeniile de interes ale proiectului vizează Tehnologia Informației și Comunicației (TIC),
Bioeconomie, Mediu, Eco-nano-tehnologii, Sănătate și Turism, având cercetări în domeniul recuperării medicale, balneofizio-kineto-terapie, nutriție, dar și soluții TIC pentru Turism. Proiectul este demarat la inițiativa parteneriatului dintre Orașul
Siret, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Județul Suceava și INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER
S.R.L.

Proiecte din domeniile de specializare inteligentă finanțate din alte programe naționale și
europene, 2014-2020
Programul Operațional Competitivitate (POC) sprijină, prin Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, prioritățile de
specializare inteligentă, mai ales în ceea ce privește orientarea cercetării către nevoile pieței, corelate cu
intervențiile finanțate la nivel național (prin Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III).
În ceea ce privește resursele financiare alocate în cadrul POC, Axa prioritară 1, situația se prezintă astfel:

Localizare

Resurse financiare
atrase
(mil EUR)

%
Alocare

Nr. proiecte
(finalizate și în curs de
implementare)

Nord-Est în parteneriat cu alte regiuni

20,388

2,14%

3

Nord-Est

53,604

5,63%

26

România

952,06

100%

130

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor extrase de pe website-ul https://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
Pentru calcularea Resurselor financiare atrase, s-a folosit cursul mediu valutar din perioada 2014-2020:
1EURO=4,5947 LEI

În Regiunea Nord-Est, cele mai mari 5 proiecte din punct de vedere al valorii eligibile totale (FEDR+Contribuţie națională +
Contribuție proprie) reprezintă împreună cca. 55,35% din valoarea totală eligibilă a proiectelor depuse pe AXA
PRIORITARĂ 1 și însumează 208, 22 mil. lei. Beneficiarul celui mai mare proiect, din punct de vedere al valorii totale
eligibile, este Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași. Titlul proiectului este Institutul de Chimie
Macromoleculară “Petru Poni” - Pol interdisciplinar de specializare Inteligentă prin cercetare-inovare și transfer
tehnologic în (bio/nano)materiale polimere și (eco)tehnologii, având o valoare de 70,47 mil. lei.
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 se axează, prin Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, pe stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor
angajaților lor, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI.
Resurse financiare
atrase
(mil EUR)

%
Alocare

Nr. proiecte
(finalizate și în curs
de implementare)

Regiunea N-E în parteneriat cu alte
regiuni

74,34

4,94%

258

Regiunea N-E

73,00

4,85%

47

1.505,50

100,00%

46

Localizare

România

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor extrase de pe website https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

 În cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, proiectele din Regiunea
Nord- Est finanțate prin Prioritatea 1.2.-Promovarea și sprijinul pentru cercetare și inovare, lista
operațiunilor finanțate cu implementare, sunt:

Beneficiari

Titlu proiect

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, din
Suceava
Universitatea de Stat
Universitatea Națională Uzhhorod
Asociația Internațională a
Instituțiilor de Dezvoltare Regională
IARDI

Cooperare
transfrontalieră
Energie inteligentă

WWF Danube Carpathian Program
Romania-Maramures Branch
Universitatea Stefan cel Mare din
Suceava
Institutul ucrainean de cercetare a
silviculturii montane numit după P.S.
Pasternak
Organizație neguvernamentală
ECOSPHERA

Promovarea
lemnului uscat
pentru pădurile
rezistente din
regiunea
transfrontalieră
românoucraineană
(RESFOR)

Data de
Începere a
Proiectului

12.03.2020

31.12.2019

Data de
Finalizare a
Proiectului

12.09.2021

30.06.2021

Total
cheltuieli
eligibile
(EURO)

Localizare

331.114,00

Suceava,
Suceava,
Zakarpattia,
Zakarpattia
region

324.942,50

Baia Mare/
Maramureș,
Suceava/
Suceava
(România),
Ujhorod/Zakar
pattia region,
IvanoFrankivsk/
IvanoFrankivsk
region
(Ucraina)

Sursa: https://ro-ua.net/ro/about-the-programme-ro/prezentare-general%C4%83.html

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană finanțează Programul Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Prin Prioritatea 1.2 - Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării au fost semnate 2 proiectee cu
implementare în Regiunea Nord-Est.
În data de 02.09.2020 a fost semnat proiectul de finanțare cu beneficiarii Universitatea Tehnică Moldova și Universitatea
de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași pentru proiectul cu titlul Valorizarea
Inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare, cu o valoare totală eligibilă de 200.000 euro.
În data de 23.09.2020 a fost semnat proiectul cu titlul Rețea de excelență pentru diagnosticarea și cercetarea bolii
cancerului pulmonar, cu o valoare totală eligibilă de 220.674 euro, având ca beneficiari Institutul Regional de Oncologie
Iași și Institutul Medical Sanitar Public Institutul de Oncologie.

Prin Programul Orizont 2020 (H2020), în perioada 2014-2020, în regiunea Nord-Est au fost
selectate 82 de proiecte cu un buget total de 16,831 mil. euro.

Indicatorii privind finanțarea în cadrul Programului Orizont 2020 la nivel de regiuni, comparativ cu România în perioada

2014-2020, se prezintă astfel:

Localizare

Regiunea
Nord-Est
România

Număr
proiecte

Contribuție
UE
(mil. euro)

H2020 Cost
total
(mil. euro)

82
1269

15,910
232,048

16,831
291,677

Alocarea în Regiunea Nord-Est din totalul
național
% Contribuție % H2020 Cost
% Număr
UE
total
proiecte
(mil. Euro)
(mil. Euro)
6,46%
100,00%

6,86%
100,00%

5,77%
100,00%

Sursa: Calcule proprii pe baza informațiilor extrase de pe website: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f-93a9-34f0e7fba124/state/analysis

La nivel regional, primele 3 proiecte din punct de vedere al valorii totale reprezintă 38% din valoarea tuturor proiectelor din
regiunea noastră:
Nume promotor
INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARĂ PETRU
PONI

INSTITUTUL REGIONAL DE
ONCOLOGIE IAȘI

Titlul proiectului
Laboratorul de chimie
supramoleculară pentru
sistemele de livrare
adaptive - inițiativa ERA
Îmbunătățirea și
consolidarea excelenței în
cercetarea biomedicală
interdisciplinară la
TRANSCEND

ROMSOFT SRL

PharmaLedger

Cost total
(euro)

Pilon/ tematică

2,740,625.00

Răspândirea
excelenței și
lărgirea
participării

Iaşi

2,500,000.00

Răspândirea
excelenței și
lărgirea
participării

Iaşi

1,157,500.00

Provocări
societale

Oraș
Iaşi

Sursa: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/a879124b-bfc3-493f93a9-34f0e7fba124/state/analysis

Asistenţă tehnică Banca Mondială
În cadrul Programului de Asistență Tehnică, oferit de Reprezentanța Băncii Mondiale în România, Regiunea Nord-Est
participă la implementarea a 5 programe: Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării / Research Valorization
Program (RVP), Programul Contract Structurat pentru Cercetare / Structured Contract Research Program (SCRP),
Programul de Constituire Instituțională a Transferului de Tehnologie / Technology Transfer Institutional Building
Program (TTIBP), Programul Proof of Concept (PoCP) și un Program de sprijinire a monitorizării și evaluării
impactului pentru specializarea inteligentă în țările UE.

În data de 20 februarie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la întâlnirea de lucru "Validation Workshop” în cadrul
Programului Proof of Concept, organizată de Banca Mondială la București, unde s-au discutat aspecte privind stabilirea
condițiilor specifice de accesare a finanțării.
Începând cu luna martie 2020, toate întâlnirile organizate de echipa Băncii Mondiale s-au desfășurat online.
În zilele de 22 iunie și 30 iunie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferințele organizate de echipa Băncii
Mondiale, cu scopul prezentării rezultatelor și lecțiilor învățate din Research Valorization Program 1.0, apelul de proiect
propus pentru Research Valorization Program 1.0, pașii propuși pentru proiectarea și implementarea Research Valorization
Program 2.0.
În perioada 01-07 iulie 2020, în cadrul Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării 1.0, reprezentanți ai
BGRIS3 au inițiat discuții telefonice cu echipele de proiect și reprezentanții Băncii Mondiale privind stadiul proiectelor.
În zilele de 06 iulie, 21 iulie și 4 august 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferințele organizate de
echipa Băncii Mondiale. Subiectele abordate au fost: Programul Proof of Concept (stadiul actual al programului și activitățile
viitoare), Programul de Constituire Instituțională a Transferului de Tehnologie (analiza peisajului IP în România pentru
comercializarea transferului de tehnologie și cercetării), Programul Contract Structurat pentru Cercetare (stadiul programului
și legislația privind ajutorul de stat pentru cercetare și inovare), Programul de Constituire Instituțională a Transferului de
Tehnologie.
În data de 21 octombrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferința organizată de echipa Băncii
Mondiale, subiectul abordat fiind stadiul actual și activitățile viitoare pentru Programul de Valorificare a Rezultatelor
Cercetării (RVP) 1.0 și RVP 2.0, Programul Proof of Concept, Programul de Constituire Instituțională a Transferului de
Tehnologie, Programul Contract Structurat pentru Cercetare.
În data de 30 octombrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferința organizată de echipa Băncii
Mondiale, cu scopul de a discuta despre planificarea Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP) 2.0.
În data de 4 noiembrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferința organizată de echipa Băncii
Mondiale, cu scopul de a discuta următoarele etape din cadrul Programului de Constituire Instituțională a Transferului
de Tehnologie.
În data de 24 noiembrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferința organizată de echipa Băncii
Mondiale, cu scopul de a discuta despre pachetul informativ din cadrul Programului de Valorificare a Rezultatelor
Cercetării (RVP) 2.0 și despre amânarea acestuia până în ianuarie 2021.
În data de 4 decembrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la video conferința organizată de echipa Băncii Mondiale
pentru a discuta aspecte legate de apelul de proiecte pentru Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP)
1.0, planificarea și implementarea Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP) 2.0, Studiul IP în România și
calendarul anului 2021.
În cadrul Programului de Valorizare a Cercetării (RVP) 1.0, în noiembrie 2020 a fost publicat în consultare Ghidul
solicitantului. La acest apel pot aplica exclusiv solicitanții sprijiniți în cadrul programului de asistență tehnică implementat de
Banca Mondială. Proiectele finanțabile din Regiunea Nord-Est sunt:
Promotor

Denumire proiect

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”

Magnetron bipolar cu impulsuri de putere mare pentru depozitarea filmelor subțiri

Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi”
Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi”

Mănuși hibride de reabilitare mecatronică & FES (IHRG) pentru pacienții
cu accident vascular cerebral
Tehnologia de imprimare 3D a compozitelor nano - conductoare pentru
dispozitive electromagnetice GHz ‐ THz

Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi”

Studii și cercetări privind aliajele biodegradabile pe bază de Mg

Universitatea de Medicină și
Farmacie “Grigore T Popa”

Nano-formulare polimerică a lidocainei pentru terapia durerii

pentru a fi utilizate în medicină

În cadrul Programului Proof of Concept, în martie 2020 a fost publicat în consultare Ghidul solicitantului.
În anul 2020, în cadrul Programului de sprijinire a monitorizării și evaluării impactului pentru specializarea
inteligentă în țările UE, reprezentanți ai BGRIS3 au participat la o serie de video conferințe organizate de Banca
Mondială, după cum urmează:
 în data de 26 octombrie, subiectul abordat fiind discutarea conținutului, formatului, calendarului și
participanților la sesiunile de lucru ce se vor desfășura în perioada următoare;
 în data de 3 noiembrie, unde s-au prezentat principiile CART (Credibility Actionability Responsibility
Transportability) în relație cu teoria schimbării, componentele Teoriei schimbării și modul în care aceasta ajută
procesul de monitorizare și evaluare;
 în zilele de 10 noiembrie, 17 noiembrie și 20 noiembrie s-a analizat un studiu de caz al unei politici de inovare
în Polonia și s-a lucrat la dezvoltarea unei teorii a schimbării pe baza informațiilor din studiul de caz, apoi s-a
lucrat la dezvoltarea unei teorii a schimbării pentru un instrument ales din cadrul POR 2014-2020;
 în data de 24 noiembrie, reprezentanți ai BGRIS3 au prezentat Teoria schimbării dezvoltată pentru un
instrument ales din cadrul POR 2014-2020 și au asistat la prezentarea similară a Regiunii Pomorskie (Polonia);
 în zilele de 4 și 17 decembrie, s-a discutat despre instrumentele selectate din POR Nord-Est 2021-2027, OP1
pentru care se vor dezvolta teorii ale schimbării, s-a lucrat la varianta draft a Teoriei schimbării pentru un
instrument din POR Nord-Est 2021-2027 și la planificarea următoarelor activități.

Internaționalizare RIS3 Nord-Est
Activități derulate de reprezentanții BSS în cadrul colaborării cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei
Europene:
-

-

participare la lucrările Grupului de Lucru pentru Tranziție Industrială (Working
Group on Understanding and Managing Industrial Transitions) – pe tema
”Findings of Reviews of Industrial Transition & Launch of Support Coalitions” (14 iulie
2020) și „Înțelegerea și gestionarea tranziției industriale în România” (13 octombrie
2020)
6 octombrie 2020 - participare la webinarul ”Smart Specialisation Strategies for Sustainability –
opportunities for economic recovery and competitiveness”
Participare la SMARTER 2020 Conference Webinar Series: ”Smart Specialisation for Sustainable
Development Goals” (10 noiembrie 2020), ”Smart Specialisation: Evidence, Lessons, Challenges and
Opportunities” (24 noiembrie 2020)

De asemenea, reprezentanții BSS au participat la activități organizate în cadrul parteneriatelor tematice ale Platformelor
europene de specializare inteligentă, în care ADR Nord-Est este membră:


Parteneriatului tematic “Smart Regional Investments in Textile Innovation”
(Platforma pentru Specializare Inteligentă S3 pentru Modernizare Industrială /







S3P Industry), în care suntem regiune co-leader:
- ”Technical Assistance Facility for Industrial Modernisation and Investment (TAF)” – Technical Q&A
Session (25 septembrie 2020, 9 decembrie 2020)
- Întâlniri de lucru în vederea realizării unei aplicații comune a partenerilor din EURATEX, în cadrul
apelului H2020 Green Deal (aplicație depusă pe 26 ianuarie 2021)
Parteneriatul tematic “Water Smart Territories” (Platforma pentru Specializare Inteligentă S3 pentru
Modernizare Industrială /S3P-Industry):
- 17 decembrie 2020 – Întâlnire tehnică a parteneriatului WST
Parteneriatul tematic „High-Tech Farming” (Platforma pentru specializare Inteligentă S3 în domeniul agroalimentar /S3P Agri-Food)
- 10 iun 2020 – Ședință tehnică a Traceability & Big Data Thematic Partnership
- 22 septembrie 2020 – prima reuniune a Surveillance Unit
- 8 octombrie 2020 – webinar ERRIAF ”Can building in wood contribute to delivering the Green Deal? – a
regional and city perspective”
- 20-21 octombrie 2020 – Ședința tehnică anuală a ERRIAF
European Technology Platforms (ETPs)
- 8-9 octombrie 2020 – workshop ”European Industry and Research exchange on technical textile for health,
medical and sport application”
Evenimente comune tuturor platformelor S3P:
25 noiembrie 2020 – webinar ”S3 Partnerships and Cooperation under IGJ goal”
18 decembrie 2020 – webinar ”TSSPs for Agri-Food, Energy and Industrial Modernisation”

Reprezentanții BSS au participat la activități din cadrul Comunităților de
Cunoaștere și Inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT
KICs):
 EIT Climate KIC
În luna noiembrie 2020, ADR Nord-Est a aderat la comunitatea de cunoaștere și inovare dedicată Climei (EIT Climate
KIC), parcurgând un întreg proces de evaluare și selecție pe parcursul a 6 luni. Aderarea la această comunitate contribuie la
creșterea vizibilității activităților locale pe tema schimbărilor climatice, precum și la transformarea ideilor inovative în
practică, prin apartenența la o rețea globală de profesioniști în domeniu, acces la finanțare și sprijin structural pentru proiecte
de cercetare și inovare, acces la programele și proiectele din cadrul Climate KIC, etc.
În calitate de organizație Gazdă în contextul programului oferit de comunitatea Climate KIC, Pioneers into Practice (iunie
2020), ADR Nord-Est a depus o aplicație cu tema „Intervenție și sprijin pentru soluții inovatoare prin utilizarea
bioenergiei în clădiri (și nu numai) și creșterea gradului de conștientizare pentru toate beneficiile rezultate”.
În perioada 13-14 noiembrie 2020, ADR Nord-Est, în parteneriat cu Primăria Piatra Neamț, a organizat un prim eveniment
regional de tip Climathon (Climathon Piatra Neamț), un maraton de idei în cadrul căruia 5 echipe de specialiști au
construit, timp de două zile, soluții pentru 4 provocări majore propuse în eveniment. Prin creativitatea lor tehnică, cei 60 de
participanți au venit în întâmpinarea problemelor generate de schimbările climatice în orașul Piatra Neamț, cele mai bune 3
propuneri primind premii în valoare de 3000 EUR (cu sprijinul Sponsorului Principal, EON România).
Alte evenimente EIT Climate la care au participat reprezentanții BSS:
- 17-20 iulie 2020 - Curs online ”System Innovation”
- 21 iulie 2020 - Curs online ”Introduction to E-Waste”
- 21 iulie 2020 - Curs online ”E-Waste & Children's Health”
- 21-22 iulie 2020 - Curs online ”Reducing E-Waste by Design, Standards, Business & Policy”
- 22 iulie 2020 - Curs online ”Inclusive & Sustainable E-Waste Recycling”
- Webinare pe tema organizării evenimentelor de tip Climathon: „E-Climathon” (13 august 2020),
”Challenge Creation” (27 august 2020), ”The Website” (10 septembrie 2020)

-

15 octombrie 2020 - webinar ”Landscapes and Circular Economy for a Green Deal”
27-29 octombrie 2020 – curs online ”Engaging People on Climate Change”
3 noiembrie 2020 – webinar ”Global Climathon Day - Communication and To-Do's”
12 noiembrie 2020 – webinar ” How to use rainwater to create climate resilient urban spaces?”

 EIT Food
- 10 iun 2020 – Ședința tehnică a Traceability & Big Data Thematic Partnership
- 22 septembrie 2020 – prima reuniune a Surveillance Unit
-

23-30 aprilie 2020 – Curs online ”Panic-Buying During Crisis: How Do Food Supply Chains Cope?”
14 mai 2020 – webinar ”Presentation of EIT Food Regional Innovation Scheme”
19 mai 2020 – webinar ”Smart Specialisation Thematic Platform on Agri-food in the context of
Sustainable Development Goals”

 EIT InnoEnergy
- 9-10 decembrie 2020 – reprezentanți ai BGRIS3 si ai BSS au participat la sesiunea online “Academia
Executivă Regională a European Institute of Innovation and Technology”, organizat de EIT
InnoEnergy prin intermediul Iceberg Consulting, eveniment promovat prin Schema pentru Inovare
Regională a EIT (EIT RIS).
- 3 decembrie 2020 – webinar ”Manufacturing the EU Green Deal in EIT RIS Countries”
EIT RIS reprezintă un mecanism suplimentar pentru statele emergente în ecosistemul european de inovare, cu
potențial mare de inovare, în scopul îmbunătățirii interacțiunii acestora cu Comunitățile de Cunoaștere și
Inovare (KIC) ale EIT.
Au continuat activitățile de diseminare a oportunităților de colaborare primite prin intermediul rețelei europene pentru
cercetare și inovare ERRIN, pentru domeniile „Agro-alimentar” și ”Smart Cities and Energy & Climate Change”. De
asemenea, reprezentanții BSS au participat la evenimente organizate în cadrul rețelei:
- 2 iulie 2020 – întâlnirea Grupului de Lucru ”Smart Cities and Energy & Climate Change; Mission
on adaptation to climate change including societal transformation”
- 15 septembrie 2020 – webinar ”Fostering systemic innovation for healthy and sustainable food
systems”
- 7 octombrie 2020 – webinar ”Digitalising rural areas”

Parteneriate europene pentru cercetare-dezvoltare-inovare (CDI)
În contextul participării României, în calitate de stat membru, la parteneriatele propuse pentru viitorul Program Cadru
de Cercetare și Inovare Orizont Europa (2021-2027), Comitetul Național de Coordonare pentru Specializare
Inteligentă a lansat la finele lunii septembrie 2020 o dezbatere asupra unei posibile sinergii între eforturile naționale și
regionale în sprijinul acestui demers.
În luna octombrie 2020, BSS a realizat un sondaj adresat organizațiilor de cercetare din Regiunea Nord-Est, pentru a
identifica parteneriatele CDI europene de interes real pentru regiune, în funcție atât de resursele existente (i.e.,
infrastructură CDI și resurse umane), cât și de o estimare realistă a capacității de a dezvolta proiecte în viitorul
program cadru Orizont Europa. Entitățile consultate au selectat 11 din cele 14 parteneriate selectate la nivel național,
propunând, totodată, și un nou domeniu de interes național (din totalul celor 44 parteneriate CDI de interes european).
În baza acestor rezultate, ADR Nord-Est a înaintat Ministerului de resort un punct de vedere.

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, contribuind la crearea unui mediu favorabil pentru
integrarea infrastructurii de inovare în lanţuri valorice interregionale şi în reţele de cunoaştere.
Pandemia de COVID19 a impus amânarea pe o perioadă nedeterminată a schimburilor directe de experiență, inclusiv a
evenimentului interregional de la Iași prevăzut pentru aprilie 2020. Au continuat însă activitățile Grupului Regional de
Stakeholderi, împreună cu care au fost discutate implicațiile rezultatelor EDP 2020 asupra activității din centrele de
cercetare (29 mai 2020) și pentru care a fost organizată o sesiune specială de informare asupra Apelului 2020 de constituire
a portofoliului RIS3, care a inclus măsuri specifice pentru infrastructura de cercetare (12 noiembrie 2020). Stakeholderii
TraCS3 au fost cooptați în toate etapele Connect Nord-Est 2020.

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 după 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), vizând
creșterea implicării acestora în stabilirea agendei locale de investiții pentru inovare. Va fi adaptat și implementat un
mecanism local EDP și va fi creată o platformă de brokeraj de inovare. Pandemia COVID19 a impus găsirea unei soluții
alternative pentru atelierele de lucru planificate în 2020 pentru co-design-ul experimentului teritorial (ET). Astfel, după o
primă întâlnire cu GAL Bazinul Dornelor (6 martie 2020), consultările au continuat prin interviuri individuale în teritoriu,
cu ajutorul unui instrument propriu de colectare a informațiilor și prin întâlniri online cu partenerii științifici locali și
europeni, la final rezultând un prim draft al planului de implementare a ET. De asemenea, reprezentanți din cele două
microregiuni montane au participat la focus-grupurile EDP online regionale din domeniile agro-alimentr&slivic și turism.
Simultan, au demarat și activitățile de Mutual Learning, cu discuții periodice între parteneri asupra jurnalelor de cercetare și
a experienței de co-design, precum și prin discuții cu părți terțe (prin seria de dialoguri ”Responsible Regions”, organizată
de EURADA - în 19 noiembrie și 16 decembrie 2020).
Proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru
Tehnologii Inovative în domeniul Apei are obiectivul de îmbunătățire 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
contextul pandemiei COVID-19, întâlnirile interregionale cu partenerii si stakeholderii
care trebuiau să aibă loc în Portugalia și Letonia au avut loc în mediul online, pe 22.04.2020 și 01.10.2020, unde au fost
prezentate bune practici regionale, actualizarea privind foile de parcurs și evaluările regionale, colaborările interregionale
care există sau ar putea fi dezvoltate și acțiunile din Planurile de Acțiune regionale. Cele două întâlniri ale Grupului
Regional Consultativ în domeniul apei au avut loc tot în mediul virtual, pe 06.05.2020 şi 20.10.2020, fiind discutate
actualizarea foilor de parcurs, dezvoltarea acțiunilor din cadrul Planului de Acțiune Regional, implicarea actorilor locali în
grupuri de lucru tematice și identificarea de soluții pentru îmbunătățirea colaborării regionale. În contextul parteneriatului
Water Smart Territories constituit în cadrul Platformei de Specializare Inteligentă, actorii regionali și-au arătat interesul în
grupurile de acțiune pe digitalizare, economie circulară, nămol și micropoluanți (două dintre acestea coincid cu grupurile de
lucru de la nivel regional).
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Pe data de 29 octombrie 2020, a avut loc online reuniunea inaugurală a proiectului ”Forests
in Women‟s Hands“ (Fem4Forest), adresat bunelor practici cu privire la prezența femeilor
în managementul silvic. Proiectul este derulat în cadrul Interreg Danube Transnational
Programme, în perioada 2020-2022, și are parteneri din Slovenia, Austria, Germania, Croația,
Republica Cehă, România, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Serbia și Ucraina.
ADR Nord-Est este partener asociat în acest proiect, la invitația Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, parteneră în
proiect.
Pe data de 24 noiembrie 2020, a avut loc online prima reuniune a Consiliului Consultativ al
proiectului ”European Campus of City Universities (EC2U)”, o Alianță multi-culturală și
multi-lingvistică al cărei obiectiv este crearea unui spațiu inovativ care să încurajeze
mobilitatea și liberul schimb între 7 universități istorice europene și orașele în care acestea își

desfășoară activitatea. Proiectul este implementat în perioada 2020-2023, în cadrul inițiativei Comisiei Europene ”European
Universities”, și are ca parteneri Universitățile din Coimbra (Portugalia), Iași (România), Pavia (Italia), Jena (Germania),
Poitiers (Franța), Salamanca (Spania) și Turku (Finlanda).
ADR Nord-Est este partener asociat în acest proiect, la invitația Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, parteneră în
proiect.

Toate proiectele europene mai sus menționate contribuie la optimizarea implementării axelor prioritare
centrate pe transfer tehnologic, inovare și specializare inteligentă din cadrul programelor naţionale şi
regionale actuale şi viitoare (e.g. POR 2014-2020, POR Nord-Est 2021 -2027), precum şi la dezvoltarea de
propuneri pentru noi instrumente de finanţare şi parteneriate în domeniul RIS3.

Evenimente internaționale
La evenimentul Săptamâna Europeană a Regiunilor și Orașelor (European Week of
Regions and Cities) 2020, desfășurat pe parcursul a 3 săptămâni, ADR Nord-Est, prin Biroul
de Reprezentare de la Bruxelles, a organizat o expoziție virtuală pe tema Leading the way to
carbon neutrality, în săptămâna 19-22 octombrie (săptămâna nr. 3: Europa Ecologică).
În cadrul ”International Conference on ESI Funds”, eveniment organizat online în perioada
1-2 octombrie 2020, de către PJR Consulting (Croația), BSS (Agatha Filimon) a prezentat
materialul ”Entrepreneurial Discovery Process (EDP) within North-East Romania’s Smart
Specialization“.

Grupuri de lucru

CCSI

ADR Nord-Est face parte din Comitetul de Coordonare privind Specializarea
Inteligentă (CCSI), dl. Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, având calitatea
de membru titular și dna. Gabriela Macoveiu, Director Direcția Comunicare, Inovare și
Cooperare Externă, având calitatea de membru supleant.

Alte activităţi de susţinere a operaţionalizării RIS3 Nord-Est
În data de 20 februarie 2020 reprezentanți ai BGRIS3 au participat la vizita reprezentantului Universitatii Hanze din
Olanda. În cadrul vizitei a fost programat un dialog între reprezentantul Universității și conducerea ADR Nord-Est, totodată
fiind vizitat și Rubik Hub, centru destinat susținerii antreprenoriatului din regiune.
Pe data de 19 noiembrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 și ai BSS au participat la conferința regională online „Turismul
Regiunii Nord-Est în dificultate”, organizată de Centrul Regional de Studii al ADR Nord-Est.
În data de 26 octombrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 și ai BSS au participat la cursul "Innovation Management",
organizat de SC IPA SA CIFATT Craiova, în parteneriat cu STEINBEIS 2i GmbH din Germania, în cadrul proiectului
Danube S3Cluster.

Reprezentanți ai BGRIS3 și ai BSS au participat la seria workshopuri online organizate de JRC în cadrul proiectului
„Sprijin pentru implementarea Specializării Inteligente în România”. Astfel, în perioada 17-20 noiembrie 2020, s-au
derulat patru workshopuri cu subiectul „Întărirea cooperării Universitate-Industrie-Guvern în România", abordând pe rând
fiecare dintre principalele sfere instituționale implicate în cooperarea Universitate-Industrie-Guvern: universități și institute
de cercetare, companii și clustere, instituții de transfer de tehnologie la interfața U-I și autorități guvernamentale. În
continuare, s-a desfășurat workshopul „Transferul de tehnologie și dezvoltarea de produse inovative” în perioada 23-26
noiembrie 2020 și „Manager de inovare” în perioada 27 noiembrie, 2-4 decembrie 2020, cu scopul de a întări setul de
competențe ale potențialilor promotori de proiecte cu elemente privind creșterea capacității de transfer de tehnologii, prin
comercializarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și creșterea capacității de inovare în companii.
În data de 3 decembrie 2020, reprezentanți ai BGRIS3 și ai BSS au participat la training-uri online "Training on
Technology Transfer" și "Course regarding Innovation Audit/ Technology Offer/ Technology Request", organizat de
SC IPA SA prin proiectul „Diversificarea serviciilor și produselor Incubatorului Tehnologic și de Afaceri al IPA SA prin
dezvoltarea unei noi game de servicii și produse”. Training-urile au fost susținute de STEINBEIS 2i GmbH din Germania.
Pe întreg parcursul anului, reprezentanții BSS au participat și la alte evenimente de interes pentru optimizarea implementării
RIS3 în domeniile prioritare de interes:
 Agro-alimentar și industria lemnului:
- 23 aprilie 2020, webinar ”agROBOfood 1st Open Call for Innovation Experiments”
- 23 aprilie 2020, webinar ”Story of adapting to COVID-19: SmartAgriHubs community is responding!”
- 3 iulie 2020, webinar ”Connecting the bio-based industry and European regions” organizat de Impact Hub
Bucuresti si European Fund For Southest Europe
- 30 iulie 2020, webinar „Viitorul în agrifood - 8 idei inovatoare”, organizat de Impact Hub Bucuresti si European
Fund For Southest Europe
- 16 octombrie 2020, atelier focus participativ „Prevenirea și reducerea risipei alimentare. Soluții posibile la Iași,
prin CUIB ”, organizat de Asociația ”Mai Bine”
- 28 octombrie 2020, Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală (SAAR), organizat de Institutul de
Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, Filiala Iași împreună cu Asociația Rural
Development Research Platform
- 4 noiembrie 2020, webinar ”Food Safety: What is the role of research an innovation”, organizat de Czech
Liaison Office for Research, Development & Innovation (CZELO)
- 9 noiembrie 2020, webinar ”Post COVID-19 in the agri-food sector: A new way of working for DIHs and
farmers”, organizat de Smart Agri Hubs / Uniunea Agricola Cehă și Moraviană (CZMAU)
- 18 noiembrie 2020, ”6th annual EU Conference on EAFRD financial instruments for agriculture and rural
development in 2014-2020”, organizată de DG AGRI
- 26 noiembrie 2020 – webinar „Sistemul alimentar european: tranziția către durabilitate și atenuarea climei”,
organizat de către Euractiv
- 11 decembrie 2020, conferința „Ziua Internațională a Muntelui”, organizată de Agenția Zonei Montane,
CEMONT, Forumul Montan, Romontana
- 4 decembrie 2020, curs online ”ATI Workshop-Developing cross border network of ATI technology centres in
the field of IOT precision farming: chalanges and opportunities”, organizat de către Comisia Europeana (DG
GROW)
 Energie
- 2 septembrie 2020, webinar ”Indian market opportunities for EU SMEs in the Waste Management and Waste
to Energy Sector”, organizat de Environment and Intelligent Energy Sector Group – EEN
- 4 noiembrie 2020, webinar ”EU financing opportunities for energy sector”, organizat de AMCHAM (American
Chamber of Commerce in Romania) & RELIANS
- 10 decembrie 2020, webinarul ”The energy dimension of Circular Economy”, organizat de FEDARENE
(Federația Europeană a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie și Mediu
- 16 decembrie 2020, workshopul „Potențialul de utilizare a biomasei în scop energetic în Comuna Borlești,
județul Neamț, Regiunea Nord-Est”, organizat de Green Energy Romanian Innovative Biomass Cluster

- Mediu
- 30 martie 2020, webinar ”Significance and impact of COVID for the water sector”
- 1 aprilie 2020, webinar ”Managing risks from digitalization in the water sector”
- 28 mai 2020, webinar „Cum arată un SMART city și care sunt cele mai inteligente orașe din România? Are
România potențial să dezvolte aceste concepte pentru orașele sale? Cum vor arăta orașele după pandemie și
cât de afectată va fi industria de SMART cities din România?”, organizat de UrbanizeHub Romania
- 6 iulie 2020, webinar ”A circular economy at the heart of climate action: how materials connect the dots in the
EU Green Deal”, organizat de grupul interparlamentar „Climate Change, Biodiversity & Sustainable Development‟
din cadrul Parlamentului European
- 7 iulie 2020, webinar ”An ambitious Green Recovery Plan - ensuring green investments delivering climate
neutrality”, ibidem
- 19 august 2020, webinar „Schimbări Climatice - Educație, Atitudine, Responsabilitate”, organizat de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor
- 26 noiembrie 2020, ”Green Growth & Sustainable Development Forum (GGSD Forum)”, organizat de
Organizația pentru Economie Cooperare și Dezvoltare (OECG)
- Textile
- 15 iulie 2020, webinar ”Modernising VET for economic recovery & innovation in Europe's fashion industry”,
organizat de EURATEX
- TIC
- 10 septembrie 2020, Conferința 6/60 cu tema „Finantare pentru digitalizarea IMM-urilor”, organizată de
Ingenius Hub
- Turism
- 30 iunie 2020, webinar ”Rural development, nature and tourism: impact of COVID-19 and new approaches”,
organizat de European Network of Living Labs
- 2 septembrie 2020, webinar ”Senior Tourism and Accessibility” (proiect Interreg Europe ”Silver SMEs)
- 19 noiembrie 2020, conferința regională online „Turismul Regiunii Nord-Est în dificultate”, organizată de
Centrul Regional de Studii al ADR Nord-Est
- 17 decembrie 2020, „Forumul „Ștefan cel Mare‟ - Promovarea rutei culturale „Voievodul Ștefan cel Mare‟ ”,
organizat de Moldovan Investment Agency
- Inovare și dezvoltare
- 16 iunie 2020, webinar ”!Innov-AL on Post-COVID economic revitalisation policies”, susținut de către DG
Regio
- 17 iunie 2020, webinar ”Disruptive Technologies in Public Services and Governance in Romania”, organizat
de EY Romania
- 1-3 iulie 2020, Școala de Vară ”Complete view of all the possibilities to prepare project proposals for EU
programmes”, organizată de EURADA
- 9 septembrie 2020, Sesiune de informare cu privire la Programul Cadru Orizont Europa (2021-2027),
organizata de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul centrelor suport: CESMIN, INCD pentru
Microtehnologie; BioNanoTech; ICM Petru Poni; PREPARE; INOE
- 23 noiembrie, webinarul „Transferul de tehnologie și dezvoltarea de produse inovative”, susținut de Prof. univ.
dr. Alexandru Marin, Directorul Oficiului de Transfer de Tehnologie, Universitatea POLITEHNICA București

Concluzii

 Actualizarea, revizuirea RIS3 Nord-Est pentru perioada 2021-2027 și aprobarea acesteia de
către CRI și CDR
 Dezvoltarea capacităţii de operaţionalizare RIS3 Nord-Est prin implicarea în Inițiativa
”Regiuni mai puțin dezvoltate” în România şi în Programul de Asistență Tehnică, oferit
de Reprezentanța Băncii Mondiale în România
 Asigurarea guvernanţei RIS3 Nord-Est prin reuniunile Consorţiului Regional de Inovare şi a
Comisiei Consultative Academice
 Organizarea a 12 ateliere EDP
 Primirea unui număr de 118 propuneri de proiecte, în vederea constituirii portofoliului de
proiecte aferent RIS3 Nord-Est
 Realizarea și diseminarea a 12 ediții a newletter-ului electronic pe teme de RIS3
 Implementarea a 3 proiecte de inovare ce reunesc 26 de parteneri din 15 state europene
 1 secțiune web actualizată periodic și 1 pagină de Facebook dedicată

Acest raport reflectă activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2020 de către Direcţia Comunicare Inovare
şi Cooperare Externă, Birourile Gestionare RIS3, Specializare Sectorială, Cooperare Externă şi Biroul de
Reprezentare ADR Nord-Est de la Bruxelles privind Strategia RIS3 Nord-Est.
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