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Comunicat de presa nr 3  
 
Seminarul organizat in cadrul proiectului BORDWIIS+ a prezentat experientele 
europene privind politicile de inovare in domeniul TIC 
 
Consortiul proiectului BORDWIIS + a organizat cea de-a doua intalnire si cel de-al doilea 
seminar in Florenta, Italia in 4-5 decembrie 2012. În timpul seminarului partenerii  au 
impartasit experientele lor regionale în ceea ce priveste dezvoltarea politicilor si strategiilor 
de inovare în domeniul TIC. De asemenea, au fost prezentate cele mai bune exemple de 
dezvoltare a clusterelor din regiunea Toscana. 
 
Seminarul a fost gazduit de regiunea Toscana si pentru inceput partenerii regionali au oferit 
o imagine de ansamblu cu privire la aspectele esentiale prezentate in Strategia lor de 
dezvoltare regionala in domeniul TIC. Rapoartele elaborate, care cuprind puncte forte si 
puncte slabe la nivel regional au oferit o imagine de ansamblu asupra situatiei actuale a 
regiunilor partenere din cadrul proiectului BORDWIIS+, punctul de pornire in procesul de 
dezvoltare a strategiilor de specializare inteligenta. Toate regiunile au rezumat datele lor cu 
privire la politicile existente in domeniul TIC si planurile de viitor. Identificarea politicilor ofera 
o imagine generala a contextului specific fiecarei regiuni si o introspectie in domeniul 
politicilor TIC, precum si asupra actorilor cheie interesati si relatiile dintre ei.  
 
A doua parte a seminarului s-a axat pe mediul de inovare in regiunea Toscana. Optica 
reprezinta unul dintre cele mai rapide sectoare in curs de dezvoltare din regiunea Toscana 
si are aplicatii in diverse domenii, precum restaurarea pieselor de arta, dupa cum a precizat 
dr. Robert Pini din cadrul Polului de Inovare de optoelectronice pentru uz industrial, 
biomedical si pentru aplicatii aero spatiale din regiunea Toscana. Sectorul TIC a fost 
reprezentat de Polul de inovare in domeniul TIC din regiunea Toscana (Polul de 
Tehnologica Navacchio) si Departamentul de Infrastructura si Tehnologii pentru Societatea 
Informationala din regiunea Toscana. 
 
Urmatorul pas in dezvoltarea strategiilor de specializare inteligenta la nivel regional este o 
analiza comparativa bazata pe cunostintele si capacitatile identificate la nivelul fiecarei 
regiuni, disponibile in curand pe site-ul proiectului. 
 
BORDWIIS+ (Stimularea dezvoltarii regionale prin implementarea de strategii de inovare in 
domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor) este un proiect pan-european axat pe 
dezvoltarea de strategii de specializare inteligenta in domeniul TIC si pe elaborarea 
politicilor de inovare. In paralel, partenerii vor realiza schimb de experienta in ceea ce 
priveste modelele colaborative in domeniul inovarii si vor organiza vizite de studiu. 
Consortiul este format din 10 parteneri din 8 regiuni din intreaga Europa. Proiectul este co-
finantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala, in cadrul Programului INTERREG 
IVC. 
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