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Comunicat de presa 

   

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza proiectul BORDWIIS+ “Stimularea 
dezvoltarii regionale prin implementarea de strategii de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si a 
comunicatiilor” in calitate de partener, in cadrul unui consortiu format din 10 parteneri, din 8 regiuni 
ale UE, in vederea initierii si parcurgerii unui proces de specializare in domeniile cele mai relevante 
ale inovarii bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor. Proiectul isi propune sa promoveze 
strategiile de inovare implementate cu succes in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si 
sa transfere bune practici intre regiunile partenere. 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est a organizat primul atelier de lucru regional in cadrul 
proiectului BORDWIIS+, in scopul promovarii proiectului si pentru a realiza schimb de experienta intre 
actorii cheie interesati, factorii de decizie politica, expertii in domeniul inovarii si echipa de 
implementare a proiectului. Expertii in domeniul inovarii au introdus subiectul inovarii din punct de 
vedere teoretic si au ajutat la identificarea politicilor de inovare in domeniul TIC atat la nivel regional 
cat si la nivel national, implicand activ actorii cheie interesati. Pe baza feedback-urilor din partea 
actorilor cheie interesati, la nivelul consortiului, se vor realiza o analiza comparativa si o metodologie 
in ceea ce priveste realizarea unei strategii regionale de inovare in domeniul TIC. 

Un plan de implementare regional se va realiza pe baza documentului comun agreat in cadrul 
proiectului care va contine recomandari pentru o specializare regionala in domeniul TIC. 
 
Bugetul total al proiectului este de 1.207.787,76 Euro, din care 116.460,96 Euro sunt alocati Agentiei 
pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, in 
perioada 01.01.2012 – 30.06.2014.  
 
Persoana de contact: Neagu Alina-Andra ofiter tehnic BORDWIIS+, manager proiect in cadrul 
Serviciului de Cooperare Internationala, Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei si FSE. 

Tel:  0339401018; 0239611091 
Fax: 0339401017 
E-mail: alina.neagu@adrse.ro 
 

Nota pentru editor: 

1. BORDWIIS+ este un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul Programului de 
Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 1 “Inovare si economia cunoasterii, aria 
de interventie “Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica”. 

2. Pentru mai multe informatii cu privire la Programul de Cooperare Interregionala INTERREG 
IV C, vizitati pagina web www.interreg4c.eu. 
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