
            

1 

 

 

 

Proiect “IN-EUR- Masurarea gradului de inovare in 

cadrul subregiunilor europene” 

 

Buletin informativ nr. 3 

 

Aprilie 2013 
 

 

 
 

Intalnirea de lucru organizata in Slovenia 

 

In perioada 20-21 martie 2013, Centrul de Dezvoltare Litija a gazduit consortiul proiectului la 

Kamnik, Slovenia. Scopul intalnirii a fost revizuirea/actualizarea activitatilor si planificarea celor noi, 

precum si organizarea atelierului de lucru pe Componenta 3 unde partenerii au contribuit la definirea 

modelului ALBI (Bilantul Avansat al Inovarii Locale). De asemenea, partenerul gazda a organizat o 

conferinta a comunitatilor inovative. 

 

Atelierul de lucru, componenta 3 « Schimb de experiente in vederea identificarii si analizei 

bunelor practici 

 

Scopul principal al proiectului IN-EUR este elaborarea unui nou model inovativ pentru masurarea 

gradului de inovare la nivel NUTS III.   

 

In timpul atelierului de lucru organizat la Kamnik, partenerii proiectului precum si expertii in inovare 

au prezentat dificultatile in obtinerea informatiilor disponibile la nivel sub-regional, precum si 

propunerile lor in definirea modelului. 

 

Provincia Lucca din Italia este partenerul responsabil cu definirea modelului. Grupul stiintific de la 

Universitatea Politehnica din Milano va revizui rapoartele partenerilor cu privire la informatiile 

colectate la nivel local si a propus o noua versiune a modelului care va fi utila tuturor regiunilor 

participante. Va fi destul de dificil ca noua versiune sa vina in intampinarea nevoilor tuturor 

partenerilor si, in acelasi timp, sa permita regiunilor sa compare nivelul lor de inovare, avand in 

vedere diferitele caracteristici regionale. Un alt aspect important discutat in timpul atelierului de lucru 

a fost acela de a identifica noi indicatori calitativi si de a elabora un ghid in vederea colectarii 

acestora. 
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 Conferinta Comunitatilor Locale Inovative 

 

Centrul de Dezvoltare din Litija, in asociatie cu Municipiul Ivančna Gorica si firma Vibacom, au 

organizat o Conferinta despre Comunitatile Locale Inovative in data de 21 martie 2013 in Ivančna 

Gorica, Slovenia. Conferinta s-a axat pe teme, precum: importanta si rolul comunitatilor locale 

inovative, turism, antreprenoriat inovativ, dezvoltarea energetic si spatiala.  

 

In timpul conferintei, Centrul de Dezvoltare din Litija a premiat proiectele cele mai inovative ale 

comunitatilor locale din Regiunea “Inima Sloveniei”.  

 

Organizarea unui Seminar International in data de 5 decembrie 2013 la Vilnius, Lituania. 

 

Seminarul International al proiectului IN-EUR va fi organizat in cadrul unei largi conferinte 

internationale cu privire la inovare in perioada Presedintiei Lituaniei la UE.  

 

Obiectivele principale ale evenimentului sunt : prezentarea rezultatelor intermediare, promovarea 

dialogului cu privire la masurarea si sprijinul inovarii locale, promovarea si sensibilizarea actorilor 

cheie implicati in proiect. Partenerii IN-EUR s-au anagajat sa invite lectori relevanti din diferite tari 

europene in vederea atragerii unui numar mare de participanti si a asigura succesul evenimentului. 

 

Evenimentul se va axa pe 3 teme importante : 

 

• Politica de inovare a regiunilor mici 

• Masurarea inovarii: nevoi si metode 

• Specializarea inteligenta, rolul sub-regiunilor mai mici in cadrul regiunilor mai mari: Strategia 

Specializarii Inteligente 
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