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Buletinul informativ nr.5

IN-EUR Buletin informativ final

Cu ocazia publicarii ultimului buletin informativ in cadrul proiectului IN-EUR, dorim sa va prezentam 
principalele rezultate obtinute si sa va invitam la evenimentele ce vor fi organizate cu ocazia finalizarii 
proiectului.

                                                            Elaborat: Asociatia Consiliilor Locale din Malta

                                                                          Traducere: ADR SE
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Evenimentele ocazionate de finalizarea proiectului IN-EUR

Veti participa la evenimentul Open Days in Bruxelles?

Consortiul IN-EUR va invita sa participati la Seminarul de lucru Open Days, pe data de                                  
9 octombrie 2014 (17:30-20:30), la reprezentanta Guvernului Regiunii Toscana, Rond Point Schuman
14. B – 1040, Bruxelles.

Evenimentul reprezinta nu numai o experienta in care participantii pot acumula cunostinte noi, ci este 
totodata un bun prilej de a evalua progresele realizate in domeniul masurarii gradului de inovare in 
subregiunile UE si de a le integra in perioada de programare 2014-2020.

La eveniment vor participa reprezentanti ai DG Regio, DG Research and Innovation, DG Enterprise, 
Eurostat, Interact precum si reprezentanti din subregiunile UE. In plus, atelierul de lucru va fi 
coordonat de EBN (Reteaua Europeana de Inovare).

Conferinta finala din Lucca

Avem placerea de a va invita la conferinta finala a proiectului IN-EUR,“Orientarea gradului local de 
inovare catre Stategia 2020”, care va avea loc pe data de 5 noiembrie 2014, in Provincia Lucca,
Cortile Carrara, 1, 55100 Lucca, Italia.

Obiectivul principal al evenimentului este prezentarea rezultatelor finale ale proiectului, precum si 
discutiile pe tema sprijinirii si masurarii gradului local de inovare cu experti si actori cheie implicati in 
domeniul inovarii.

Principalele teme abordate:

 IN-EUR: cooperare pe intreg teritoriul Europei pentru inovare
 ALBI: un model pentru masurarea gradului de inovare
 ALBI ca instrument de realizare a politicii de inovare
 Patru studii de caz privind inovarea in Europa

Doriti sa participati la evenimentele de mai sus? Daca raspunsul este afirmativ, pentru mai multe 
detalii contactati Provincia Lucca politichecomunitarie@provincia.lucca.it

Rezultate tehnice si rezumatul proiectului

Modelul ALBI si testarea

IN-EUR se bazeaza pe analizarea metodologiilor existente de masurare a gradului de inovare la nivel 
local (NUTS3). Printr-un profund schimb de experienta interregionala, partenerii au actualizat si 
adaptat metodologii pentru a crea un instrument comun, respectiv Bilantul Avansat al Inovarii Locale
(modelul ALBI). Astfel, politicile de inovare sunt imbunatatite si autoritatile locale pot evita 
suprapunerea, lacunele si pierderea ulterioara a resurselor publice.
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Inovarea este rezultatul mai multor activitati si al implicarii mai multor actori.

Este produsul unei game complexe de factori ce provin din diferite niveluri geografice si contexte 
institutionale. Punctul de plecare pentru proiectarea modelului ALBI a fost, prin urmare, identificarea 
actorilor cheie – ex. sisteme industriale, universitati si organizatii publice de cercetare, intermediari 
financiari - ale caror activitati si interactiuni creeaza, modifica si disemineaza noi cunostinte si inovare.
Identificarea acestor actori a dus la definirea a patru zone de investigatii in care este structurat modelul 
albi:

A1. Sistemul  industrial;

A2. Educatie si cercetare;

A3. Conditii de infrastructura si cadru;

A4. Conducerea inovarii.

Partenerii proiectului au convenit sa proiecteze un model format din doua niveluri:

Nivelul 1 ALBI: bazat pe indicatori cantitativi, cu scopul de a fi comparabili. Pentru a obtine 
date complete si comparabile, modelul utilizeaza setul de date existente care sunt colectate
local sau sunt disponibile la nivelul institutiilor europene sau internationale.

        Nivelul 2 ALBI: bazat pe informatii detaliate, care rezulta dintr-un nivel mai profund de 
analiza. In procesul de colectare a datelor, partenerii utilizeaza seturi de date existente, sondaje
si interviuri cu actori cheie. Sondajele sunt obtinute prin transmiterea a doua chestionare 
actorilor cheie locali (“Sondaj pentru firme” si “Sondaj pentru centrele de sprijin”). Implicarea 
actorilor locali este fundamentala la acest nivel. Indicatorii nivelului 2 ALBI evidentiaza
relevanta, noutatea si flexibilitatea.

Testarea s-a realizat prin crearea a 3 Directii Locale pentru Inovare (DBLI), fiecare din ele avand cate 
un lider responsabil de organizare, activitati si raportare.

Cele 3 zone principale de testare au fost:

 Judetul Galati (Romania);
 Provincia Lucca (Italia);
 Roscommon County (Irlanda).

Toti partenerii proiectului IN-EUR s-au implicat in faza de testare.

Unii dintre ei au testat modelul BLIA pe teritoriul lor, pentru a sprijini constatarile din cele trei zone 
principale de testare. 

Concluzii

Faza de testare intreprinsa de catre parteneri a reprezentat un important pas inainte spre o gestionare 
mai eficienta si integrata a inovarii, prin implicarea activa a tuturor actorilor socio-economici 
importanti din teritoriu.
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Discutiile in cadru organizat intre regiuni au aparut ca un instrument esential pentru a impartasi 
metodologia, pentru a construi o doctrina a inovarii si pentru a crea legaturi de colaborare intre 
autoritatile locale si actorii cheie (ex. firme, sistemul de cercetare si educatie, centre de sprijin).

Este recunoscut faptul ca, in faza de testare au aparut unele dificultati cu privire la punerea in aplicare 
a modelului ALBI. Cu toate acestea, asa cum reiese din Analiza SWOT, partenerii fiecarei zone de 
testare au propus cateva sugestii cu privire la initiativele de a exploata pe deplin punctele tari si 
oportunitatile din teritoriu si de a face fata amenintarilor si punctelor slabe ale modelului ALBI.

Interesant este faptul ca un nou trend aparut, respectiv supra-birocratizarea administratiei publice, este 
perceput ca factorul cel mai limitativ pentru inovarea locala. 

Acest lucru aduce din nou in atentie nevoia constituirii unei structuri de guvernare tot mai eficienta si 
receptiva, pentru a sprijini firmele locale, centrele de sprijin si institutiile de cercetare, printr-o 
abordare ce se bazeaza pe colaborare.

Va prezentam, in continuare, pe scurt, rezumatul principalelor contributii ale proiectului IN-EUR la 
imbunatatirea politicilor locale de inovare:

•   crearea unei culturi de masurare a inovarii;
• crearea unei retele locale a actorilor cheie prin discuţii de grup periodice (de exemplu, discutii 

oficiale organizate la nivel regional);
•   schimbul de idei si informatii;
•   cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste inovarea;
•  identificarea problemelor si barierelor pentru politicile de inovare;
•   implicarea actorilor cheie locali in discutiile despre initiativele politice;
• consolidarea increderii in actorii cheie locali cu privire la faptul ca institutiile publice sunt 

constiente de dinamica companiilor/organizatiilor private;
•   reducerea distantei dintre nevoile private de inovare si procedurile publice.

Unul dintre elementele-cheie ale modelului este continuitatea rezultatelor modelului si a 
implementarii. Pe parcursul implementarii proiectului, modelul ALBI a fost deja raspandit printre
actorii cheie locali implicati in procesul de inovare.
Cu toate acestea, integrarea modelului ALBI presupune implicarea viitoare si periodica a actorilor 
locali care au participat la evenimente si care sunt dispusi sa contribuie in viitoarea proiectare a 
strategiei locale de inovare.
Mai exact, metodologia ALBI ar putea fi aplicata de decidentii locali, nu numai inainte de aplicarea
unei politici de inovare pentru a evalua situatia existenta a unui teritoriu, dar, de asemenea, dupa 
politica in sine, pentru a evalua impactul acesteia.
Acest lucru implica faptul ca masurarea performantelor gradului local de inovare trebuie sa fie aplicata
in mod regulat.
Dintr-o perspectiva mai operativa, partenerii au identificat urmatoarele puncte cheie/bune practici 
pentru a facilita implementarea cu succes a modelului ALBI:

 implicarea asociatiilor de industrie locala si a consortiilor este cruciala pentru procesul de 
colectare a datelor. De aceea, este esentiala crearea unor relatii pe termen lung cu aceste 
organizatii pentru a spori angajamentul lor in implicarea intreprinderilor asociate;

 evitarea duplicarii de resurse si eforturi. Asociatiile industriale locale, departamentele 
universitatilor si centrele de cercetare sunt implicate, de obicei, în sondaje, studii de caz si 
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interviuri care implica firmele locale. O mai buna coordonare si relationare cu acesti actori ar 
permite o colectare mai eficienta a informatiilor.

 recunoasterea celor mai bune competente disponibile pentru colectarea de date noi si originale 
(date primare) sau pentru elaborarea datelor secundare. Angajarea unor specialisti in 
distribuirea chestionarelor poate fi o modalitate eficienta de a creste rata raspunsurilor;

 analiza imaginii de ansamblu cu actorii locali. Organizarea de intalniri anuale cu actorii cheie, 
publici si privati, pentru prezentarea rezultatelor modelului, precum si performanta inovarii in 
teritoriu poate fi o modalitate eficienta de creare a unei doctrine in ceea ce priveste inovarea, 
precum si de perfectionare a procedurilor de colectare a datelor si a indicatorilor.

Raportul DBLI complet este disponibil pe site-ul www.in-eur.eu

http://www.in-eur.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm                     editor: lvasileva@lca.org.mt

http://interreg4c.eu/


