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Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est, factor cheie în mãsurarea gradului de 
inovare ºi creºterea eficienþei politicilor de inovare pentru a îndeplini obiectivele 
Strategiei Europa 2020!
                               
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est, lider al proiectului IN-EUR - “Mãsurarea gradului de inovare în 
cadrul subregiunilor europene” împreunã cu partenerii: Provincia Lucca/Italia; Centrul de Inovare/Lituania; 
Asociaþia Consiliilor Locale/Malta; Centrul de Dezvoltare Litija/Slovenia; Centrul de Inovare Bautzen/Germania; 
Camera de Comerþ ºi Industrie - Provincia Marseille/Franþa; Consiliul Local Roscommon/Irlanda; WESTBIC- 
Centrul de Inovare ºi Afaceri/Iranda, îºi propun sã îmbunãtãþeascã politicile de inovare ºi sã ducã la îndeplinire 
obiectivul Europa 2020 în ceea ce priveºte o economie dinamicã, durabilã ºi bazatã pe cunoaºtere. 

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est promoveazã creºterea eficienþei politicilor de inovare la nivel 
local, prin analiza, integrarea ºi transferul metodologiilor de mãsurare a gradului de inovare în cadrul 
subregiunilor Europene, prin intermediul cooperãrii la nivel interregional. Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã 
va impartãºi partenerilor viziunea sa asupra inovãrii, va dezvolta cooperarea localã ºi interregionalã în ceea ce 
priveºte inovarea, va adapta ºi aplica modelele specifice de mãsurare la nivel local a gradului de inovare, va 
integra Modelul Avansat al  Bilanþului Inovãrii Locale în politicile locale, instrument care va putea fi implementat  
atât de cãtre cei 8 parteneri din Italia, Germania, Malta, Slovenia, Irlanda, Franþa ºi Lituania, dar ºi de cãtre 
regiuni din afara consorþiului.

Bugetul total al proiectului este de 1.381.701,88 Euro, din care 247.271 Euro sunt alocaþi Agenþiei pentru 
Dezvoltare Regionalã Sud-Est, finanþarea din Fondul European de Dezvoltare Regionalã fiind de 210.180,35 
Euro. Durata de implementare a proiectului este de 3 ani, între 1.01.2012 – 31.12.2014.

Persoana de contact: Adriana Vaida, manager proiect IN-EUR, ªef Serviciu Cooperare Internaþionalã, 
Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei ºi FSE
Tel:  0339401018; 0239611091
Fax: 0339401017
E-mail: .

Nota pentru editor:
1. IN-EUR este un proiect de tip “Iniþiativã regionalã” finanþat în cadrul Programului de Cooperare 

Interregionalã INTERREG IV C, prioritatea 1 “Inovare ºi economia cunoaºterii, aria de intervenþie 
“Inovare, cercetare ºi dezvoltare tehnologicã”.

2. Pentru mai multe informaþii cu privire la Programul de Cooperare Interregionalã INTERREG IV C, vizitaþi 
pagina web www.interreg4c.eu.
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