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Proiectul IN-EUR 
 

Masurarea gradului de INovare in cadrul subregiunilor 

EURopene 
 

 

IN-EUR este un proiect de tip “initiativa regionala”, cu o durata de 3 ani (01/01/2012- 

31/12/2014), finantat in cadrul Programului INTERREG IVC, care se refera la 

necesitatea dezvoltarii unor strategii la nivel local pentru a stimula cresterea gradului de 

inovare si cunoastere pe intreg teritoriul UE.  

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei politicilor de inovare la nivel 

local, prin analiza, integrarea si transferul metodologiilor de masurare a gradului de 

inovare in cadrul subregiunilor Europene, prin intermediul cooperarii la nivel 

interregional. 

 

Consortiul proiectului este format din 9 parteneri din 8 regiuni europene: 

 

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania - lider de proiect 

 Provincia Lucca, Italia 

 Centrul de Inovare, Lituania  

 Asociatia Consiliilor Locale, Malta  

 Centrul de Dezvoltare “Inima Sloveniei”, Slovenia  

 Centrul de Inovare din Bautzen, Germania  

 Camera de Comert si Industrie - Provincia Marseille, Franta  

 Consiliul Local Roscommon, Irlanda  

 WESTBIC- Centrul de Inovare si Afaceri, Iranda 

 

Consortiul proiectului are placerea de a invita factorii de decizie politica, reprezentatii 

institutiilor de cercetare si inovare si a altor organizatii similare sa participe la viitoarele 

evenimente legate de finalizarea proiectului, pentru a afla mai multe despre proiect si 

rezultatele sale:  
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 Seminarul de lucru “Open Days”, pe data de  9 octombrie 2014 (17:30-20:30), 

Bruxelles – Reprezentanta Provinciei Lucca  

 

 Conferinta finala “Orientarea Strategiei de Inovare Locala catre Strategia 

2020”, pe data de 5 noiembrie 2014, in Lucca, Italia 

 

Nu se plateste taxa de participare pentru aceste evenimente, insa este necesara 

inregistrarea prin email, la Chiara Martini c.martini@provincia.lucca.it - Provincia 

Lucca, Italia. Pentru mai multe informatii si pentru detalii cu privire la agenda acestor 

evenimente, persoana de contact este Lili Vasileva lvasileva@lca.org.mt - Asociatia 

Consiliilor Locale, Malta. 

 

 

Pentru mai multe informatii despre proiect, accesati: www.in-eur.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: Asociatia Consiliilor Locale din Malta 

Traducere: ADR SE 
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