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Ca urmare a noilor provocari in domeniul transportului, a fost lansata o noua initiativa, proiectul 

“INNOTRANS – Sprijinirea capacitatii de inovare a regiunilor in domeniul transportului» avand ca 

obiectiv general imbunatatirea capacitatii de inovare in sectorul transportului, in vederea stimularii 

competitivitatii si reducerii utilizarii ineficiente a resurselor.  

ADR SE implementeaza acest proiect in cadrul unui consortiu ce reuneste organizatii din Uniunea 

Europeana, cu rol in dezvoltarea/implementarea politicii in domeniul inovarii de transport: CUE Ltd. - 

Universitatea din Coventry (Marea Britanie) - lider de proiect, Regiunea Abruzzo (Italia), Primaria 

Orasului Praga (Cehia), Regiunea de Vest a Macedoniei (Grecia). Perioada de implementare a 

proiectului este de 60 de luni, intre 1.01.2017- 31.12.2021. 

Pe parcursul urmatorilor 3 ani de implementare va fi analizata capacitatea regiunilor partenere in  

domeniul inovarii in transport, urmand a fi dezvoltate liniile directoare pentru politicile viitoare si 

planurile de actiune pentru investitii in domeniul inovarii in transport.   

Transportul eficient este esential pentru prosperitatea fiecarei regiuni. Inovatorii in transport cauta 

oportunitati pentru a utiliza eficient resursele naturale existente si in acelasi timp pentru a furniza 

cele mai bune servicii pentru utilizatori. In perioada de introducere de noi tehnologii si a 

preocuparilor pentru pastrarea resurselor naturale, nevoia de a fi inovativ este imperios necesara 

pentru a ramane competitiv.  

Asa cum mentioneaza Eleni Anoyrkati, manager de operatiuni si dezvoltare pentru CUE Ltd. - 

Universitatea din Coventry, « Inovarea nu doar are loc. Trebuie sa ne asiguram ca exista mediul 

propice pentru inovare. Aceasta presupune crearea conditiilor de colaborare intre toti actorii cheie: 

mediul de afaceri, guvern/autoritati publice si mediul de cercetare. Colaborarea dintre liderii in 

domeniul transportului reprezinta preocuparea principala a proiectului INNOTRANS». 
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Cooperarea sistemica este un element esential in inovarea in transport. INNOTRANS va conecta si 

mobiliza actorii cheie in transport. Identificarea si analiza de bune practici in ceea ce priveste politica 

de inovare, pentru a fi aplicate in sectorul de transport si in final imbunatatirea politicii in vederea 

crearii celui mai bun mediu pentru dezvoltarea inovarii in transport, reprezinta obiectivele si 

preocuparile proiectului INNOTRANS. 

Impreuna cu liderul de proiect CUE Ltd. - Universitatea din Coventry, una din cele mai de succes 

universitati din Marea Britanie, regiunile europene vor crea o baza comuna de cunostinte/informatii, 

astfel incat actorii politici sa poata lua deciziile corecte si sa imbunatateasca masurile si 

instrumentele curente pentru investitii.  

Prin intermediul colaborarii dintre actorii cheie si decidentii politici si prin analiza cadrului de inovare 

in transport, vor putea fi identificate bune practici din Europa si vor putea avea loc schimburi de 

cunostinte si experiente. Ca rezultat al proiectului, toate regiunile participante vor dezvolta planuri 

de actiuni pentru imbunatatirea politicilor in domeniul inovarii in transport. 

In regiunile partenere proiectului, cadrul privind inovarea poate fi diferit, dar experientele sunt 

transferabile si pot crea un mediu propice pentru dezvoltarea de initiative si consolidarea colaborarii 

dintre industria de transport si mediul academic. 

Proiectul INNOTRANS, finantat prin Programul de Cooperare Interreg Europe, reprezinta o 

continuare a initiativelor precedente care au analizat potentialul regional de inovare in transport si 

au formulat recomandari cu privire la strategiile de inovare si isi propune sa analizeze in profunzime 

aceste teme. 

Proiectul INNOTRANS va sprijini dezvoltarea de Strategii Regionale de Inovare in Transport pentru 

regiunile partenere proiectului. 

 

Alte informatii pot fi accesate pe site-ul proiectului : https://www.interregeurope.eu/innotrans/. 

https://www.interregeurope.eu/innotrans/

