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Vizita de studiu organizata in cadrul proiectului INNOTRANS  
 

In perioada 23-25 octombrie 2017, a avut loc cel de-al doilea eveniment interregional al proiectului 

INNOTRANS, desfasurat in Regiunea Abruzzo din Italia. Actiunea a reunit reprezentanti ai regiunilor 

partenere proiectului, precum si actori cheie din domeniul inovarii in transport, reprezentanti ai  

universitatilor si institutelor de cercetare, mediului privat, autoritatilor publice.  

Cu acest prilej, a fost organizata prima vizita de studiu prevazuta in cadrul proiectului care a vizat tema 

“Tendinte in transport”.  Astfel, au fost vizitate mai multe infrastructuri de transport din Regiunea 

Abruzzo, reprezentative pentru cele mai recente tendinte in domeniul transportului multimodal de 

marfuri, respectiv: portul Ortona - Provincia Chieti, unde un rol important pentru imbunatatirea 

serviciilor portuare il are platforma nationala pentru schimb de informatii maritime, care a fost 

dezvoltata in cadrul unui proiect cu finantare UE si implementata de Autoritatea Maritima; hubul 

intermodal si de logistica - Interporto Abruzzo – localizat in Manoppello din Provincia Pescara, 

constituit din mai multe structuri create pentru facilitarea transportului de marfuri si care detine 

depozite  construite in conformitate cu standardele internationale de logistica ce acopera o suprafata 

de 86.500 mp. 

Reprezentanti ai Centrului Regional de Inovare din Abruzzo - Polo Cluster INOLTRA -  au prezentat 

activitatile clusterului in sectorul transportului si al logisticii, inovarile tehnologice in domeniul 

fluxurilor de marfuri, logistica privind distributia urbana a bunurilor, precum si problemele actuale 

legate de aglomerare, poluare etc. Centru Regional de Inovare din Abruzzo promoveaza dezvoltarea 

firmelor din cadrul clusterului, prin activitati de cercetare si inovare in sectoarele de marfuri si pasageri 

pentru fiecare modalitate de transport, printr-o stransa cooperare intre sistemul de cercetare si 

sectorul serviciilor. 

Proiectul INNOTRANS este finantat prin Programul de Cooperare Interreg Europe si sprijina 

imbunatatirea politicilor in domeniul inovarii in transport din regiunile partenere proiectului. Agentia 

pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza proiectul INNOTRANS 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). 

Pentru mai multe informatii cu privire la proiectul INNOTRANS, va rugam sa accesati site-ul proiectului 

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