Finalizarea proiectului “Managementul Polului Naţional de Competitivitate
în Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricaţie pentru Implementarea
Principiilor Economiei Verzi – MEDGreen”
Galati, 31.12.2015
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE), a derulat proiectul “Managementul Polului Naţional de
Competitivitate în Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricaţie pentru Implementarea Principiilor Economiei
Verzi – MEDGreen“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare
nr. P0102423/5118/22.05.2014, cod SMIS 50420, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
Valoarea totală a proiectului a fost de peste 850.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă, de peste
840.000 lei. Proiectul a fost implementat în perioada 22 mai 2014 – 31 decembrie 2015.
Obiectivul principal al proiectului a fost asigurarea unei structuri de management şi coordonare eficientă a
proiectelor entităţilor constitutive ale Polului, în vederea implementării coerente a strategiei de dezvoltare a
acestuia, precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile prin promovarea inovării, a principiilor
economiei verzi şi a creşterii productivităţii sectorului de producţie a componentelor şi sistemelor moderne de
fabricaţie cu valoare adaugată mare, competitive pe piaţa naţională şi internaţională.
Cele 9 proiecte incluse in pachetul integrat al Polului MEDGreen (2 proiecte de investiţii, 3 proiecte de cercetaredezvoltare-inovare şi 4 proiecte de tip “soft” derulate în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov) au
vizat: creşterea competitivității și productivității firmelor membre care își desfășoară activitatea în domeniul
producției de echipamente sau al serviciilor ce deservesc economia verde, sprijinirea IMM-urilor și a
antreprenoriatului, dezvoltarea capitalului uman angajat în sector, creșterea numarului locurilor de muncă și
creșterea valorii exporturilor firmelor membre, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii durabile.
Printre principalele rezultate ale proiectului de management al polului se numără: analiză comparativă privind
forma și administrarea polilor de competitivitate în statele membre ale UE; schimb de experiență cu Clusterul Green
Way (Dublin/Irlanda), exemplu de bună practică în domeniul managementului de cluster; studiu de oportunitate
privind preluarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul proiectelor finanțate din fonduri guvernamentale sau
FEDR și analizarea potențialului de transfer al acestora în Strategia de Dezvoltare a Polului, prin dezvoltarea de noi
proiecte de CDI; parteneriate încheiate cu clustere din UE care activează în domeniul energiei regenerabile;
evenimente de tip „Open Days” pentru promovarea Polului; participarea la conferințe, expoziții, târguri naționale și
internaționale în vederea promovării Polului și a firmelor membre la nivel național și internațional; consultări și
dezbateri cu actorii cheie și autoritățile publice locale organizate; instruiri pe tema managementului polului şi a
reţelelor de cooperare la nivel naţional şi internaţional.
Detalii suplimentare cu privire la Polul Național de Competitivitate MEDGreen puteți obține de la:
D-na Luiza Ţigănuş – Șef Serviciu Implementare Proiecte/Manager proiect Pol MEDGreen
Tel. 0339/732 414
Fax: 0339/732 417
E-mail: luiza. țigănuş@adrse.ro

