Comunicat de presã
20.06.2012
Opt regiuni din Uniunea Europeanã coopereazã în scopul stimulãrii dezvoltãrii
regionale prin implementarea strategiilor în domeniul TIC
Proiectul INTERREG IV C, BORDWIIS+ ”Stimularea dezvoltãrii regionale prin implementarea de
strategii de inovare în domeniul tehnologiei informaþiei ºi a comunicaþiilor” a fost lansat oficial în cadrul
seminarului ce a avut loc la Metz, respectiv la sediul Consiliului Regional Lorraine ºi Nancy, sediul
Centrului de Cercetare INRIA Nancy Grand-Est, în Franþa, în perioada 20-21 Martie.
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est implementeazã acest proiect în calitate de partener, în
cadrul unui consorþiu format din 10 parteneri, din 8 regiuni ale UE, care participã activ la elaborarea
politicii de inovare în domeniul TIC. Consorþiul reprezintã o gamã diferitã de competenþe în domeniul
politicilor TIC: Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã/Regiunea Asturias/Spania – lider de proiect,
Centrul pentru Tehnologia Informaþiei ºi a Comunicaþiilor/Regiunea Asturias/Spania, Consiliul Regional
Lorraine/Regiunea Lorraine/Franþa, Institutul Naþional de Cercetare în Informaticã ºi
Automatizãri/Franþa, Regiunea Toscana/Italia, Parcul Tehnologic/Regiunea Tartu/Estonia, Fundaþia
Publicã pentru Dezvoltare a Industriei/Ungaria, Universitatea Wuppertal/Regiunea NordrheinWestfalen/Germania, Universitatea Lund/Regiunea Skane/Suedia.
Obiectivul general al proiectul este de a asigura regiunilor europene cunosþintele necesare în vederea
iniþierii ºi parcurgerii unui proces de specializare în domeniile cele mai relevante ale inovãrii bazate pe
tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor, sã promoveze strategiile de inovare în domeniul tehnologiei
informaþiei ºi comunicaþiilor ºi sã transfere experienþã ºi cunostinþe între regiunile partenere. De
asemenea, proiectul vizeazã crearea unui mediu favorabil pentru oportunitãþile de afaceri ºi de inovare
TIC, în sectoarele strategice la nivel regional ºi realizarea unui model de dezvoltare a regiunilor
europene, prin intermediul strategiilor de specializare inteligentã.
Bugetul total al proiectului este de 1.207.787,76 Euro, din care 116.460,96 Euro sunt alocaþi Agenþiei
pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est. Proiectul este finanþat de Fondul European de Dezvoltare
Regionalã prin Programul Interreg IV C, valoare finanþãrii acordate Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Est fiind de 98.991,81 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni,
între 01.01.2012 – 30.06.2014.
Un plan de implementare regional se va realiza pe baza documentului comun agreat în cadrul
proiectului care va conþine recomandãri pentru o specializare regionalã în domeniul TIC.
Persoana de contact: Neagu Alina-Andra, ofiþer tehnic BORDWIIS+, manager proiect în cadrul
Serviciului de Cooperare Internaþionalã, Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei ºi FSE.
Tel: 0339401018; 0239611091
Fax: 0339401017
E-mail: alina.neagu@adrse.ro
Nota pentru editor:
1. BORDWIIS+ 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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