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Comunicat de presa
Conferinta finala a proiectului D-STIR, 26 iunie 2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est organizeaza Conferinta finala a proiectulului D-STIR
- „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare sociotehnica in regiunea Dunarii”, finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020,
Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1
"Imbunatatirea conditiilor cadrul pentru inovare", care va avea loc in data de 26 iunie 2019, la
Teatrul „Maria Filotti” din Braila, incepand cu ora 9.00.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est implementeaza acest proiect in calitate de lider, in
parteneriat cu 15 organizatii din state membre ale UE: Romania, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Cehia, Germania, Croatia si state aflate in pre-aderare: Bosnia-Hertegovina.
Proiectul si-a propus imbunatatirea cadrului pentru inovare la nivelul Regiunii Dunarii si cresterea
gradului de constientizare cu privire la rolul cercetarii si inovarii responsabile in activitatile
desfasurate in mediul academic si in cel de afaceri.

In cadrul Conferintei finale a proiectului, vor fi prezentate principalele rezultate ale proiectului,
respectiv: recomandari de politici pentru actiuni in domeniul cercetarii si inovarii responsabile;
metoda de cercetare pentru integrare socio-tehnica (D-STIR) dezvoltata in cadrul proiectului si
adaptata la contextul de inovare al Regiunii Dunarii, precum si rezultatele testarii acestui instrument
de aplicare a conceptului de cercetare-inovare responsabila in mediul academic si cel de afaceri din
regiunile partenere proiectului; sinergii cu alte proiecte finantate din fonduri UE care vizeaza
imbunatatirea cadrului de cercetare-dezvoltare inovare.

Evenimentul va reuni reprezentanti din regiunile partenere proiectului, precum si autoritati publice
locale, universitati, centre de cercetare, organizatii care sprijina mediul de afaceri si companii care
activeaza in domeniul cercetarii-inovarii din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.
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Pentru mai multe informatii cu privire la proiectul D-STIR, va rugam vizitati:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir
http://www.adrse.ro/DIP/D_STIR.aspx
http://www.facebook.com/dstirproject
Contact:
Nina Irimia, coordonator proiect D-STIR
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est - Lider de proiect
Adresa: Anghel Saligny 24, 810118, Braila, Romania
E-mail: nina.irimia@adrse.ro
Telefon: 004 0339 732415
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