ERIK ACTION este un proiect de capitalizare, de tip
Fast Track – sprijinit de Comisia Europeana si finantat
in cadrul Programului European de Cooperare
Interregionala INTERREG IVC.
Obiectivul general al proiectului ERIK ACTION se
refera la imbunatatirea eficacitatii politicilor de
dezvoltare regionala in domeniul inovarii si economiei
cunoasterii prin dezvoltarea capacitatii inovative a
firmelor existente.
Uniunea Europeana
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Activitatile
proiectului
ERIK ACTION

Proiectul va promova transferul de bune practici de la o regiune la alta. Fiecare regiune isi va dezvolta un plan regional de actiune ce
va fi semnat de catre Autoritatea de Management responsabila pentru Programul Operational Regional.
Pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului, 11 planuri regionale de actiune vor fi realizate si aprobate de catre regiunile
participante, in vederea transferarii bunelor practici identificate. De asemenea, vor fi organizate: sesiuni de instruire pe tematici
cheie, ateliere de lucru pentru transferul bunelor practici selectate, vizite de lucru pentru a analiza implementarea efectiva a bunelor
practici si schimburi de experienta in cadrul carora un expert din tara in care a fost implementata buna practica va vizita regiunea in
care va fi transferata buna practica. Aceste activitati vor fi sprijinite de birouri special infiintate pentru transferul bunelor practici. In
cadrul proiectului, va fi elaborat un ghid de transfer al bunelor practici.
Fiind un proiect de capitalizare, de tip Fast Track, finantat in cadrul Programului INTERREG IV C, ERIK ACTION va fi sprijinit
de catre Comisia Europeana in cadrul initiativei “Regions for Economic Change”.
Pentru mai multe informatii cu privire la Programul INTERREG IV C, accesati:
http://www.interreg4c.eu
Pentru mai multe informatii cu privire la initiativa “Regions for Economic Change”, accesati:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interegional/ecocghange/index_en.cfm

Ce ofera ERIK
ACTION?

ERIK ACTION ofera administratiilor publice:
• Oportunitatea de a invata despre politica de inovare din alte regiuni europene
• Posibilitatea de a imbunatati propria politica regionala de inovare prin asimilarea practicilor de succes din alte regiuni
• O coordonare mai buna la nivel regional
• Realizarea unor parteneriate durabile cu alte regiuni europene interesate in teme de inovare similare
Furnizorilor de servicii si altor actori interesati:
• Posibilitatea de a impartasi experientele de succes cu alti actori europeni implicati in procesul inovarii
• Oportunitatea de a avea o opinie si a influenta in mod activ politica de inovare regionala
• Cooperarea cu alti actori europeni in domeniul inovarii pe parcursul proiectului si pe termen mai lung
• O experienta de invatare cu privire la optimizarea capacitatii de inovare

Bunele practici

In cadrul proiectului ERIK ACTION, regiunile partenere au propus o mare varietate de bune practici pentru a fi transferate
celorlalti parteneri.
Bunele practici sunt disponibile pe pagina web: www.eriknetwork.net/database.
Bune practici din Regiunea Alentejo:
• “Innovation Cycle” – Promovarea stiintei si tehnologiei prin organizarea de ateliere de lucru
• “FAME” – Stimularea investitiilor in micro-intreprinderi pentru imbunatatirea produselor si serviciilor
• “Innovation Space”– Inovarea in zonele rurale
Bune practici din Andalusia
• “HeliceNet”– Transfer de tehnologie si cunostinte din sectorul aeronautic catre IMM-uri
• “TTandalucia”– Evenimente de promovare a transferului tehnologic intre companii si universitati
• “CAMPUS”– Furnizarea de sprijin financiar companiilor cu potential ridicat de dezvoltare, ce investesc in tehnologii
Bune practici din Regiunea Bretania
• “Project management training”– Sprijinirea IMM-urilor in vederea dezvoltarii competentelor in managementul de
proiect prin organizarea de sesiuni de instruire
• “RTD Bretagne” – Retea de dezvoltare tehnologica
Bune practici din Regiunea Emilia Romagna
• “Industrial research projects and pre-competitive development” – Promovarea evolutiei rezultatelor cercetarii prin
planuri de dezvoltare competitive, proiecte si prototipuri

Bunele practici

Bune practici din Regiunea Flandra
• “ParentHood Projects”– Dezvoltarea managementului IMM-urilor prin retele de instruire organizate de catre si pentru
antreprenori
Bune practici din Austria de Jos
• “Innovation Assistant” – Stimularea IMM-urilor in vederea angajarii absolventilor
• “Expert dialogue”- Crearea unei platforme pentru a intensifica dialogul intre IMM-uri, stiinta si politici
• “TIP coaching”– Consultari cu IMM-uri regionale pentru a sprijini activitatile de inovare
• “R&D Funding Scheme” – Furnizarea de sprijin financiar pentru proiectele pe tema cercetarii initiale, a cercetarii
industriale si a dezvoltarii experimentale
Bune practici din Suedia de Sud
• “SIDEUM” – Crearea unei platforme comune pentru dezvoltarea cooperarii intre mediul academic, administratia publica
si mediul de afaceri
• “Trainee in TIME” – Sprijinirea IMM-urilor pentru recrutarea absolventilor cu experienta in sectoarele: industrie,
economie, informatica, marketing
• Tekniklots – Retea pentru sprijinirea IMM-urilor in domeniul finantarii inovarii
Bune practici din Regiunea Toscana
• “PRAI VINCI”– Promovarea intreprinderii/organizatiei virtuale pentru intarirea competitivitatii a sistemelor industriale
• “Fabrica Ethica”– Programul cu privire la responsabilitatea sociala corporativa din Regiunea Toscana
Bune practici din Macedonia de Vest
•

“WLN”– Dezvoltarea capacitatii de inovare in sectorul prelucrarii lemnului

