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“ERIK ACTION” este un Proiect de Capitalizare finantat prin Programul INTERREG IVC,
http://www.interreg4c.eu, realizat in urma unei experiente de 4 ani in cadrul retelei ERIK. “ERIK
ACTION” se bazeaza pe un schimb de experienta consolidata prin promovarea unui transfer concret
de bune practici identificate in cadrul directiilor de actiune ale programelor Fondurilor Structurale.
Obiectivul fundamental al “ERIK ACTION” este reprezentat de eficientizarea politicilor de
dezvoltare regionala in domeniul inovarii si economiei cunoasterii. Mai exact, scopul proiectului
este perfectionarea capacitatii de inovare a firmelor existente prin imbunatatirea serviciilor si a
infrastructurii aferente in vederea sprijinirii inovarii regionale.
Consortiul proiectului este compus din urmatoarele 11 regiuni din 10 tari europene:
•

Regiunea Toscana (Italia) - Coordonator de proiect;

•

Austria de Jos (Austria);

•

Regiunea Emilia Romagna (Italia);

•

ADRAL, Agentia de Dezvoltare - Alentejo (Portugalia);

•

IDEA, Agentia pentru Inovare si Dezvoltare – Andalusia (Spania);

•

Regiunea Autonoma Banska Bystrica (Slovacia);

•

Asociatia “Bretagne Innovation” (Franta);

•

Agentia Guvernamentala Flamanda pentru Economie (Belgia);

•

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Romania);

•

LTC AB, Agentia pentru Dezvoltare Jönköping (Suedia);

• Departamentul de Cercetare al Universitatii Macedoniei de Vest (Grecia).
„ERIK ACTION” este sustinut de catre Comisia Europeana fiind un proiect de tip Fast-Track,
contribuind la Initiativa „Regiuni pentru Schimbare Economica”, asa cum este stipulat in
Comunicarea Comisiei Europene-COM (2006) 675 din data de 8 noiembrie 2006 si in
Concluziile Presedintiei din cadrul intalnirii ministeriale informale din data de 21 noiembrie
2006.
Proiectul „ERIK ACTION” doreste sa implice si alte regiuni in activitatile proiectului in calitate
de observatori. Regiunile-Observator din cadrul „ERIK ACTION” pot participa la sesiuni de
pregatire, grupuri de transfer de bune practici, vizite de studiu si la intalnirile Comitetului FastTrack. Acestea vor avea in mod constant informatii actualizate in legatura cu initiativele si
evenimentele proiectului si vor avea acces la documentele-cheie ale proiectului. RegiunileObservator participa la aceste actiuni cu propriile resurse financiare si umane.
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ERIK ACTION
Progresul proiectului dupa 6 luni
„ERIK ACTION” a debutat in iulie 2008. Prima intalnire din cadrul proiectului organizata in
perioada 7-8 iulie 2008, la Bruxelles, s-a bucurat de participarea tuturor partenerilor, a
reprezentantilor Secretariatului Tehnic Comun al INTERREG IVC si a Comisiei Europene
implicate in sprijinirea proiectelor de tip Fast-Track. Un reprezentant al Regiunii de Sud-Vest
din Anglia-liderul unui alt proiect de Capitalizare –„RAPIDE” a fost, de asemenea, invitat sa
prezinte proiectul si sa discute pe marginea coordonarii si cooperarii viitoare dintre cele doua
proiecte.
Intalnirea a contribuit la analizarea si discutarea planului de actiune al proiectului si la
desemnarea rolului fiecarui partener in cadrul acestuia. Mai mult, prima din cele 5 sesiuni de
instruire din cadrul proiectului a fost sustinuta in cadrul acestei intalniri si s-a concentrat pe
Strategiile de Inovare.
Sesiuni speciale au fost dedicate transferului de bune practici.
Partenerii proiectului au ales in total 16 bune practici, din care ADR SE a selectat 4.
Partenerii vor participa la activitatile de transfer prevazute pe parcursul proiectului (ateliere de
lucru, vizite de studiu, schimb de personal, contacte bilaterale) legate de bunele practici
selectate. In urma acestor activitati, partenerii vor decide daca vor transfera in cadrul politicii lor
regionale bunele practici in totalitate sau doar anumite aspecte ale acestora.
In urma acestei intalniri de debut, fiecare partener a alcatuit un plan individual de implicare a
actorilor locali. Pentru fiecare buna practica importata (transferata in regiune) si exportata
(transferata in afara regiunii), partenerii au identificat actorii locali (politici si tehnici) si au
furnizat informatii asupra intereselor si prioritatilor fiecaruia, legate de bunele practici selectate
si asupra activitatilor propuse in vederea implicarii lor in proiectul „ERIK ACTION”. Aceste
documente vor fi actualizate in mod constant pe durata derularii proiectului.
Cea de-a doua intalnire organizata in cadrul „ERIK ACTION” a avut loc la Kozani (Grecia) in
perioada 20-21 octombrie 2008. In cadrul acestei intalniri, partenerii au asistat la alte 2 sesiuni
de pregatire legate de Finantarea Inovarii si Inovarea Ecologica. De asemenea, partenerii au
continuat schimbul aprofundat de bune practici si au stabilit un plan de actiune pentru fiecare
dintre grupurile de transfer.
In ceea ce priveste activitatile de comunicare, a fost elaborata sigla proiectului. Aceasta a fost
folosita la realizarea unor instrumente de comunicare, cum ar fi actualizarea paginii web, brosura
care a fost publicata si distribuita si modelele standard pentru documente si prezentari.”ERIK
ACTION” a fost prezentat la cateva evenimente de la nivel regional, national si european,
inclusiv in cadrul Seminarului INTERREG IVC desfasurat cu ocazia „Open Days” la Bruxelles
(in luna octombrie 2008). Cu aceasta ocazie, s-a pus accentul pe aspectele care au condus la
succesul acestui proiect si pe modalitatea de realizare a unui proiect de capitalizare eficient.
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Desi s-a constatat un interes larg pentru „ERIK ACTION” in randul tuturor regiunilor partenere,
transformarea acestui interes intr-o participare activa si eficienta reprezinta o provocare. Toti
partenerii se straduiesc sa asigure inca de la inceputul proiectului o implicare activa a actorilor
politici si economici locali. Planurile de implicare a actorilor regionali realizate de catre
partenerii proiectului identifica modalitatile de actiune in acest sens.
O alta provocare o reprezinta transferul concret de bune practici: determinarea exacta a
integrarii in Programul Operational Regional si a modificarilor necesare, in vederea identificarii
si mobilizarii de fonduri.
Pentru mai multe informatii, puteti accesa site-ul proiectului:
http://www.eriknetwork.net/erikaction/

ASPECT PRIORITAR: Procesul de Transfer
In cadrul „ERIK ACTION”, o metodologie detaliata a fost prezentata cu scopul de a facilita
transferul de bune practici de la o regiune la alta. Prima etapa in cadrul metodologiei consta in
selectia bunelor practici. Cea de-a doua etapa a metodologiei consta in dezvoltarea actiunilor
transferate. In aceasta faza, partenerii colaboreaza indeaproape in vederea pregatirii actiunilor de
transfer. Acest proces este facilitat de ateliere de lucru pentru transferul bunelor practici
selectate, vizite de studiu, birouri de informare si schimburi de personal.
Respectand aceasta etapa de dezvoltare, fiecare partener va prezenta un plan regional de actiune
pentru transfer. Planurile de actiune vor include toate operatiunile necesare, partenerii locali
principali, bugetul si vor fi aprobate de catre Autoritatea de Management a Programului
Operational Regional. Partenerii au prevazut, de asemenea, o a patra etapa a metodologiei; o
etapa a transferului concret de bune practici si instrumente de implementare sau imbunatatire.
Aceasta nu reprezinta o etapa oficiala a „ERIK ACTION”, de fapt, depaseste solicitarile
Proiectului de Capitalizare. Totusi, aceasta etapa va fi considerata un pas inainte pentru aceste
regiuni care deja se pot angaja in anumite actiuni de transfer. Aceste actiuni vor fi finantate prin
intermediul Programului Operational Regional si nu prin INTERREG IVC.
Dupa 6 luni de activitati de proiect, toti partenerii se afla in a doua etapa a metodologiei. Avand
in vedere ca, fiecare partener a identificat 2 pana la 5 bune practici de interes, acestia se afla intro stransa colaborare in cadrul grupurilor lor de transfer in vederea colectarii tuturor informatiilor
necesare asociate contextului lor regional specific. Partenerii analizeaza aspecte ale bunelor
practici care ar putea fi transferate usor, selecteaza si contacteaza actorii locali, identifica si
inlatura orice obstacole care pot aparea. Atelierele de lucru pentru transfer au loc la intervale
regulate. Urmatorul va avea loc in luna februarie 2009 si va include pentru prima data o
delegatie considerabila a actorilor locali din fiecare regiune partenera. Intre intalniri, partenerii
pot primi sprijin din partea birourilor de informare in vederea transferarii bunelor practici.
Pana in prezent, aceasta metoda de lucru a provocat reactii pozitive si partenerii s-au informat in
legatura cu initiativele din celelalte regiuni, si asupra modalitatii in care acestea pot fi adaptate
contextului lor specific.
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