BULETIN INFORMATIV PROIECT IN-EUR

Nr: 1

Ce este IN-EUR ?
IN-EUR este un proiect de tip initiativa regionala, co-finantat de Programul INTERREG
IVC, cu o durata de 3 ani (ianuarie 2012 - decembrie 2014), care se adreseaza nevoii de
strategii la nivel local pentru a creste gradul de inovare si de cunoastere in intreaga UE.
Proiectul este finantat in cadrul Prioritatii 1: Inovare si economia cunoasterii, punand
accent pe inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica.

Programul de cooperare interregionala INTERREG IVC, finantat de Fondul Uniunii
Europene de Dezvoltare Regionala, ajuta regiunile Europei sa lucreaze impreuna pentru a
impartasi experiente si bune practici in domeniile inovarii, economiei bazate pe cunoastere,
mediului si prevenirea riscurilor.
Care este scopul IN-EUR?
IN-EUR va folosi cooperarea interregionala pentru a imbunatati calitatea politicilor de
inovare la nivel local, prin impartasirea, integrarea si transferul de metodologii pentru
masurarea gradului de inovare.

Urmatoarele sub-obiective sunt identificate:
•
•
•
•

partajarea, adaptarea si aplicarea modelelor existente pentru masurarea gradului de
inovare la nivel local
sporirea cooperarii pe anumite modele la nivel local si interregional
verificarea eficacitatii modelului prin participarea locala extinsa
integrarea modelului BLIA (Modelul Avansat de Bilant al Inovarii Locale) in
politica locala

De ce este necesara masurarea gradului de inovare?
Obiectivul Lisabonei ca Europa sa devina cea mai competitiva
economie bazata pe cunoastere dupa 2010 a fost confirmat in
strategia Europa 2020. UE are nevoie de o strategie actualizata
pentru a asigura cresterea gradului de inovare si de cunoastere
in toate teritoriile UE. Acest lucru implica o analiza atenta a
investitiilor necesare in scopul inovarii, cercetarii si tehnologiei.

IN-EUR se bazeaza pe recunoasterea faptului ca datele pentru
masurarea gradului de inovare sunt in mod normal disponibile
numai la nivel national si regional. In cadrul acestui proiect,
partenerii confirma necesitatea de a considera inovarea la nivel
local, nivelul unde este de fapt pusa in aplicare. Indicatorii
existenti sunt insuficienti pentru aceasta sarcina si, cel mai
important, si pentru identificarea factorilor care stimuleaza
inovarea. Prin urmare, pentru ca factorii de decizie politica sa
monitorizeze, proiecteze si sa conceapa politicile de inovare, un
set solid de indicatori si un sistem de colectare a datelor este
necesar.

IN-EUR se bazeaza pe analizarea metodologiilor existente de
masurare a gradului de inovare la nivel local. Cu toate ca in
profunzime, prin schimbul interregional, metodologiile sunt
actualizate si adaptate, in scopul de a produce un instrument
comun, Modelul Avansat de Bilant al Inovarii Locale (BLIA).
Ca urmare, politica de inovare va fi imbunatatita si autoritatile
locale pot evita suprapunerea, lacunele si pierderea ulterioara a
resurselor publice.
Care sunt partenerii proiectului?
Consortiul Proiectului IN-EUR este format din 9 parteneri provenind din 8 tari diferite ale
UE:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Romania) a fost infiintata in 1999. A
fost creata cu scopul de a promova dezvoltarea socio-economica durabila a regiunii prin:
parteneriate (locale, regionale si internationale), elaborarea de servicii integrate de
dezvoltare, punerea in aplicare a programelor de dezvoltare regionala, promovarea
cooperarii economice.
Provincia Lucca (Italia) este un organism public care reprezinta comunitatea locala si
exercita puterile si indeplineste atributiile pentru o planificare si o guvernare locala
eficienta, eficace si economa.
Centrul de Inovare Lituanian (Lituania) este o institutie publica infiintata in 1996, ce
furnizeaza servicii de consultanta in domeniul inovarii pentru intreprinderi, institutii de

cercetare, asociatii industriale si organizatii de consultanta pentru intreprinderi.
Asociatia Consiliilor Locale (Malta) este un organism public infiintat in 1994. Reprezinta
toate cele 68 de consilii locale si 5 regiuni din Malta si Gozo promovand si protejand
interesele acestora.
Centrul de Dezvoltare Litija (Slovenia) a fost infiintat in anul 2000 de municipalitatea
orasului Litija pentru a motiva mediul antreprenorial la nivel local. Organizatia are 10 ani
de experienta in dezvoltarea locala si regionala in Centrul Sloveniei.
Centrul de Inovare Bautzen (Germania) este o organizatie non profit infiintata in 1995.
Centrul de Inovare Bautzen are trei obiective strategice importante: sprijinirea start-upurilor si incubatoarelor de afaceri; transferul de tehnologie si sustinerea inovarii;
dezvoltarea economica regionala.
Camera de Comert si Industrie Provincia Marseille (Franta) este un colectiv local de
intreprinderi infiintate in scopul dezvoltarii economice. CCIMP serveste aproximativ
73600 de intreprinderi. Ca reprezentant al afacerilor locale, CCIMP poate influenta
politicile de inovare regionale, judetene si locale.
Consiliul Local Roscommon (Irlanda) ofera principalele servicii publice locale in zona
administrativa a judetului Roscommon. Acesta este responsabil pentru livrarea unei game
de servicii economice, sociale, culturale si de reglementare.
WESTBIC-Centrul de inovare si afaceri (Irlanda) este Centrul oficial de inovare si
afaceri al UE operand in zona de frontiera, in centrul si in regiunile de vest ale Irlandei.
Acesta este cel mai mare administrator de spatii de incubare din regiune.
Conferinta de lansare

Implicarea factorilor interesati

Proiectul IN-EUR a fost lansat oficial in Braila, in
cadrul intalnirii si a conferintei de lansare a
proiectului (14-16 martie 2012).

Partenerii vor identifica actorii cheie
si factorii interesati, precum si
autoritatile publice locale si nationale
implicate in domeniul inovarii, si ii
vor invita la fiecare 6 luni la seminarii
regionale. Seminariile locale vor ajuta
partenerii sa abordeze mai bine
politicile locale si sa realizeze noul
model de inovare.

45 de participanti din sistemul inovarii la nivel
local, inclusiv universitati, asociatii de afaceri,
camere de comert si consilii locale, s-au alaturat
celor 9 parteneri ai proiectului IN-EUR pentru a
purta discuta pe tema proiectului si aplicabilitatea
acestuia la nivel local. Invitatii au luat parte in
mod activ la conferinta si si-au aratat interesul in
ceea ce priveste proiectul prin participarea la
discutii.
Sprijinul politic acordat proiectului a fost
confirmat de participarea primarului Brailei,

Aurel Gabriel Simionescu. In timpul conferintei,
domnul primar a subliniat cat de importanta este
adaptarea in timp la schimbarile tehnologice si la
cele din mediul de afaceri. In acest scop, schimbul
de idei si de experienta este fundamental. Avand
in vedere faptul ca acest proiect are ca obiectiv
inovarea, a tine pasul cu schimbarile este esential.

In timpul conferintei, participantii au subliniat, de
asemenea, faptul ca inovarea aduce schimbari
pozitive si profitabile pentru teritoriu.

Conferinta a demonstrat ca exista un angajament
atat la nivel politic cat si tehnic pentru
promovarea inovarii in regiune. Aceasta
subliniaza, de asemenea, dorinta actorilor locali
implicati in domeniul inovarii de a lucra impreuna
atat la nivel local cat si international.
http://www.in-eur.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://interreg4c.eu/
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