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Consortiul proiectului IN-EUR si Centrul de Inovare din Lituania va invita sa participati la Seminarul
International cu titlul “Inovarea in regiunile mici” care va fi organizat in cadrul proiectului IN-EUR, in
data de 5 decembrie 2013, la Vilnius in Lituania.
Evenimentul se va desfasura in cadrul unei largi conferinte internationale, “Forumul Inovarii 2013”,
organizata de catre Agentia pentru Stiinta, Inovare si Tehnologie din Lituania, Ministerul Economiei si
Ministerul Educatiei si Stiintei din Lituania.
Seminarul va reuni experti si lectori internationali care vor discuta si dezbate aspecte legate de
masurarea gradului de inovare in regiunile mici.
Pentru mai multe detalii si inregistrare, va rugam sa accesati www.vif2013.com sau sa trimiteti un email la una din persoanele de contact:
Dl. Sander Vandermolen – Centrul de Inovare Lituania s.vandermolen@lic.lt
Dr. Mantas Vilys - Centrul de Inovare Lituania m.vilys@lic.lt
Dna. Lili Vasileva – Asociatia Consiliilor Locale din Malta, ofiter comunicare, lvasileva@lca.org.mt
Consortiul proiectului IN-EUR va asteapta la Vilnius!

Agenda Seminarului International
“Masurarea gradului de inovare in regiunile mici”
Vilnius, Lituania
05/12/2013
08:00 – 09:00 Inregistrarea participantilor
09:00 – 10:30 Sesiune de deschidere: Promovarea inovarii in regiunile mici
09:00 – 09:10 Introducere
09:15 – 09:45 Tema: „Inovarea la nivel local”
09:45 – 10:00 „Prezentarea proiectului IN-EUR - Obiective si rezultate estimate”, Luminita Mihailov,
Director General, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania
10:00 – 10:30 „Masurarea gradului de inovare prin integrarea Modelului Avansat de Masurare a
Inovarii: nevoi si metodologie”, Monica Lazzaroni, Departamentul Proiecte Internationale, Provincia
Lucca/Italia
10:30 – 11:00 Pauza de cafea
11:00 – 12:00 A doua sesiune de dezbateri: Statistici si inovare la nivel regional
11:00 – 11:30 Tema: „Tabloul de bord al Uniunii Europene privind inovarea la nivel regional”
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11:30 – 12:00 Tema: „Monitorul Inovarii la Nivel Regional – Masurarea gradului de inovare in
regiunile europene”, Jelena Angelis, Grupul Technoplis-coordoneaza Monitorul Inovarii la Nivel
Regional
12:00 – 13:30 Pranz
13:30 – 15:00 „De la masurarea gradului de inovare la politicile de inovare la nivel regional”
13:30 – 14:00 Tema: „De la masurarea gradului de inovare la noi strategii si politici de inovare: Cazul
Provinciei Limburg”, Jean Severijns, Provincia Limburg, Olanda
14:00 – 15:00 Discutie de grup pe tema:“Cum sa utilizam masurarea gradului de inovare pentru
politicile din regiunile mici”
Discutii moderate de un grup de experti cu privire la transpunerea masurarii gradului de inovare in
noua politica de inovare la nivel regional. Grupul de experti este compus din:
1.
2.
3.
4.

Jelena Angelis, Grupul Technoplis, coordonator al Monitorului Inovarii la Nivel Regional;
Jean Severijns, Provincia Limburg, membru al Platformei de specializare inteligenta;
Violeta Bulc, Manager, Compania Vibacom & Inco movement;
Esa Kokkonen, Institutul Baltic din Finlanda, partener in proiectul TR3S: “Catre o specializare
la nivel regional pentru cresterea inteligenta”, proiect elaborat cu scopul de a mobiliza
capacitatea de inovare si potentialul regiunilor catre o crestere inteligenta;
5. Tommy Ryan, Director al Departamentului Servicii, Consiliul Local Roscommon, Irlanda
6. Joe Greaney, Presedinte al Centrului European de Inovare si Afaceri
15:00 – 15:30 Pauza de cafea
15:30 – 17:00 “De la masurarea gradului de inovare la politicile de inovare la nivel regional”
15:30 – 16:20 Continuarea discutiilor
16:20 – 16:30 Concluzii si incheierea sesiunii, Mantas Vilys, Director al Centrului de Inovare din
Lituania
16:30 – 17:00 Sesiune de lucru si continuarea discutiilor

Se va discuta pe baza a 3 teme importante:




Metode, instrumente, tehnici pentru o mai buna masurare a gradului de inovare in regiunile
mici
Specializarea inteligenta: rolul regiunilor mici/sub-regiunilor (NUTS III)
De la masuratori la luarea deciziilor – spijinirea inovarii in regiunile mici
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Intalnire de proiect si atelier de lucru organizate in Bautzen/Germania
Centrul de Inovare din Bautzen a gazduit cea de-a patra intalnire de proiect si cel de-al treilea atelier
tematic in perioada 11-12 iunie 2013, in Bautzen/Germania.
In cadrul atelierului de lucru, echipa de proiect din cadrul Provinciei Lucca a prezentat versiunea draft
a Modelului Avansat de Masurare a Inovarii (ALBI), principalul rezultat al proiectului IN-EUR.
Versiunea actualizata va fi prezentata in cadrul Seminarului International organizat la Vilnius,
Lituania.
Planul de Implementare
In cadrul intalnirii de lucru din Bautzen, a fost prezentata o propunere cu privire la formatul Planului
de Implementare a Modelului Avansat de Masurare a Inovarii. Documentul contine o sectiune dedicata
definirii planului de lucru a Comitetului de Coordonare a Inovarii la nivel local. Planul de de lucru este
un instrument care va sprijini partenerii in definirea fazei de testare si a principalilor actori care vor fi
implicati in adoptarea modelului, tinand cont de viitoarea strategie de implementare pe care vor sa o
adopte la nivel local.
Pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului vor fi prezentate 8 Planuri de Implementare
detaliate.

Ateliere de lucru
Pana la sfarsitul lunii iunie 2013, partenerii proiectului IN-EUR au organizat peste 25 de ateliere de
lucru cu actorii cheie locali, reunind peste 300 de participanti.
In urmatoarea faza de implementare a proiectului, partenerii vor continua sa organizeze ateliere de
lucru la nivel local si sa dezbata tema masurarii gradului de inovare la nivel NUTS III. Recomandarile
si sugestiile expertilor care participa la atelierele de lucru vor contribui la imbunatatirea Modelului
Avansat de Masurare a Inovarii si la faza de testare care va urma odata ce modelul a fost finalizat.

Persoane de contact din partea ADR SE:
Adriana Vaida, manager proiect IN-EUR, adriana.vaida@adrse.ro
Luiza Tiganus, ofiter tehnic, luiza.tiganus@adrse.ro
Diana Alexandru, ofiter tehnic, diana.alexandru@adrse.ro
Tel: 0339401018
Fax: 0339401017
Pagina web: www.adrse.ro
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