Comunicat de presa
16.12.2014
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) organizeaza Conferinta Finala a
proiectului IN-EUR “Masurarea gradului de inovare in cadrul subregiunilor europene” la Parcul de
Software de la Galati, in data de 17 decembrie 2014, incepand cu ora 10.30.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a imbunatati calitatea politicilor de inovare la nivel
local, prin analiza, integrarea si transferul metodologiilor de masurare a gradului de inovare in
cadrul cooperarii interregionale.
Proiectul IN-EUR a fost implementat de un consortiu format din 9 parteneri provenind din 8 tari
ale UE: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Romania - Lider de proiect; Provincia
Lucca, Italia; Centrul de Inovare din Lituania; Asociatia Consiliilor Locale, Malta; Centrul de
Dezvoltare “Inima Sloveniei”, Slovenia; Centrul de Inovare Bautzen, Germania; Camera de
Comert si Industrie din Marsilia, Provincia Marsilia, Franta; Consiliul Local Roscommon, Irlanda;
Centrul de Inovare si Afaceri WESTBIC, Irlanda.
Principalele rezultate ale proiectului, obtinute pe parcursul a 36 luni de implementare, au fost:
realizarea si testarea unei metodologii avansate de masurare a gradului de inovare la nivel
subregional (Modelul ALBI); identificarea de bune practici si realizarea de schimburi de
experienta in domeniul politicilor de inovare; implicarea actorilor cheie locali in dezvoltarea si
testarea modelului avansat de masurare a gradului de inovare prin organizarea de ateliere de
lucru locale; realizarea Planului de Implementare pentru integrarea Modelului ALBI in politicile si
strategiile locale de inovare, in parteneriat cu factorii de decizie interesati pentru a imbunatati
competitivitatea si a sprijini dezvoltarea economica prin specializarea inteligenta.
Modelul ALBI a fost testat in Romania, teritoriul pilot fiind judetul Galati. Actori cheie locali,
reprezentanti ai autoritatilor publice locale, mediului academic, companiilor private, altor
organizatii care sprijina inovarea, au constituit o echipa puternic ancorata in realitatea economica,
oferind date si informatii relevante cu privire la stadiul inovarii la nivel local, sprijinind astfel
testarea metodologiei de masurare a inovarii.
Nota pentru editor:
1. IN-EUR este un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul Programului de
Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 1 “Inovare si economia cunoasterii,
aria de interventie “Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica”, implementat in perioada
01.01.2012 – 31.12.2014;
2. Pentru mai multe informatii cu privire la Programul de Cooperare Interregionala
INTERREG IV C, vizitati pagina web www.interreg4c.eu.
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