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IN-EUR “Masurarea gradului de inovare in cadrul subregiunillor
europene” este un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul
Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IVC, prioritatea 1
“Inovare si economia cunoasterii”, aria de interventie “Inovare, cercetare
si dezvoltare tehnologica”.
Proiectul IN-EUR se adreseaza nevoii de elaborare de strategii la nivel
local pentru a asigura o dezvoltare echilibrata a gradului de inovare si a
cunostintelor pe intreg teritoriul UE.
IN-EUR sprijina actorii publici locali pentru a defini si orienta politicile si
investitiile locale spre inovare.
IN-EUR se bazeaza pe analiza metodologiilor existente de masurare a
inovarii la nivelul NUTS III.
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Prin intermediul obiectivului sau general, proiectul isi propune sa utilizeze cooperarea
interregionala pentru a creste eficienta politicilor de inovare la nivel local prin
diseminarea, integrarea si transferul de metodologii pentru masurarea gradului de
inovare.
Bugetul total al proiectului este de 1,381,701.88 Euro. Durata proiectului este 36 de luni
iar perioada de implementare este Ianuarie 2012 - sfarsitul anului 2014.
IN-EUR este format dintr-un consortiu de 9 parteneri, reprezentand 8 state membre ale
UE, toate angajate in realizarea acestui obiectiv important:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est/Romania (Lider
de proiect, responsabil pentru C1)
Provincia Lucca/Italia (responsabila pentru C3 si C2)
Centrul de Inovare Lituanian/Lituania
Asociatia Consiliilor Locale Malta/Malta (responsabila pentru C2)
Centrul de Dezvoltare Litija/Slovenia
Centrul de Inovare Bautzen/Germania
Camera de Comert si Industrie Provincia Marseille/Franta
Consiliul Local Roscommon/Irlanda
WESTBIC-Centrul de Inovare si Afaceri /Irlanda

Proiectul este structurat pe 4 componente:








Componenta 1 asigura managementul administrativ si
financiar eficient si corespunzator al proiectului.
Componenta 2 garanteaza diseminarea si valorificarea
activitatilor si rezultatelor proiectului la nivel local si la nivelul
UE.
Componenta 3 urmareste trasferul continuu de indicatori si
metodologii pentru a imbogati metodologiile existente si
pentru a defini mijloacele lor de implementare.
Componenta 4 va completa si integra Componenta 3, prin
verificarea eficientei BLIA (Balanta Locala a Inovarii Avansata)
prin actiuni pilot in 3 teritorii selectate. Toate rezultatele vor
fi utilizate pentru a defini Planul de Implementare la nivel
local, determinand in ce masura BLIA va fi integrata si
extinsa.
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Pot fi identificate urmatoarele sub-obiective:
diseminarea, adaptarea si aplicarea modelelor existente
pentru masurarea capacitatii de inovare
extinderea cooperarii la nivel local si interregional cu
privire la obiectivul general si la modelele specifice
verificarea eficientei modelelor prin participarea locala
extinsa
integrarea modelului BLIA in politica locala
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Rezultatele proiectului vor fi:

Un management si o coordonare eficienta (prin realizarea activitatilor)
O comunicare eficienta intre parteneri (prin rapoarte asupra schimbului
de experienta si a altor activitati)
O vizibilitate corespunzatoare in toate teritoriile (indicata prin
participarea partilor interesate la activitatile proiectului)
Diseminarea rezultatelor proiectului (prin materiale de comunicare si
feedback)
3 metodologii de inovare (bune practici)
Competenta crescuta a membrilor echipei si a actorilor interesati
57 de actori locali mobilizati pentru a testa modelul BLIA
8 procese orientate spre inovare stimulate de activitati de
schimb/testare
4 politici locale imbunatatite
1 metodologie integrata pentru masurarea gradului de inovare la nivel
local (BLIA), testata in regiunile partenere si diseminata in special in
regiunile partenere si in afara lor.

Procesul Strategiei Regionale de Inovare a oferit Regiunii SudEst o oportunitate unica de a-si crea propria strategie
regionala de inovare care s-a adaptat cererii identificata la
nivel regional cu oferta existenta pentru activitati legate de
transferul de inovare si tehnologie.
In proiectul Strategia Regionala de Inovare, Regiunea Sud-Est
a Romaniei a avut 2 parteneri din Regiunea Toscana/Italia:
Guvernul Regiunii Toscana si Etruria Innovazione.

Partenerii din Toscana au incercat sa sprijine
internationalizarea procesului actorilor si institutiilor din
Romania, prin consolidarea parteneriatelor existente. In
aceasta privinta, prima realizare majora a fost participarea
activa a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est la
proiectele si retelele europene axate pe inovare, cercetare si
dezvoltare. In aceasta privinta, parteneriatul cu Regiunea
Toscana a creat premisele pentru asigurarea sustenabilitatii
proiectului, dupa finalizarea lui, prin participarea la proiecte
finantate de Uniunea Europeana si integrarea in retele sau
crearea de noi parteneriate la nivel european.

ERIK Action – proiect finantat in cadrul Programului de Cooperare
Interregionala, INTERREG IVC, Prioritatea 1 «Inovare si economia
cunoasterii», Subprioritatea «Antreprenoriat si intreprinderi mici si
mijlocii» este axat pe dezvoltarea antreprenoriatului, a capacitatii
de inovare, managementul cunoasterii, conceptele si instrumentele
managementului proiectului, avand Guvernul Regional din Toscana
ca lider de proiect.
ADR SE s-a numarat printre partenerii acestui proiect.
Echipa ADR SE a dobandit o mai mare competenta in ceea ce priveste
inovarea prin participarea in proiectul ERIK Action.

Dupa elaborarea proiectului ARISE (Strategie Regionala de Inovare in
Regiunea Sud-Est) inovarea a ramas mai mult la nivel teoretic si mai putin
la nivel practic.
Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de îmbunatatirea calitatii politicii
de inovare la nivel local, prin distribuirea, integrarea si aplicarea
metodologiilor de masurare a gradului de inovare in cadrul subregiunilor
europene prin mijloace de cooperare interregionala, ADR SE este deschisa
si se angajeaza sa impartaseasca punctul sau de vedere asupra inovarii si
celorlati parteneri ai proiectului IN-EUR, pentru a extinde cooperarea la
nivel local si interregional asupra obiectivului sau general si a modelelor
specifice pentru adaptarea si aplicarea modelelor existente pentru
masurarea inovarii la nivel local, pentru integrarea modelului BLIA in
politica locala.
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