Data: 27 octombrie 2017
Aprobarea Strategiei de Specializare Inteligentă
a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat în data de 26 octombrie
2017, prima reuniune a Consorțiului Regional pentru Inovare al Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, structură cu rol important în implementarea Axei Prioritare 1 –
Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul Programul Operațional Regional
2014-2020.
Consorțiul Regional pentru Inovare este constituit în conformitate cu Ghidul UE
privind elaborarea strategiilor de specializare inteligentă și are în componență
organizații și instituții din cele 4 categorii, după cum urmează: autorități publice
locale, institute de cercetare/universități, firme și organizațiilor neguvernamentale.
Evenimentul s-a desfășurat la Brăila în sala de ședințe a ADR SE, din str. Anghel
Saligny nr. 24.
Scopul întâlnirii a fost constituirea și aprobarea Regulamentului privind Organizarea
și Funcționarea acestui consorțiu, aprobarea documentelor regionale de specializare
inteligentă și a portofoliului de scrisori de intenție depuse în cadrul primului apel de
scrisori de intentie, în vederea finanțării în cadrul Axei Prioritare 1, precum și
stabilirea următoarelor etape de lucru.
Domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Sud-Est au fost
stabilite în baza analizei economiei regionale, a cercetării de teren, a competitivității
regionale și a întâlnirilor de descoperire antreprenorială:
1. Inginerie și transport naval:
o Construcția și reparația de nave;
o Transport naval;
2. Industria confecțiilor;
3. Industria agro-alimentară și pescuit:
4. Biotehnologii:
o Biotehnologii agro – alimentare;
o Biotehnologii de mediu;
5. Eco-tehnologii:
o Tehnologii ecologice și eficiente energetic;

o Echipamente pentru producere de bioresurse;
6. Turism:
o Turism tradițional (turismul litoral, Delta Dunării, montan, etc);
o Turism balnear;
o Turism de nișă.
7. TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate.
Următoarea reuniune a Consorțiului Regional urmează a se desfășura până la
sfârșitul acestui an, membrii acestuia angajându-se să sprijine procesul de
descoperire antreprenorială și promovarea transferului tehnologic la nivel regional.

