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Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 1 „Promovarea
Transferului Tehnologic” investiții în crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic,
respectiv achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice.

Mecanismul de implementare al axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic prevede parcurgerea
următoarelor etape: 
Etapa 1 – Realizarea Documentului Cadru Regional la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare care va fundamenta
domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare; 
Etapa 2 – Apel regional pentru scrisori de intenţie din partea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic; 
Etapa 3 – Discutarea și analizarea scrisorilor de intenţie; 
Etapa 4 – Depunerea cererilor de finanţare de către infrastructurile de inovare şi transfer tehnologic prin procedura
standard de depunere a POR 2014-2020, la nivel regional.
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La nivelul Regiunii Vest, scrisorile de intenție au fost depuse de universități, de institute de cercetare-dezvoltare,
precum și de companii private cu preocupări în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, vizând crearea şi
dezvoltarea de noi infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic.

Aceste scrisori de intenție au fost prezentate în cadrul celei de-a doua întâlniri a Consorțiului Regional de Inovare
(CRI) al Regiunii Vest, entitate cu rol consultativ în elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Regionale
de Specializare Inteligentă Regiunea Vest și în analizarea ideilor de proiect destinate structurilor de inovare și
transfer tehnologic finanțabile în cadrul axei prioritare 1 a Regio-POR 2014-2020. Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest (ADR Vest) are rolul de coordonator al acestei structuri parteneriale regionale. Întâlnirea CRI al
Regiunii Vest a avut loc în data de 17.08.2017, la sediul ADR Vest din Timișoara.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri a CRI al Regiunii Vest au fost
prezentate participanților  versiunile în lucru ale ghidurilor specifice ale
solicitantului pentru axa prioritară 1 – aceste ghiduri pot fi accesat de pe
pagina web a ADR Vest (http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/).
În contextul acestei întâlniri, ADR Vest a prezentat participanților evoluția
proiectului Monitoris3 – proiect în cadrul căruia ADR Vest este partener – și
modele de bună practică norvegiene privind susținerea inovării.

Membrii Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest sunt
reprezentanți ai universităților din Regiunea Vest, ai organizațiilor
specializate în cercetare-dezvoltare (instititute/structuri/centre sau
stațiuni), companii care întreprind activități de cercetare-dezvoltare-inovare, entități de transfer tehnologic
acreditate și entități de management ale clusterelor/asociațiilor de sprijin a afacerilor.

Proiectul Monitoris3 – Schimbul de experiență în mecanismul de monitorizare, indicatori și metodologii destinate
îmbunătățirii politicilor și instrumentelor în contextul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă este
coordonat de Agenția de Inovare din Galiția (Spania) și se implementează cu finanțare obținută în cadrul Programul
Interreg Europe 2014-2020. Acest proiect aparține unui consorțiu european format din șase regiuni: Galiția (Spania),
Veneto (Italia), Nordland (Norvegia), Dubrovnik și Neretva (Croația), Regiunea Nord (Portugalia) și Regiunea Vest
(România).

Astfel, prin intermediul acestui proiect, ADR Vest vizează elaborarea unei metodologii de monitorizare a impactului
Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest în raport cu mecanismul de politici de finanțare
susținute prin axa prioritară 1 a Regio-POR 2014-2020. Informații despre proiect pot fi accesate folosind următorul
link: https://www.interregeurope.eu/monitoris3/.
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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) a gazduit pe

parcursul saptamanii trecute un seminar international cu

parteneri din Spania, Croatia, Italia, Norvegia si Portugalia, dedicat

sprijinului parteneriatului public privat in activitatea de inovare.

In prima parte din cadrul intalnirii au fost prezentate regiunile

partenere, Strategiile de Specializare Inteligenta si politicile de sprijin a

inovarii la nivel regional sau national. In a doua parte au fost prezentate

exemple de infrastructuri de cercetare-inovare implementate de

universitati din Regiunea Vest si �nantate in cadrul Programului POS

CCE 2007-2013.

Evenimentul a fost

urmat de o serie

de vizite de studiu

in locatii care

sprijina inovarea si

care faciliteaza

implementarea

acesteia in mediul

privat – locatii

precum Incuboxx

si Centrul Regional

de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive – CERC.

Acest eveniment a fost organizat in cadrul proiectului MONITORIS3 –

schimbul de experienta in mecanismul de monitorizare, indicatori si

metodologii destinate imbunatatirii politicilor si instrumentelor in

contextul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta, �nantat in

cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, implementat de un

consortiului european coordonat de Agentia de Inovare din Galitia

(Spania). ADR Vest este membru al acestui consortiu alaturi de sase

institutii partenere care desfasoara activitati de dezvoltare regionala,

policy making si spijin al inovarii: de Agentia de Inovare din Galitia

(Spania), Agentia de Dezvoltare Regionala din Dubrovnik (Croatia),

Agentia de Dezvoltare Regionala Veneto (Italia), Consiliul Judetean

Nordland (Norvegia), Comisia de Dezvoltare a Regiunii Norte

(Portugalia) si Agentia Nationala de Inovare (Portugalia).

Format din regiuni care au realizat deja Strategia de Specializare

Inteligenta, MONITORIS3 se adreseaza identi�carii unui mod de

Panourile Solare IstGrun –

O cale mai inteligenta si o

sursa inepuizabila de energie

verde !

Retele sociale

#�nantarero
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Interes ridicat față de Axa prioritară 1 a Regio-Programul
Operațional Regional 2014-2020 pentru finanțarea unor activități
de cercetare-dezvoltare-inovare
 editor editor

Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 finanțează în cadrul axei prioritare 1

„Promovarea Transferului Tehnologic” investiții în crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi

transfer tehnologic, respectiv achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice.

 

Mecanismul de implementare al axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic prevede

parcurgerea următoarelor etape:

Etapa 1 – Realizarea Documentului Cadru Regional la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare care va

fundamenta domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare

economice clare;

Etapa 2 – Apel regional pentru scrisori de intenţie din partea infrastructurilor de inovare şi transfer

tehnologic;

Etapa 3 – Discutarea și analizarea scrisorilor de intenţie;

Etapa 4 – Depunerea cererilor de finanţare de către infrastructurile de inovare şi transfer tehnologic

prin procedura standard de depunere a POR 2014-2020, la nivel regional.

 

https://stiridinbanat.ro/author/editor/
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La nivelul Regiunii Vest, scrisorile de intenție au fost depuse de universități, de institute de cercetare-

dezvoltare, precum și de companii private cu preocupări în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, vizând

crearea şi dezvoltarea de noi infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic.

 

Aceste scrisori de intenție au fost prezentate în cadrul celei de-a doua întâlniri a Consorțiului

Regional de Inovare (CRI) al Regiunii Vest, entitate cu rol consultativ în elaborarea, implementarea și

monitorizarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă Regiunea Vest și în analizarea ideilor de

proiect destinate structurilor de inovare și transfer tehnologic finanțabile în cadrul axei prioritare 1 a

Regio-POR 2014-2020. Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) are rolul de coordonator al

acestei structuri parteneriale regionale. Întâlnirea CRI al Regiunii Vest a avut loc în data de 17.08.2017, la

sediul ADR Vest din Timișoara.

 

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri a CRI al Regiunii Vest au fost prezentate participanților  versiunile

în lucru ale ghidurilor specifice ale solicitantului pentru axa prioritară 1 – aceste ghiduri pot fi accesat de

pe pagina web a ADR Vest (http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/). În contextul acestei întâlniri,

ADR Vest a prezentat participanților evoluția proiectului Monitoris3 – proiect în cadrul căruia ADR Vest este

partener – și modele de bună practică norvegiene privind susținerea inovării.

***

 

Membrii Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest sunt reprezentanți ai universităților din

Regiunea Vest, ai organizațiilor specializate în cercetare-dezvoltare (instititute/structuri/centre sau

stațiuni), companii care întreprind activități de cercetare-dezvoltare-inovare, entități de transfer tehnologic

acreditate și entități de management ale clusterelor/asociațiilor de sprijin a afacerilor.

 

***

 

Proiectul Monitoris3 – Schimbul de experiență în mecanismul de monitorizare, indicatori și

metodologii destinate îmbunătățirii politicilor și instrumentelor în contextul Strategiilor Regionale

de Specializare Inteligentă este coordonat de Agenția de Inovare din Galiția (Spania) și se

implementează cu finanțare obținută în cadrul Programul Interreg Europe 2014-2020. Acest proiect

aparține unui consorțiu european format din șase regiuni: Galiția (Spania), Veneto (Italia), Nordland

(Norvegia), Dubrovnik și Neretva (Croația), Regiunea Nord (Portugalia) și Regiunea Vest (România).



http://adrvest.ro/apeluri-in-consultare-publica/
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Astfel, prin intermediul acestui proiect, ADR Vest vizează elaborarea unei metodologii de monitorizare

a impactului Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest în raport cu mecanismul de

politici de finanțare susținute prin axa prioritară 1 a Regio-POR 2014-2020. Informații despre proiect pot fi

accesate folosind următorul link: https://www.interregeurope.eu/monitoris3/. 
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Deltakere på seminaret

Interregprosjekt med seminar i
Bodø

Interreg-prosjektet Monitoris3
arrangerer denne uken tematisk
seminar i Bodø for sine
prosjektpartnere. Seminaret har fokus
på utviklingen av et evaluerings- og
oppfølgingssystem for regionale
utviklingsstrategier.
Finansiering av forsknings-/utviklingsprosjekt må i stadig større
grad hentes internasjonalt, og derfor er Nordland
fylkeskommune partner i et Interreg Europa-prosjekt som heter
Monitoris3. Det startet opp i vår. Partnere i Monitoris3 er
Galicia, Norte, Veneto, Dubrovnik, Vest-Romania og Nordland.
Galicia og Veneto er for øvrig sentrale samarbeidspartnere
innenfor arbeidet med sjømat- og reiselivs- og
opplevelsesnæringene.

Monitoris 3 er det første prosjektet som tar for seg evaluerings-
og oppfølgingssystem for regionale utviklingsstrategier på en
systematisk måte, og ikke minst for første gang gjennom en
grenseoverskridende tilnærming.

Smart spesialisering
Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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I 2014 ble «Et nyskapende Nordland – Innovasjonsstrategi for
Nordland 2014-2020» vedtatt av fylkestinget.

Innovasjonsstrategien bygger på en metodikk som er utviklet av
EU og som er tatt i bruk av alle regioner i Europa. Dette betyr at
Nordland kan ta del i utviklingen av en ny regionalpolitikk i
Europa og lære av andre regioner sitt utviklingsarbeid.

Innovasjonsstrategien er et sentralt virkemiddel i
fylkeskommunens næringspolitiske ambisjon om å klatre i
verdikjedene. Det kan enten skje gjennom å utvikle merkevarer
som kan ta ut en merverdi i markedet eller å øke
bearbeidingsgraden på de produktene vi produserer i Nordland.
Begge måter forutsetter økt kompetanse i produksjonen og økt
samarbeid mellom næringsliv, forskning, undervisning og
forvaltning.

Ved å ta del i EUs smart spesialiseringsplattform har Nordland
fylkeskommune utviklet en strategi og arbeidsform som kan
sammenlignes med resten av Europa.

Publisert av: Trond-Erlend Willassen
Sist endret: 22.06.2017 10:21

Våre
nyhetsbrev
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Progetti S3-4AlpClusters e Monitoris3 - Workshop 29
novembre. Online l'agenda aggiornata dell'evento

Lunedì 27 Novembre 2017

E' consultabile online l'agenda

aggiornata dell'workshop organizzato da Regione Veneto mercoledì 29
novembre p.v. nell'ambito dei progetti europei  MONITORIS3 e S3-
4AlpClusters. Oggetto dell'incontro sarà la Strategia di Specializzazione Intelligente,
con particolare attenzione al suo impatto, monitoraggio e alle possibili sinergie tra le
politiche dell'innovazione di diverse regioni europee.

L'agenda dettagliata dell'evento è consultabile al documento allegato.

 

: 

 Agenda workshop 29 NOV.

Notizie

https://www.venetoclusters.it/
https://www.venetoclusters.it/notizie
https://www.venetoclusters.it/sites/default/files/allegati/MONITORIS3%20_S3-4_meeting_agenda%20workshop%2029.11.pdf
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