DESCRIEREA COMPONENTEI
Mix de politici pentru regiuni
regiuni mai puŃin dezvoltate:
eficientizarea cooperării în sistem quadruple helix în sectorul
TIC
DIN CADRUL
acŃiunii pilot a Comisiei Europene (DG Regio şi Politică
Urbană) pentru regiuni mai puŃin dezvoltate

OBIECTIVUL ACłIUNII:
Dezvoltarea unui mix de politici (mecanisme şi instrumente) care creează cadrul
de cooperare pe orizontală (între actorii cheie din sistemul quadruple helix:
administraŃia publică locală, mediul de afaceri, mediul academic/sfera de
cercetare-dezvoltare-inovare
inovare şi sfera non-guvernamentală)) şi verticală (între
nivelul local şi administraŃia publică centrală)
centrală) pentru stimularea dezvoltării
politicilor publice şi a unor iniŃiative (inclusiv idei de proiecte) care ar putea avea
un impact pozitiv asupra dezvoltării economice.
AcŃiunea pilot se adresează actorilor cheie dintr-un
dintr un sector selectat şi se va
implementa
ementa la nivel local. Scopul este de a dezvolta mecanisme şi instrumente
instru
care pot fi transferate în alte sectoare şi în alte localităŃi.
Sectorul selectat a fost Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor. Acţiunea pilot
se va desfăşura în judeŃul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
aprilie-noiembrie 2017

ACTIVITĂłI ŞI REZULTATE AŞTEPTATE:
Activitate 1: Crearea cadrului pentru cooperarea pe orizontală şi pentru dialog
prin instituirea unui Comitet Regional pentru Dialog cu reprezentanŃi din
administraŃia publică locală, mediul de afaceri, mediul academic/sfera de
cercetare-dezvoltare-inovare
inovare şi sfera non-guvernamentală.
Rezultat:
-

cooperare formalizată prin semnarea unui Acord de Colaborare

Activitate 2: Sprijinirea structurii create pentru a dezvolta instrumente şi
mecanisme de cooperare şi dialog în ceea ce priveşte: generarea şi formularea
de politici publice de sprijin orientate către mediul de afaceri,
afaceri, creare de
parteneriate, iniŃiere de proiecte, etc. bazate pe nevoi şi/sau pentru a răspunde
la provocările existente.
Rezultat:
-

mecanisme şi instrumente de cooperare elaborate de un expert, testate şi
îmbunătăŃite în cadrul unor întâlniri ale
a Comitetului Regional pentru Dialog
şi ale celor 2 sub-grupuri
grupuri ale acestuia

Activitate 3: Dezvoltarea de iniŃiative concrete pentru a înlesni cooperarea în
cadrul a două sub-grupuri:
grupuri: administraŃia publică şi mediul de afaceri pe de o
parte, respectiv universităŃi, sfera de CDI şi mediul economic pe de altă parte.
parte
Rezultate:
Sub-grup
up administraŃia publică-mediul
publică
de afaceri:
-

dezvoltarea unei iniŃiative de politică publică
public locală (public policy) pe baza
unei nevoi identificate în comun de către actorii cheie, precum şi în urma
analizei unor bune practici

Sub-grup mediul academic - mediul economic:
-

dezvoltarea unei idei de proiect în scopul îmbunătăŃirii curriculei
educaţionale pentru a răspunde nevoilor de pe piaŃă
dezvoltarea unui instrument de cooperare între mediul academic/cercetare
şi mediul de afaceri pe baza nevoilor identificate şi în urma analizei unor
exemple de bune practici
practic

Activitate 4: Crearea cadrului pentru cooperarea pe verticală a Comitetului
Regional pentru Dialog şi administraŃia publică centrală.
Rezultat:
-

cadru şi mecanisme de dialog între nivelul local şi administraŃia centrală
central
dezvoltate

ActivităŃile vor fi implementate de către experŃi ai Comisiei Europene
(Directoratul General Regio şi Politică Urbană) şi vor cuprinde întâlniri,
workshopuri etc. De asemenea,
asemenea se vor aplica chestionare şi vor fi desfăşurate
interviuri.
Prima întâlnire a Comitetului Regional pentru Dialog
Dial
în sectorul TIC va avea loc
pe data de 16 mai la Cluj-Napoca,
Cluj
urmată de activităŃi în cadrul celor 2 subsub
grupuri, rezultatele finale fiind prezentate cu ocazia întâlnirii finale din luna
noiembrie 2017.

EXPERłI:
Florin BONDAR:: responsabil pentru elaborarea acordului de colaborare, a
mecanismelor şi instrumentelor de dialog între nivelul local şi administraŃia
centrală,, coordonarea sub-grupului
sub
administraŃia publică-mediul
mediul de afaceri.
Adrian HEALEY:: responsabil de sub-grupul
sub
universităŃi,
iversităŃi, sfera de CDI - mediul
economic.
Jonathan LOEFFLER:: responsabil de elaborarea instrumentelor şi mecanismelor
de cooperare pe verticală..

PERSOANE DE CONTACT ADR NORD-VEST:
NORD
Petra SZÁVICS: petra.szavics@nord-vest.ro
petra.szavics
Oana STĂNCULESCU: oana.stanculescu@nord-vest.ro
oana.stanculescu
Dorobanţilor 3, Cluj-Napoca,
Napoca, Romania
Tel: +40 264 431 550, Fax: +40 264 439 222
www.transilvanianord.ro, www.nord-vest.ro
www.nord

INFORMAłII SUPLIMENTARE – ACłIUNEA PILOT A COMISIEI EUROPENE
PENTRU REGIUNI MAI PUłIN DEZVOLTATE
Directoratul General Regio şi Politică Urbană a iniŃiat în cursul anului 2015 un
proiect prin care analizează barierele ce stau în calea dezvoltării în anumite
regiuni din
in Uniunea Europeană. Aceste regiuni sunt din categoria regiunilor mai
puŃin dezvoltate şi se împart pe două tipuri:: regiuni cu creştere încetinită şi
regiuni cu venituri reduse. Aceste regiuni nu au reuşit să reducă din decalajele de
dezvoltare
oltare în ciuda investiŃiilor din Fondurile Europene, existând anumite
probleme structurale ce trebuie adresate.
IniŃiativa cuprinde o acŃiune pilot,
pilot prin care, în câteva regiuni selectate,
selectate se
dezvoltă măsuri şi instrumente în scopul de a adresa aceste bariere.
bar
În cursul
anului 2016, două regiuni din România – regiunile de dezvoltare Nord-Est
Nord
şi
Nord-Vest - respectiv două regiuni din Polonia au fost selectate în scopul de a
deveni regiuni pilot în această iniŃiativă. În România,
România acŃiunea a fost lansată
oficial
ial în martie 2016, urmată
urmat de analiza provocărilor şi barierelor, dezvoltarea
unui plan de acŃiune şi identificarea şi contractarea unor experŃi din partea
Comisiei Europene pentru implementarea planului de acŃiune.
Planul de acŃiune pentru regiunea de dezvoltare
dez
Nord-Vest
Vest cuprinde 3 mari
componente:
I.
II.

III.

Sprijin dedicat pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă
a Regiunii
Creşterea eficienŃei şi impactului utilizării Fondurilor europene
disponibile de către IMM-urile
IMM urile din sectoarele competitive şi din
domeniile de specializare inteligentă
Mix de politici pentru regiuni mai puŃin dezvoltate
a. Pilot pentru cooperarea în sistem
s stem quadruple helix în sectorul ITC
b. Pilot pentru eficientizarea activităŃii de transfer tehnologic în
regiunea Nord-Vest
Nord

Mai multe informaŃii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20170411_politica_coeziune_sprijina_regiun
ile_venituri_mici_ro
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improvinghttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving
investment/lagging_regions/
http://www.nord-vest.ro/proiect
vest.ro/proiect-pilot-pentru-regiuni-mai-putin-dezvoltate/
dezvoltate/

