JOINT RESEARCH CENTRE

SPRIJINIREA PARTICIPĂRII COMPANIILOR ŞI CLUSTERELOR LA PROCESUL DE
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

11 OCTOMBRIE, 2017
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 3

Obiectivul evenimentului: oferirea unei imagini de ansamblu cu privire la Strategia de Specializare
Inteligentă a Regiunii Nord-Vest și întărirea participării sectorului privat la implementarea acesteia

09:00 - 09.30

Înregistrare – Cafea

09:30 – 09:40

Cuvânt de bun venit:
• Reprezentantul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest

09:40 – 10:00

Proiectul "Sprijin pentru implementarea strategiei de specializare inteligentă în
regiuni mai puțin dezvoltate "
• Dr. Marina RANGA, expert, Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeană

10:00 – 10:20

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Vest – Implicarea clusterelor și
companiilor în procesul de elaborare a strategiei
• Petra SZÁVICS, Șef departament, ADR Nord-Vest

10:20 – 10:40

Rolul clusterelor în procesul de specializare inteligentă
• Gergely TÖRÖK, Manager proiect, ADR Nord-Vest

10:40 – 11:10

Pauză de cafea
Dezbatere pe următoarele subiecte (propunere preliminară, alte subiecte pot fi adăugate
la sugestia participanților): Moderator: Dr. Marina RANGA, expert, Centrul Comun de
Cercetare, Comisia Europeană
- Participarea companiilor/clusterelor din regiunea Nord-Vest la procesul de specializare
inteligentă: experienŃa de până acum, avantaje, obstacole, propuneri de îmbunătăŃire
- Cooperarea companiilor/clusterelor cu universități, centre de cercetare, agenții
guvernamentale regionale şi centrale, şi dezvoltarea de rețele de inovare

11:10 – 12:45

- Folosirea eficientă de către companii/clustere a surselor de finanțare existente (fonduri
europene, naționale): informare adecvată asupra acestor surse, capacitate de a elabora şi
implementa proiecte, construire de parteneriate, valorificarea pe piaŃă a rezultatelor
cercetării, etc.
- Transfer de tehnologie, noi tehnologii şi dezvoltare tehnologică: programe
suport/finanțare la nivel național şi european, mecanisme suport, personal specializat şi
competenŃe existente la nivelul companiilor şi a centrelor de transfer tehnologic, propuneri
de întărire a acestor competente (de ex., prin diverse forme de training în domeniul IPR,
Technology Assessment - Technology benchmarking/ roadmapping/ forecasting, etc)

12:45 – 13:30

Concluzii și încheiere, pași următori

