Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est
încurajează inovarea
şi creativitatea în Regiune

Sub egida Anului European al Creativităţii şi Inovării, Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE
DIRECT Nord-Est, în parteneriat cu Universitatea “George
Bacovia” şi cu sprijinul Centrelor EUROPE DIRECT
Bacău şi Comăneşti, a organizat în data de 8 mai 2009
la sediul Universităţii partenere evenimentul “Oportunităţi
de finanţare a proiectelor de Cercetare-Dezvoltare şi
Inovare“, prilejuit de Ziua Europei.
Evenimentul a fost structurat pe două planuri:
 un seminar de informare cu potenţialii beneficiari de
finanţări nerambursabile care doresc să iniţieze proiecte în
domeniul inovării;
 expoziţie regională de produse şi tehnologii, rezultate ale
cercetării româneşti din Regiunea Nord-Est.
În cadrul seminarului „Oportunităţi de finanţare a proiectelor
de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare”, lectorii – reprezentanţi
ai Organismelor Intermediare pentru programele cu finanţare
din Fonduri Structurale, ai universităţilor şi structurilor de
cercetare – au susţinut prezentări ale oportunităţilor de finanţare disponibile pentru proiectele inovative, legate şi de situaţia
mediului de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare din Regiunea
Nord-Est şi pârghiile necesare transferului tehnologic.
În paralel cu seminarul de informare, în intervalul orar
09.00-15.00, pe holul principal al Universităţii George
Bacovia s-a desfăşurat expoziţia regională de produse şi
tehnologii inovative, intitulată „Salonul Regional de Inovare”.
Evenimentul s-a bucurat de o prezenţă numeroasă atât în
cadrul seminarului cât şi a expoziţiei care a fost vizitată de
peste 200 de persoane. Acţiunea a reprezentat o oportunitate
deosebită de stimulare a comunicării şi acţiunii în parteneriat
între reprezentanţii mediului de afaceri, administraţiei publice
locale, universităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare.
Salonul Regional de Inovare a prezentat participanţilor şi
publicului larg exponate reprezentative pentru activitatea
de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare din Regiunea Nord-Est,
oferite prin amabilitatea unor institutii relevante din sectorul
CDI (ex. Institutul Naţional de Inventică - Iaşi, SC AEROSTAR
SA - Bacău, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” - Iaşi, Centrul
de Informare Tehnologică IND-TECH NE - Bacău, Walter
Grup, Infast).
„Scopul acestui eveniment este familiarizarea potenţialilor
beneficiari cu tipurile de finanţări active pentru Regiunea
Nord-Est în anul 2009, condiţiile de acordare a finanţării,
serviciile de sprijin oferite de organismele care gestionează
Programe, dar şi diseminarea informaţiilor legate de stadiul
depunerii şi evaluării proiectelor, pentru a încuraja stabilirea
de parteneriate între mediul de afaceri şi mediul de cercetare”
a declarat Dl. Constantin Apostol, Director General ADR
Nord-Est, iniţiatorul evenimentului.

CONCURS DE FOTOGRAFIE
SUNT CETĂŢEAN EUROPEAN
– CE FAC PENTRU PLANETA MEA?

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura
gazdă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, te
invită să participi la un concurs de fotografie dedicat schimbării
climatice, una dintre priorităţile de comunicare stabilite de
Comisia Europeană pentru Statele Membre ale Uniunii
Europene.
Uniunea Europeană face eforturi pentru a combate schimbarea
climatică stabilind în acest scop politici proprii riguroase.
Schimbarea climatică este o realitate şi reprezintă una dintre
cele mai serioase ameninţări care afectează planeta.

Cele mai vizibile consecinţe ale acestui fenomen se manifestă
prin: inundaţii, furtuni, uragane, tsunami, zile caniculare,
care vor deveni destul de frecvente, punând în pericol însăşi
existenţa ecosistemului. Ce poţi face? Lucrurile mici pot avea
mare importanţă.
Deşi schimbările climatice reprezintă o problemă globală, totuşi,
fiecare dintre noi poate contribui la o schimbare în bine.
Participă şi tu la competiţia “Sunt cetăţean European – Ce
fac pentru planeta mea?” şi ajută la combaterea schimbărilor
climatice! Acesta poate fi primul tău pas în ameliorarea climei
Pământului, iar acest lucru te va face să conştientizezi ce
înseamnă să aparţii unei comunităţi europene care luptă pentru
protecţia mediului şi se distrează în acelaşi timp!
Iar dacă acest lucru nu este de ajuns pentru a te convinge, te
aşteaptă premii atractive la această competiţie.
Termenul limită pentru participare la concurs este 1 octombrie
2009, iar regulamentul de participare îl găsiţi pe site-ul www.
adrnordest.ro la secţiunea Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est
/ Noutăţi.

2009
- Anul European
al Creativităţii şi Inovării

În fiecare an, Uniunea Europeană alege o temă majoră pentru a
lansă o campanie de sensibilizare a publicului şi pentru a atrage
atenţia guvernelor naţionale asupra unui subiect specific.

Obiectivul general al Anului Creativităţii şi Inovării 2009
Anul European al Creativităţii şi Inovării (AECI 2009) urmăreşte
să atragă atenţia asupra importanţei creativităţii şi inovării în
dezvoltarea personală, socială şi economică, să disemineze
exemplele de bună practică, să stimuleze educaţia şi cercetarea
şi să promoveze dezbaterile publice asupra problemelor din
domeniu.
Mesaj principal
Creativitatea şi inovarea contribuie la prosperitatea economică
şi la bunăstarea socială şi individuală.
Grupuri ţintă
Activităţile ce vor avea loc în Anul Creativităţii şi Inovării vizează
o serie de grupuri ţintă ce includ tinerii, educatorii, firmele
private, autorităţi, dar şi publicul larg. Organizaţiile societăţii
civile sunt încurajate să se mobilizeze şi să se implice în aceste
activităţi la nivel european, naţional şi local.
Principalii actori
 La nivelul Uniunii Europene, Directoratul General pentru

Echipa de proiect:
Roxana Pintilescu, Coordonator Centru
Ovidiu Savu, Responsabil Tehnic
Magda Vicol, Responsabil Financiar
Ramona Tanasă, Ofiţer Informare–Comunicare
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est:

Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene este organismul
responsabil pentru implementarea AECI 2009, în colaborare
cu Directoratul General pentru Antreprenoriat şi Industrie.
Alte Directorate Generale responsabile cu politici legate de
acest domeniu vor desfăşura activităţi relevante. Parlamentul
European, Comitetul Regiunilor, dar şi Comitetul Economic
şi Social vor contribui de asemenea la campanii pentru
implementarea diferitelor activităţi.
 În fiecare Stat Membru, un coordonator naţional (reprezentant
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării) este responsabil pentru
coordonarea şi implementarea activităţilor relevante pentru
proiect la nivel naţional.
Ambasadori
Ambasadorii AECI 2009 sunt personalităţi proeminente care
sunt dedicate şi împărtăşesc obiectivele acestei iniţiative.
Ambasadorii colaborează pentru succesul manifestărilor
participând la diferite evenimente organizate de-a lungul
anului.
Mai multe informaţii despre evenimentele şi activităţile prilejuite
de AECI 2009, le găsiţi pe site-ul oficial, http://create2009.
europa.eu/.
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