
 

     

                                               

 
Strategia transfrontaliera de inovare 

 
Strategia reprezintă: 
• viziune comuna asupra rolului inovării în dezvoltarea economico-socială a regiunii 

transfrontaliere Ro-Bg. 
• prioritizare strategica a acţiunilor privind inovarea necesare a fi intreprinse, rezultate din studiile 

şi documentelor naţionale din România şi din Bulgaria analizate precum şi de la nivel european. 
• racordarea la o nouă filosofie a dezvoltării regiunii transfrontaliere, larg împărtăşită pe plan 

mondial – cea a dezvoltării durabile prin inovare, competitivitate si transfer tehnologic. 
 
Definirea strategiei de dezvoltare se întemeiaza pe:  
• analiza situației economico-sociale existente,  
• analiza drumului European al celor doua tari 
• a nevoilor, potențialului de dezvoltare pentru perimetrul zonei transfrontaliere,  
• a obiectivelor asumate spre a fi atinse 
• ținând cont totodată de oportunitățile și provocările din mediul extern. 

 
Dezvoltarea strategiei - continuitate cu documentele programatice din România şi Bulgaria:  
• Programul de cooperare transfrontalieră Ro-Bg  2014-2020 
• Strategia CDI 2014-2020 din România, 
• Strategia de competitivitate 2014-2020 din România, 
• Strategia de inovare pentru specializare inteligentă 2014 – 2020, din Bulgaria,  

- amplu proces de consultare/dezbatere cu participanţii la Caravana Inovării şi la evenimentele ei 
conexe (dezbateri publice în universităţi şi pieţe centrale, brokeraje) 
 
Viziune 
Viziunea strategiei este aceea a unei societăţi transfrontaliere Ro-Bg cu un sistem solid de inovare 
regională complementar sistemelor naţionale de inovare ale celor două ţări, care asigură 
competitivitatea, dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii în regiune. Vizam pe termen mediu şi lung:  
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

inovării conform Tabloului de bord al Uniunii Inovării.  
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE la 

indicatorii de performanţă ai inovării conform Tabloului de bord al Uniunii Inovării.  
 
Obiective: 
• Creşterea competitivităţii economiei transfrontaliere Ro-Bg prin inovare 
• Dezvoltarea sistemului regional trasfrontalier de inovare şi a legăturilor acestuia cu sistemele 
• naţionale de inovare din România şi Bulgaria 
• Creşterea rolului ştiinţei în mediul economic şi social din regiune 
• Integrarea mediului de afaceri, administraţiilor publice locale, organizaţiilor de CDI şi a societăţii 
• civile într-un proiect coerent de dezvoltare a regiunii prin inovare 
• Susţinerea specializării inteligente 
• Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale 
• Susţinerea unei administraţii publice locale de calitate, instruită şi orientată spre inovare social 
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• Formarea unei mase critice de firme competitivie inovative 
• Pregătirea generaţiei viitoare şi provocări societale  

 
Obiective transfrontaliere 
• Sprijinirea înfiinţării de microîntreprinderi în domenii non-agricole (producţie/servicii) 
• Dezvoltarea activităţilor în domeniul comerţului; 
• Investiţii pentru relansarea zonelor industriale; 
• Sprijin pentru firmele care activează în sectoare de activitate inovative; 
• Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor inclusiv prin crearea de facilităţi de formare 

profesională şi centre de competenţă care să sprijine colaborarea public-privat; 
• Sprijinirea şi promovarea agriculturii ecologice; 
• Sprijin pentru înfiinţarea de unităţi de depozitare şi procesare a produselor agricole şi piscicole; 
• Iniţiative pentru atragerea investiţiilor în agricultură; 
• Susţinerea înfiinţării unui sistem de distribuţie a produselor agricole; 
• Sprijinirea pregătirii profesionale a lucrătorilor din domeniul agricol 

 
Sectoare cu potenţial de specializate inteligentă la nivelul regiunii transfrontaliere: 
• Turism şi ecoturism ; Industrii creative ;  
• Textile şi pielărie ; Lemn şi mobilă ;  
• Industria auto şi componente ;  
• Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor 
• Procesarea alimentelor şi a băuturilor 
• Sănătate şi produse farmaceutice 
• Energie şi management de mediu 
• Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii 
• Cultura şi educaţia  
• Ecologie, biodiversitate si managementul riscului  

 
Puncte de atins în următoarea perioadă: 
• Guvernanţa strategiei 
• Ce actiuni strategice comune isi asuma cele doua Ministere Roman si Bulgar. 
• Proiecte strategice cu impact semnificativ la nivelul regiunii (idei, parteneriate, etc)  
• Planul de acţiune - Masterplan 
 

Teme de discutie: 
• Necesitatea imbunatatirii sistemului de cercetare-dezvoltare si inovare in regiune, bazata pe 

expertiza si necesitati regionale – noi Institute CDI, Scoli profesionale si Universitati 
• Necesitatea imbunatatii infrastructurii de inovare, dezvoltare tehnologica 
• Necesitatea dezvoltarii sistemului de servicii adresate IMM-urilor, pe baza metodologiilor 

internationale. 
• Dezvoltarea parteneriatelor internationale si transfrontaliere 
• Dezvoltarea implicarii active in Strategia Dunarii. 
• Finantarea activitatii creative de crestere a competitivitatii, inovarii, dezvoltarii tehnologice si 

servicii bazate pe valoare adaugata mare. 
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