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Centrul Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie
Centrul Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie va fi realizat în cadrul
unui parteneriat extins între Consiliul Județean Iași, Consiliul Local al Comunei Leţcani și Compania
ABplus events.
Obiectivul general al prezentului proiect îl reprezintă crearea unui Centru de Transfer Tehnologic în
Agricultură şi Zootehnie, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui pachet de servicii şi
a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea
competenţelor furnizorilor regionali din domeniul agricol şi zootehnic şi, implicit, creşterea performanţei
sectorului respectiv la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban
de creştere Iaşi prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Sprijinirea IMM-urilor din sectoarele agricol şi zootehnic, precum şi a întregului mediu de
afaceri în ceea ce priveşte sustenabilitatea afacerilor, produselor/serviciilor şi proceselor, prin
valorificarea informaţiilor din mediul academic, oferind consultanţă şi asistenţă tehnică;
 Identificarea şi facilitarea proiectelor de afaceri bazate pe rezultate ale cercetării şi dezvoltării
tehnologice, precum şi a parteneriatelor între mediul de afaceri şi mediul CDI (cercetare dezvoltare - inovare);
 Asigurarea unei instruiri calificate în domeniul inovării şi dezvoltării tehnologice în sectoarele
CIT.
Estimăm că implementarea proiectului va genera efecte pozitive, nu doar la nivelul Polului de
creștere Iaşi, ci și la nivelul întregii regiuni prin:
 Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali în domeniul agricol şi zootehnic;
 Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul
agricol şi zootehnic la nevoile întreprinderilor;
 Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sectorul agricol
şi cel al zootehniei;
 Facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informaţii, clienţi, canale de distribuţie, training;
 Creşterea ritmului de transfer al cunoştinţelor;
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 Reducerea cheltuielilor indirecte ale întreprinderilor în vederea creşterii competitivităţii pe
piaţă, datorită sprijinului acordat de către centru prin intermediul serviciilor oferite;
 Creşterea nivelului de inovare în domeniu.

Valoarea proiectului
Valoarea totală estimată a proiectului este de 3.000.000 euro.

Stadiul proiectului
A fost depusă la Compania Națională de Investiții solicitarea privind includerea în Programul de Construcții
de Interes Public sau Social, Subprogramul „CONSTRUIRE OBIECTIV NOU”, dezvoltarea infrastructurii
de transfer tehnologic, Centrul Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie.

