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Centrul de Transfer Tehnologic Innotech Moldova
Obiectivul general este exploatarea celui mai modern centru expozițional din țară, după Romexpo, astfel
încât să răspundă nevoilor de dezvoltare pe termen lung ale comunității și să genereze plus-valoare pentru
cele două autorități publice care o dețin. Pe termen lung se doreşte implementarea comceptului de smart
city/smart region
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 stimularea interacțiunii dintre universități/institute de cercetare și companii;
 dezvoltarea de noi tehnologii și servicii, adaptate necesităților locale/regionale, dar și
internaționale;
 creșterea capacității locale/regionale de generare de servicii/tehnologii integrate/finite cu
valoare adăugată ridicată;
 valorificarea în economie a rezultatelor cercetării;
 stimularea atragerii în regiune a unor cercetători și specialiști în domeniul inovării de nivel
internațional;
 creșterea numărului de angajați în domenii înalt competitive și a cifrei de afaceri a domeniilor
cu potențial competitiv ridicat.
Consiliul Judeţean Iaşi are calitate de lider de proiect, parteneri fiind Consiliul Local al
Municipiului Iaşi şi Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Prioritatea de investiții 1.1: Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor
în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile
de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de
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validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în
domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

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

Stadiul proiectului
A fost elaborată documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţie.
Cererea de Finanțare pentru acest proiect urmează a fi depusă la ADR NE în prima jumătate a anului 2019.
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, judeţul Neamţ
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

