Al 3-LEA SEMINAR (ON LINE) CU AUTORITATI
PUBLICE LOCALE SI REGIONALE PRIVIND
SCHIMBUL DE CUNOSTINȚE ȘI CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ – OIP COVASNA, REGIUNEA
CENTRU, ROMÂNIA

Descriere
Data

10 SEPTEMBRIE 2020

Locația

ON LINE

Scopul evenimentului

Schimb de informatii si capacitate institutionala privind conditiile cadru pentru
crearea/extinderea/completarea lanturilor valorice bio, stadiul actual al revizuirii
Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii de Dezvoltare Centru si sinergiile
cu activitatile proiectului BE-RURAL

Scurt sumar

Evenimentul a fost organizat online de către Institutul de Prognoză Economică (IPE) al
Academiei Române si Asociatia Clusterelor din Romania-CLUSTERO, în cadrul
proiectului BE RURAL la Obiectivele 4.3 și 4.4. despre seminarii cu părțile interesate din
sectorul public.
Scopul acestui seminar este schimbul de cunoștințe și consolidarea capacităților
institutionale privind conditiile cadru pentru crearea/extinderea/completarea lanturilor
valorice bio, stadiul actual al revizuirii Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii de
Dezvoltare Centru si sinergiile cu activitatile proiectului BE-RURAL
Evenimentul a avut loc și în cadrul seminariilor tematice mai largi organizate de
CLUSTERO și IPE privind mixul de politici legate de Strategiile regionale de specializare

inteligentă pentru perioada 2021-2027 și portofoliul de proiecte legate de strategiile care
vor fi incluse în Programul Operațional Regional 2021 -2027.
Titlul acestui seminar a fost: Conditiile cadru pentru crearea, extinderea si completarea
lanturilor valorice bio in cadrul Strategiei regionale de specializare inteligenta“ La acest
seminar au fost prezenti 27 de invitați reprezentand Agenția de Dezvoltare Regională
Centru, ASIMCOV, Consiliul comunelor Ghelinta si Belin, Institutul Ntional de Bio-resurse
Alimentare, clustere, Asociatia de Dezvoltare intercomunitara AGROSIC.
Seminarul s-a desfasurat conform agendei elaborate de Institutul de Prognoză Economică
(IPE) al Academiei Române.
Dupa prezentarea participantilor, dna Carmen Pauna a punctat elementele privind stadiul
proiectului BE Rural.
Reprezentantul Agentiei de Dezvoltare a Regiunii Centru, dl Ioan Levitchi a subliniat
importanta bioeconomiei pentru Regiunea Centru ca sector de specializare inteligenta si
organizarea on-line in data de 18 septembrie a.c a unui atelier de descoperire
antreprenoriala concentrat pe sectorul agro-food, evenimente tehnice care vor continua
si cu sectorul lemn-mobila, economie circulara, re-manufacturing si eco-design in vederea
identificarii prioritatilor RIS3 ale regiunii. Totodata, sunt necesare instrumente de
implementare a RIS3 in vederea finantarii IMM-urilor, a lanturilor de valoare locala si a
CDI si transferului tehnologic. Initiativa echipei Be-Rural de a contribui la Strategia de
Specializare Inteligenta este binevenita si se solicita informari reciproce, organizare de
intalniri comune pentru generarea de idei care sa fie evidentiate in strategie. Avand in
vedere ca judetul Covasna este generator de clustere, ADR a solicitat prezentarea in
cadrul seminarului a unor initiative in bioeconomie.
Astfel, clusterele PRO WOOD, Transylvania Textile&Fashion, Green Energy, Agro-food
si Balneo-touritic au prezentat proiectele lor in derulare privind lanturile valorice in lemnmobila, reutilizarea deseurilor textile, proiectul 1 sat 1 MWH, proiectul BioBuild, proiectul
Agrobioheat, proiectul STRING, proiectul ROSEWOOD 4 si importanta apelor minerale
pentru dezvoltarea de comunitati sustenabile unde exista potential balnear.
Primarii din Ghelinta si Belin au evidentiat realizarile proiectelor implementate in comunele
lor si au aratat interes pentru participarea la procesul de co-creatie in elaborarea
strategiei/roadmap-ului de bioeconomie in judetul Covasna. Totodata, sunt interesati de
aspectele privind protectia mediului inconjurator si implicarea factorului uman in aceasta
perioada de criza provocata de coronavirus. Sunt interesati de organizarea unor
evenimente educative (suport de cursuri) privind bio-economia pentru elevii din scolile din
judetul Covasna.
Domnul Sorin Iorga de la Institutul de Bio resurse alimentare a sublinitat importanta
vouchere-lor pentru finantarea proiectelor in bio-economie, dar si aspecte privind
transferul de materiale neutilizate in agricultura si folosirea ca bio-combustibil, aspecte de
economie circulara si a exprimat interesul pentru participarea la activitatile proiectului BERural.
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Domnul Bogoly Levente, presedintele ASIMCOV a prezentat legislatia care guverneaza
sectorul silviculturii si limitele ecologice impuse (emisii de la deseuri, poluarea apelor etc).
Totodata, s-a referit si la aspectele taierii ilegale a padurilor cu implicatii asupra ecosistemelor naturale.
Reprezentatul Agentiei de Dezvoltare a Regiunii Centru a subliniat in incheiere ca
proiectul Be-Rural completeaza procesul Strategiei de Specializare Inteligenta prin
procesul de co-creatie a ideilor care se vor regasi in strategie si prin abordarea botton up
care implica activ localitatile din judetul Covasna. Reprezentanții Agenției de Dezvol-tare
Regională au participat la toate evenimentele care au avut loc în județul Covasna.
În cele din urmă, participanții la seminar au discutat despre coordonarea activităților Regiunii de Dezvoltare Centru cu cele din județul Covasna având ca obiect de activitate
elaborarea strategiei / foii de parcurs pentru bioeconomie.
Aceștia au convenit ca discuțiile sa continue în 18 septembrie a.c., la atelierul de descoperire antreprenoriala din agro-food si la atelierele viitoare în vederea elaborării unei foi
de parcurs pentru bioeconomie, cu implicarea și a clusterelor din regiune.
Agenda
11:00-11:10

Prezentarea participanților; noutăți asupra proiectelor în desfășurare ce au ca
țintă industriile cu bază bio, în Regiunea Centru / Județul Covasna

11:10-11:40

Agenția de Dezvoltare Regională Centru împreună cu filiala din Covasna:
Condițiile cadru pentru crearea / extinderea / completarea lanțurilor valorice bio
Întrebări din partea audienței

11:40-12:00

Inițiative legate de limitele ecologice din Covasna

12:00-12:15

Dezbatere cu privire la modalitățile de proiectare și implementare a unor noi
proiecte pentru economia verde în regiunea Covasna

12:15-12:30

Concluzii cu privire la următorii pași
Anunțul legat de organizarea unui workshop de dezvoltare a capacității C D & I
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