Prima întâlnire a Grupului de Lucru Regional al
Persoanelor de Interes
Descriere
Data

17 Iunie 2020

Locația

Incubatorul de Afaceri, Sf. Gheorghe, Covasna

Scopul evenimentului

Înființarea grupului de lucru care să dezvolte strategia și foile de parcurs ale
bioeconomiei, în Regiunea Centru; planificarea activităților din următoarele 6 luni

Evenimentul a fost organizat de către
Institutul de Prognoză Economică (IPE) al
Academiei Române în colaborare cu
Asociația Clusterlor din România (Clustero)
și cu sprijinul Asociației IMM-urilor din Județul
Covasna (ASIMCOV).
Aceste eveniment a fost precedat de o serie
de întâlniri între partenerul român al
proiectului BE-Rural și persoanele interesate
din
județul
Covasna.
Reprezentanții
județului, care sunt implicați în bioeconomie,
au fost invitați să ia parte la primul Grup de
Lucru al stakeholderilor oferind sprijin activ la
dezvoltarea strategiei și a foilor de parcurs
privind bieconomia în regiunea Covasna.

Acest eveniment a fost planificat de-a lungul zilei de 17 Iunie acoperind o serie de subiecte cheie
pentru activitățile proiectului european BE-Rural, printre care s-au prezentat și rezultatele și concluziile
livrate în pachetele de lucru WP2 și WP4. Ca participanți, în afara membrilor echipei IPE au mai fost
prezenți 7 stakeholderi din județul Covasna
Pornind de la discuțiile anterioare, participanții au putut elabora un proiect cu privire la procesul de
implicare al Grupului de Lucru în ceea ce privește pachetele de lucru 4 și, cu activitățile aferente cu
urmează să se desfășoare de-a lungul a 2 ani. Termenii de referință au fost conveniți și semnați
împreună și cu o serie de formulare de consimțământ.

Unul din subiectele principale atinse în cadrul întâlnirii se referă la posibilitatea consolidării capacităților
și a schimbului de cunoștințe de care să poată beneficia organizațiile din sectorul public al Regiunii
Centru. În vedere atingerii acestui obiectiv s-a organizat un seminar tematic în data de 19 Mai 2020,
la Sf. Gheorghe. În continuare, stakeholderii au fost informați cu privire la misiunea seminarului, la
strarea actuală a materialelor colectate, prezentări, manuale și ghiduri pe subiectul bioeconomiei, toate
dezvoltate în cadrul proiectului european BE-Rural. Grupul de lucru a decis astfel să organizeze un al
doilea seminar pe aceeași temă la Alba Iulia în data de 23 Iulie 2020, unde echipa IPE va continua să
furnizeze materialele și informațiile necesare. Seminarul va avea loc la sediul Agenției de Dezvoltare
Regionala pentru regiunea Centru iar intenția este să informeze cât mai mulți reprezentanți ai
municipalităților din regiune.
Un al subiect abordat a fost legat de o serie de Webinarii (seminarii online) planificate de către IPE, în
calitate de partener principal în proiect dar și ca facilitator al platformei deschise pentru inovație din
județul Covasna. Această activitate face parte din proiectul european BE-Rural (activ. 4.1), unde IPE
trebuie să organizeze 3 astfel de Webinarii. Primele două au fost deja organizate în datele de 18 martie
și 16 iunie 20202, următorul urmând să fie anunțat de către grupul de lucru nu mai târziu de luna
Octombrie 2020.
Pe agenda Grupului de Lucru mai regăsim și discuția privind structura viitoarei strategii și a foilor de
parcurs privind bioeconomia în județul Covasna. În cadrul acestei discuții s-a subliniat importanța
bioeconomiei, în regiune, ca sector de specializare inteligent dar și necesitatea implicării active a
tuturor părților interesate în vederea dezvoltării și implementării acestei strategii. Reprezentanții
Platformei Deschise de Inovare, din județul Covasna, au furnizat informații cu privire la principalele
priorități de acțiune care se doresc acum a fi implementate împreună cu expertiza, resursele, punctele
tari și slabe ale bioeconomiei dar și capacitățile de sprijin necesare pentru dezvoltarea continuă a
bioeconomiei în regiune (resurse umane, finanțare) și modul în care părțile interesate pot fi motivate
să se implice mai mult în acest proces.
Printre concluzii putem sublinia acordul tuturor legat de importanța stabilirii unor foi de parcurs care să
ajute la dezvoltarea și implementarea unei strategii privind bioeconomia județului Covasna, începând
prin a identifica sursele potențiale din județ, precum: resursele de bioenergie, produsele
agroalimentare, silvicultură și biodiversitate, materialele textile și bioeconomia circular.
Agenda
09:30 – 09:45

Prezentarea proiectului (rezultatele semnificative al pachetelor de lucru 2 și 4)

9:45-10:00

Semnarea formularelor de consimțământ și discutarea termenilor de referință ai
Grupului de lucru al stakeholderilor

10:00-10:15

Primul seminar pentru îmbunătățirea capacitații instituționale si a schimbului de
cunoștințe pentru instituțiile din sectorul public organizat de către CLUSTERO și
Institutul de Prognoză Economică, Academia Română ca membrii ai echipei BERURAL Romania
•
•

Data: Marți, 19 Mai 2020
Subiect: Implicarea instituțiilor din sectorul public regionale/locale în
schimbul de cunoștințe și consolidarea capacităților în domeniile:
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•
•
•
10:15-10:30

potențialul regional al bioeconomiei, desemnarea și implementarea
strategiilor eficiente, scheme de finanțare și aplicarea la noi proiecte
inovatoare
Eveniment online
Participanți: moderator și invitați
Mass Media

Webinarii – activitatea 4.1
•
•
•
•

Primul webinar: Miercuri, 18 Martie 2020
Subiect: Rezultatele principale privind regiunile implicate în proiectul BERural, despre învățarea comună și interacțiunile planificate între cele 5
regiuni PID
Eveniment online
Participanți: Partenerii principali din proiect, experți si alți beneficiari din
regiunile partenerilor de proiect

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45-11:00

Webinarii – activitatea 4.1
•
•
•
•

11-00 – 13:00

Al doilea webinar: Marți, 16 iunie 2020
Subiect: Prezentarea exemplelor de buna practica din regiunile
partenerilor de proiect
Eveniment online
Participanți: Partenerii principali din proiect, experți si alți beneficiari din
regiunile partenerilor de proiect

Foaia de Parcurs a Strategiei de Bio-economie a Județului Covasna
•
•

•
•
•
•

Conceptul bioeconomiei
Identificarea potențialului județului Covasna privind bioeconomia
o Resursele bioenergetice
o Agrifood, biomasa si biodiversitate
o Materiale textile
Sustenabilitatea resurselor bio
Bioeconomie circulara
Obiective Generale
Obiective specifice

13:00-13:30

Networking Prânz

13:30-14:00

Întrebări si răspunsuri
Concluzii
Întâlnirea viitoare
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