Agentia Manageriala pentru Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer
Tehnologic (AMCSIT Politehnica) – membra a parteneriatului
agentiilor de finantare a inovării din Sud Estul Europei.
Unsprezece agentii de finantare a inovării din Europa de Est s-au reunit la
Bucuresti pentru primul seminar tematic din cadrul proiectului SEE-IFANETWORK
Bucuresti – decembrie 2009. Reprezentanti a unsprezece agentii de finantare a
inovării din Sud-Estul Europei au participat la Seminarul tematic din cadrul SEE-IFANETWORK, organizat la Bucuresti in perioada 24-25 noiembrie 2009. Acest
eveniment este primul din cele 6 programate a avea loc in cele 34 de luni ale
proiectului si primul de acest gen din Romania. Consortiul ce deruleaza proiectul
SEE-IFA-NETWORK este condus de AustriaWitschaftservice GmbH (AWS) si este
format din 11 organizatii din Croaţia, Serbia, Fosta Republica Yugoslava a
Macedoniei (FYROM), Bulgaria, Romania, Ungaria, Italia (2 organizatii), Slovenia si
Grecia, astfel:
State Membre UE:
Coordonator
AWS AustriaWirtchaftservice GmbH (AT)
Partener 1 EPF - Euro Perspectives Foundation (BG)
Partener 2 FINLOM - Finlombarda S.p.A. (IT)
Partener 3 GEORAMA (GR)
Partener 4 TETALAP - Hungarian Science and Technology Foundation (HU)
Partener 5 RegVEN – Regione Veneto (IT)
Partener 6 AMCSIT – Management Agency for Scientific Research, Technology
Transfer and Innovation - Politehnica (RO)
Partener 7 SID - Slovene Export and Development Bank Inc, Ljubljana (SI)
State Non-Membre UE
IPA 1 FME - Faculty of Mechanical Engineering, University "Ss. Cyril and
Methodius", FYROM
PP 1 (10%) AZRA - Varazdin County Development Agency (HR)
PP 2 (10%) RDA Banat - Regional Agency for Socio-Economic Development Banat
(SR)
Proiectul are un buget de 2,7 milioane EUR si are ca obiectiv general întărirea
capacitatii partenerilor de a furniza rezultate inovative si sprijin pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii, prin stabilirea unei platforme de transfer
de cunostinte dinspre mediul academic catre mediul economic si prin actiuni derulate
in comun.
Personalul organizatiilor participante in proiectul SEE-IFA-NETWORK va participa si
la stagii de instruire la sediul AWS de la Viena, destinate transferului de cunostinte
de la coordonator la ceilalţi parteneri. Cunostintele acumulate se refera la transferul
de tehnologie si capacitatea de a multiplica informatiile primite.
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„Proiectul SEE-IAF-NETWORK are o importanta cruciala pentru agentia noastră”, a
declarat dl. Nicolae Vasiliu, director general al AMCSIT – Politehnica in cadrul
interviului acordat postului de Radio Romania Cultural pentru emisiunea „Stiinta in
cuvinte potrivite”, realizatori Corina Negrea si Dan Manolache din data de 27
noiembrie a.c: „In acelasi timp, proiectul oferă deschiderea necesara pentru
transferul de tehnologie către întreprinderi, in particular IMM – recunoscute unanim
ca fiind „motorul economiilor” din Uniunea Europeana - si facilitează cooperarea intre
parteneri din Romania si cei din Europa de Est pentru dezvoltarea de noi produse si
tehnologii ce vor fi absorbite pe aceste piete. AMCSIT – Politehnica isi va spori
capacitatea de sprijinire a IMM in procesul de crestere a competitivitătii lor prin
dezvoltarea si comercializarea de produse si tehnologii”, a mai declarat dl. Nicolae
Vasiliu .
In cadrul aceleiasi emisiuni, Roswitha Mosburger (coordonatorul proiectului SEE-IFANETWORK) a declarat, de asemenea: „Prin proiectul SEE-IFA-NETWORK se vor
construi noi instrumente de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii (prin acordarea
de garantii sau sprijin direct), se va crea un fond independent trans-national de
patente la nivel regional si, respectiv, o agenţie de inovare, probabil in una din cele 3
state din fostul spatiul iugoslav (Serbia, Croatia sau FYROM). Acest tip de retea de
agentii este utila nu numai IMM dar si intregului mediu economic prin participarea
unor reprezentanti ai sai in Grupurile de Sprijin Local.”
Despre SEE-IFA-NETWORK
Proiectul SEE-IFA-NETWORK este o retea de agentii nationale si regionale, autoritati
regionale (Finlombarda si Regione Veneto, Italia) si universitatea Ss. Cyril and
Methodius", FYROM.
Obiectivul general al proiectului este de a creste capacitatea sistemelor de inovare
din tarile partenere prin furnizarea unei paltforme de transfer de cunostinte si
stabilirea de institutii si programe care sa promoveze inovarea in micro-intreprinderi
si respectiv intreprinderi mici si mijlocii. Din totalul de 2.7 milioane EUR, AMCSIT
dispune pe durata intregului proiect de 237.000 EUR
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