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REZULTATE PRECONIZATE

đ Catalog privind evidenţa serviciilor, 

instrumentelor şi mecanismelor de sprijin 

pentru IMM-urile inovative. 
đ Creşterea eficienţei serviciilor suport 

pentru IMM-uri.
đ Creşterea capacitaţii de inovare a 

IMM-urilor.
đ Creşterea gradului de conştientizare 

cu privire la nevoia IMM-urilor de 

dezvoltare prin inovare.
đ Recomandări adresate factorilor 

decizionali, cu scopul îmbunătăţirii 

capacităţii de inovare la nivel naţional.

 
CENTRUL DE TRANSFER 

TEHNOLOGIC

®

ASSISTANT

Sucursalele Craiova și Galaţi

DIFUZAREA SERVICIILOR DE 

SPRIJIN A CAPACITĂȚII DE 

INOVARE A IMM-URILOR PRIN 

COMUNICARE, TRANSFER DE 

CUNOȘTINȚE ŞI COOPERARE



OBIECTIVE  specifice

F Crearea unei platforme de dialog

 

F Elaborarea unui ghid al serviciilor 
 

 

între IMM-urile inovative şi furnizorii de 

servicii,  prin evenimente de tip “Open 

Doors Day”, organizate anual la nivel 

naţional şi macroregional.

să sprijine și să  stimuleze 
capacitatea de inovare a IMM-urilor.
care

INFORMAŢII despre proiect

F punerea în contact a două grupuri 
majore din economia românească:

 IMM-urile cu potenţial inovativ  

furnizorii de servicii pentru aceste 
IMM-uri.

F crearea unei platforme comune de 
dialog între cele două grupuri.

 

Ř  Stimularea şi creşterea capacităţii de 
inovare a IMM-urilor din România. 

       și    

SCOP FINAL

OBIECTIVE strategice

!

MM-urilor, prin îmbunătățirea 
relației dintre acestea şi furnizorii de 
servicii;

! Consolidarea unui cadru de 
comunicare şi cooperare practică între 
IMM-urile cu potenţial inovativ şi 
furnizorii de servicii.
 

OBIECTIV  general

Consolidarea rolului reţelei    
Enterprise Europe Network şi  
creşterea vizibilităţii acesteia la nivel 
naţional.

Stimularea  capacităţii de inovare a 
I

IMM-uri
Inovative

Cerinţe
IMM-uri Factori decizionali

Cadru legislativ
standarde strategii

Servicii, mecanisme
Instrumente de 

Furnizori de servicii suport 
pentru IMM-uri

Cerinţe IMM+uri= cerere
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