Nr. 6/2016

TRANSFERUL TEHNOLOGIC—INSTRUMENT PENRTU
IMM
Transferul tehnologic reprezinta
introducerea în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor
specifice, a echipamentelor şi
instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor,
raselor,
stamelor,
preparatelor, rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calitaţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora noi, care
sînt cerute pe piaţa sau prin care
se adopta un comportament inovativ, inclusiv activitatea de
diseminare a informaţiei de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţa, realizîndu-se trecerea unei idei sau
tehnologii de la autor la benefi-

ciar.
Transferul tehnologic a rezultatelor stiintifice de la mediul de cercetare la cel al afacerilor este metoda principala de stimulare a cresterii economice, aplicata in toata lumea, iar in strategia „Europa –
cercetarea in
beneficiul IMM-urilor este o prioritate absoluta.
Intregul proces de transfer tehnologic cuprinde paşi ştiinţifici, tehnologici, organizatorici, financiari şi comerciali prin care trebuie sa treaca noile idei, produsele, procesele în orice domeniu al economiei. In domeniul
tehnic de exemplu, acest proces complex consta în transformarea rezultatelor activitaţii de cercetare sau a
unei invenţii într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunataţit.
Pornind de la aceasta premiza, începînd cu anul
si pîna în prezent Agentia pentru Inovare si Transfer
Tehnologic finanteaza proiectele de transfer tehnologic PTT , care sunt directionate spre mediul de afaceri,
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CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic are ca scop de baza susţinerea si dezvoltarea unei
economii naţionale bazate pe inovaţii si transfer de noi tehnologii prin stimularea apariţiei si progresului IMM
-lor inovaţionale. Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare si transfer tehnologic este implementarea unei inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.
Perioada de implementare a proiectelor de inovare si
transfer tehnologic este de maxim ani. Bugetul proiectului:Proiectele de inovare şi transfer tehnologic
se finanţeaza de la bugetul de stat, în volum de cel
mult
%, acordandu-se prioritate proiectelor cu
pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii
a agentului economic, care trebuie sa constituie minim % din bugetul total al proiectului.

Finanţarea proiectului din bugetul de stat nu poate
depasi maxim mil. lei pentru un an.
Idea de afacere inovaţionala trebuie sa fie în cadrul urmatoarelor direcţii strategice:
- materiale, tehnologii si produse inovative.
- eficienţa, energetica si valorificare a surselor regenerabile de energie.
- sanatate si biomedicina.
- biotehnologie.

Rezultate: Iniţiativa finanţata în cadrul concursului proiectelor de inovare si transfer tehnologic va contribui
la realizarea urmatoarelor rezultate:
- crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovaţiilor si tehnologiilor noi;
- crearea produselor inovaţionale pe piaţa autohtona si internaţionala;
- dezvoltarea infrastructurii inovaţionale;
- asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;
- promovarea activitaţii de inovare şi transfer tehnologic în ţara cat şi peste hotarele ei etc.
Grupul intă: Intreprinderile mici si mijlocii si instituţiile din sfera stiinţei si inovarii din Republica Moldova. Informatia detailata privind conditiile de participare si formulare de aplicare sunt plasate pe
pagina web: www.aitt.md
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INFRASTRUCTURA INOVA IONALĂ
Infrastructura Inovaţionala reprezinta totalitatea organizaţiilor care contribuie la desfaşurarea activitaţii ştiinţifice şi de inovare, incluzand în aceasta categorie Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovarii, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activitaţii în domeniu, businessincubatoare, parcuri de inovare ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice , întreprinderi şi alte organizaţii
specializate. In scopul crearii infrastructurii inovaţionale parcuri stiinţifice, incubatoare pentru companii
start-up cu specific inovaţional si spin-off, asociaţii si reţele de tip cluster cu companii cu activitaţi de inovare
si transfer de tehnologii AITT dezvolta o serie de metode, strategii si instrumente eficiente, actuale si
necesare pentru stimularea activitaţilor de inovare si de transfer tehnologic prin promovarea interacţiunilor
intensive dintre mediul de afaceri si mediul de cercetare.
La moment, cele mai reprezentative organizaţii din aceasta lista sunt Parcurile Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarele de Inovare, în cadrul carora sunt implementate proiecte de inovare şi transfer tehnologic de catre
întreprinderile care obţin statutul de rezident în cadrul acestora. Entitatile infrastructurii inovationale la intersectia stiintei si mediului de afaceri reprezinta unul dintre factorii cheie care determina succesul economiei. Ele actioneaza ca o punte de legatura, facilitand comu-nicarea între lumea de afaceri si comunitatea stiintifica. Constituindu-se ca un mediator între aceste structuri comunitatea stiintifica şi mediul de afaceri ,
Agentia pentru Inovare si Transfer Tehnologic sprijina crearea şi dezvoltarea parcurilor stiintifico-tehnologice
si in-cubatoarelor de inovare si finanteaza proiectele anuale de dezvoltare a infrastructurii a cestora.

La ora actuala, în Republica Moldova activeaza parc ştiinţifico-tehnologic şi incubatoare de inovare active
în Chisinau si în regiuni, avand diferite specializari:
 Parcul Știintifico-Tehnologic Academica , creat în
prima structura de inovare din tara la
propunerea clusterului stiintifico-tehnologic Academica cu specializare universal, Chisinau.
 Incubatorul de Inovare Inovatorul , creat în
, la propunere clusterului stiintifico-tehnologic
Academica cu specializare universal, Chisinau.
 Incubatorul de Inovare Politehnica , creat în
,avand specializare universala, Chisinau.



Incubatorul de Inovare Innocenter , creat în
, la propunerea clusterului inovaţional educaţional
InnOClaster în scopul concetrarii dezvoltarii inovatiilor si în regiuni, or.Comrat.
 Incubatorul de Inovare Inventica-UȘM , creat în
,la propunerea Clusterului de Incubatoare de Antreprenoriat Inovational în mun. Chişinau.
 Incubatorul de Inovare Antreprenorul Inovativ , creat în
, mun. Balti.

 Incubatorul de Inovare moldo-lituanian Media Garaj , creat în
la propunerea unui cluster stiintificotehnologic cu participarea partenerilor din Lituania.
Incubatorul de Inovare IT BA , creat în
în cadrul Academiei de Ștudii Economice a Moldovei.
In vederea extinderii reţelei de parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare, AITT este deschisa
pentru iniţiative de crearea a unui parc ştiinţifico-tehnologice sau incubator de inovare, venite atat din partea
sectorului public, cat şi privat.
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Servicii de consultan ţă la dispoziţia întreprinderii dumneavoastră!

Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova
MD, Chişinău, bd. Ştefăn cel Măre,
Coordonător: Georgetă Mincu
tel:
emăil: georgetă.mincu@chămber.md

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD, Chişinău, ştr. Şerghei Lăzo,
Coordonător: Ştefăn Oşoiănu
tel:
emăil: een@odimm.md

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
MD, Chişinău, ştr. Miorită , et.
Coordonător: Vădim IAŢCHEVICI
tel:
email: vădim.iătchevici@gmăil.com
Reteăuă De Ţrănşfer Ţehnologic A Moldovei
MD, Chişinău, ştr. Văşile Alecşăndri
Coordonător: Vitălie MORARU
tel: +
emăil: morăruvtl@gmăil.com
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