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Organizare și dezvoltare cluster - Cluster Inovativ

Scop:

Scopul proiectului SANINFO il reprezinta susținerea creșterii competitivității membrilor din cadrul
Clusterului inovativ „Pentru sănătate Dunărea de Jos” Galați, în domeniul medical (sănătate), prin
concentrarea resurselor din cadrul partenerilor în dezvoltarea de servicii inovative prin intermediul
sistemului de informare pentru sănătate.

Rezultate obținute:

Impact:

-

Studiu privind analiza sistemelor medicale online existente naționale și internaționale
Elaborarea strategiei de cercetare dezvoltare inovare la nivelul clusterului „Pentru sănătate Dunărea de Jos” Galați
Proiectarea si dezvoltarea sistemului inovativ online SANINFO în domeniul sănătății (http://saninfo.csdj.ro/)
Elaborarea strategiei de promovare și extindere a Clusterului inovativ „Pentru sănătate Dunărea de Jos” Galați
Prezența la manifestari științifice în scopul dezvoltării cooperarii, atât în cadrul cluster-ului, cât și inter-clustere

• Creșterea gradului de informare corectă a populației și implicit dezvoltarea unor comportamente sănătoase de prevenție și
educare în regiunea de Sud-Est
• Oferirea unei perspective de creștere a cercetării, dezvoltării și inovarii prin punerea la dispoziție a unor metode și instrumente
metodologice inovative
• Stabilirea unor parteneriate noi (naționale și internaționale) prin participarea la evenimente și publicarea de articole științifice
• Creșterea vizibilității și susținerea dialogului între mediul de cercetare și sfera agenților economici din domeniul medical
• Punerea la dispoziția operatorilor economici a datelor științifice, cu aplicabilitate directă în îmbunatățirea modului de viață a
populației din regiunea de Sud Est.
• Oferirea unor oportunități de promovare a cercetării în domeniul medical în regiunea Sud Est
• Sprijinirea noilor segmente medicale aflate în dezvoltare (ex: nano tehnologii, materiale avansate, inovații în domeniul medical.)

………..
Sustenabilitate proiect:

Platforma SANINFO.ro își va continua activitatea curentă, datorită
cererii constante a cadrelor medicale care vor dori să își promoveze serviciile și a mediului academic
care va dori să publice rezultatele cercetărilor. După finalizarea proiectului, performanțele cluster-ului
vor fi îmbunătățite ca urmare a experienței câștigate și a rezultatelor dezvoltate pe parcursul
implementării proiectului. Principalele obiective vor avea în vedere:
- dezvoltarea platformei de cercetare SANINFO poate fi transferabilă și în alte domenii de activitate și
poate reprezenta un suport pentru dezvoltarea de noi servicii pentru entitățile din cadrul clusterului.
- susținerea participării doctoranzilor sprijiniți, după absolvirea ciclului de studii universitare de
doctorat, la programe postdoctorale pentru continuarea formării lor ca cercetători
- atragerea și menținerea doctoranzilor sprijiniți, după absolvirea ciclului de studii universitare de
doctorat, în activitatea de cercetare.

Utilitate instrument pentru EMC:

Sistemul integrat operațional SANINFO, rezultat în urma activităților de cercetare-dezvoltare experimentală și inovare, va
funcționa ca un instrument de colectare a unor studii de caz atât cu cu caracter științific cât și aplicativ și va oferi EMC și
membrilor Cluster-ului un suport informațional și o bază de date în domeniul sănătății publice.

http://saninfo.csdj.ro/
http://.csdj.ro/

