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Sumar executiv
Raportul de faţă vizează desfăşurarea şi rezultatele workshop-ului de descoperire
antreprenorială in domeniul software încorporat, aplicații mobile, jocuri video,
desfăşurat pe 21 iunie 2018 în regiunea București - Ilfov, la București, hotel
Intercontinental. Evenimentul a reunit 30 participanţi din mediul de afaceri, de
cercetare, public şi non-guvernamental.
Workshop-ul de descoperire antreprenorială are ca obiectiv identificarea, printr-un
proces participativ şi iterativ, a domeniilor de nişă cu potențial competitiv la nivel
regional (vezi secţiunea Specializarea inteligentă ca proces).
Procedura de workshop presupune identificarea de către participanţi a unor
oportunităţi tehnologice emergente în domeniul software, prezentate sub forma
unui set de carduri. Aceste exemple de tehnologii disruptive au fost selectate în
urma monitorizării unui volum mare de articole online pe subiecte tehnologice,
printr-un proces complex, care combină algoritmi de procesare a limbajului
natural cu evaluarea umană (vezi secţiunea Selecţia de oportunităţi emergente).
Pornind de la aceste oportunităţi, se construiesc colaborativ posibile aspiraţii
regionale, capabile să crească substanţial competitivitatea regiunii. Pentru un set
restrâns de aspiraţii se elaborează schiţe de foi de parcurs (vezi secţiunea
Metodologia workshop-ului de descoperire antreprenorială).
Astfel, pe baza procedurii de workshop, care valorifică metoda World Café,
participanţii din regiunea București - Ilfov au propus următoarele domenii de nişă:


Ambiţie regională: “În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi în topul
furnizorilor europeni de producție și dezvoltare de jocuri video”;



Ambiţie regională: “În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi în topul
furnizorilor europeni de soluții de IoT ca serviciu pentru aer curat”;



Ambiţie regională: “În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi în topul
furnizorilor europeni de soluții de realitate augmentată pentru
shopping“;



Ambiţie regională: “În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi in topul
furnizorilor europeni de soluţii de urbanism și cetățenie participativă“.
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Seria Rapoarte ale workshop-urilor de descoperire
antreprenorială la nivel regional
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea
capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite
în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare
2014-2020.”, cod SIPOCA 27, implementat de Ministerul Cercetării și
Inovării (MCI) în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și
Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale (INCSMPS) în perioada august 2016 - iulie 2019 și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA).
Textul face parte dintr-o serie de documente care au ca scop raportarea
workshop-urilor de descoperire antreprenorială desfăşurate în fiecare
dintre cele 8 regiuni de dezvoltare a României. Implementarea acestor
dialoguri, faţă în faţă, de descoperire antreprenorială reprezintă un pas
esenţial în operaţionalizarea mecanismului de orientare strategică, aşa
cum este propus în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi
Inovare (SNCDI) şi agreat în textul condiţionalităţii ex-ante pentru
Obiectivul Tematic 1 (OT1) al Fondurilor Europene Structurale şi de
Investiţii (FESI), prevăzute în cadrul Programului Operațional
Competitivitate 2014-2020: “mecanism pentru asigurarea participării
active a părților interesate la procesul continuu de identificare a
oportunităților emergente de piață, care ar putea construi un avantaj
competitiv pentru România sau regiunile sale, prin întâlnirea punctelor
forte în domeniul cercetării cu nevoile mediului de afaceri”.
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Specializarea inteligentă ca proces
„Specializarea inteligentă” reprezintă standardul politicii industriale europene.
Redusă la esențe, specializarea inteligentă vizează concentrarea resurselor
financiare și a altor mecanisme de sprijin într-un număr limitat de domenii
prioritare în care regiunile pot concura cu succes pe piețele internaționale.
La baza procesului de specializare inteligentă se află „descoperirea
antreprenorială” - un proces bazat pe dovezi (evidence-based), participativ și
iterativ (repetat periodic) de identificare, la nivel regional, a domeniilor cheie
de competitivitate. Acestea urmează să fie susținute financiar în special prin
scheme de sprijin pentru inovare. La nivel european, finanțarea pentru specializări
inteligente pentru ciclul 2014-2020 este de aproximativ 120 mld. euro, ceea ce
face din această politică cel mai mare experiment de politică industrială din
istorie (Radosevic et al., 2016).
Acest demers se bazează pe ideea că regiunile „dețin cunoașterea despre
sistemele locale de inovare și pot mobiliza actorii economici către un scop comun”
(EC, 2012, p12). Ca atare, noua politică industrială păstrează în prim plan forțele
pieței și ale antreprenoriatului privat, acordând guvernelor „rolulul strategic și de
coodonare în sfera productivă dincolo de simpla asigurare a dreptului de
proprietate, a respectării acordurilor contractuale și a stabiltății macroeconomice”
(Rodrik, 2004, p.3).
În România a avut loc în 2013 un amplu proces participativ (www.cdi2020.ro), care
a dus la identificarea unor priorități de specializare inteligentă la nivel național.
Prioritățile (i.e.Bioeconomia; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și
securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale
avansate, precum şi domeniile de interes național Sănătate, Patrimoniu şi
Tehnologii emergente) au fost incluse în Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2014-2020. În același timp, majoritatea regiunilor și-au
elaborat strategii regionale de inovare (RIS3) pentru ciclul de finanțare care se
încheie în 2020.
Continuarea demersului de descoperire antreprenorială, prin definiție unul
care se desfășoară iterativ, este extrem de importantă în vederea revizuirii
periodice a priorităților identificate. Revizuirea este necesară atât datorită
oportunităților economice și tehnologice emergente și dinamicii economiilor
locale, cât și în urma experienței câștigate în cadrul priorităților finanțate. Este de
așteptat ca o bună parte din revizuire să ducă la adâncirea specializării, prin
definirea mai clară a unor nișe care permit o poziționare superioară în lanțurile
globale de valoare adăugată.
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Descoperirea antreprenorială are, în afară de rezultatele din planul politicilor
publice, beneficii importante de proces: actorii inovativi locali sunt stimulați să
exploreze opțiuni strategice și soluții de colaborare. Prea adesea, specializarea
inteligentă este înțeleasă ca fiind primordial sau chiar exclusiv asociată unei liste
de priorități în finanțarea publică prin fonduri structurale. Prin demersul acestui
proiect, se încearcă în primul rând crearea unei culturi a dialogului de descoperire
antreprenorială la nivel regional și național. Acest dialog pleacă de la motivațiile
strategice ale actorilor economici și de cercetare, de la nevoile lor de colaborare
și duce, în final, la adecvarea periodică a instrumentelor de sprijin care le sunt
destinate.
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Metodologia workshop-urilor de descoperire antreprenorială
Workshop-urile de descoperire antreprenorială derulate în fiecare dintre cele 8
regiuni de dezvoltare a României invită actori relevanţi din ecosistemul de inovare
regional la un dialog structurat pentru identificarea, în cadrul unor domenii
economice mai ample, a unor nişe de piaţă care au o dinamică (europeană)
promiţătoare, pentru care există premise bune de start şi un ecosistem de
actori real interesaţi. Domeniile sunt propuse în urma monitorizării ecosistemelor
regionale de inovare de către observatorii regionali (vezi seria “Rapoarte privind
ecosistemele regionale de inovare”, unde sunt identificate domenii de interes
pentru regiuni şi actorii cheie asociaţi acestor domenii).
Fiecare workshop reuneşte aproximativ 30 participanţi din mediul de afaceri, de
cercetare, administraţie publică și mediul non-guvernamental.

Procedura de workshop presupune:
1. Selecţia de oportunităţi emergente
Input-ul principal pentru workshop-urile de descoperire antreprenorială constă în
brief-urile de tendinţe tehnologice emergente, prezentate sub forma unor carduri
cu scurte descrieri ale tehnologiilor: premisa este că de înţelegerea tehnologiilor
emergente – tehnologii cu potenţial de adoptare pe scară largă şi/sau impact
major asupra unuia sau mai multor sectoare economice – depinde capacitatea
actorilor din ecosistemul de inovare de a-şi construi strategii de competitivitate şi
planuri pe termen lung (vezi secţiunea “Selecţia de oportunităţi emergente” de
mai jos).
Procesul demarează cu selecţia individuală a trei carduri, ţinând cont de
oportunitatea de business/inovare pentru organizaţia din care provine respectivul
participant şi posibilitatea de colaborare regională în acel domeniu. Alternativ, se
poate înlocui un card cu o propunere personală, folosind un card de tip Joker, care
conţine numele oportunităţii tehno-economice emergente propuse şi o propoziţie
de descriere a oportunităţii.
În urma voturilor individuale se realizează un clasament al cardurilor şi Jokerilor.
În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de
lucru, unde participă la un dialog structurat pentru identificarea de posibile
aspiraţii regionale, pe marginea a două carduri cu oportunităţi emergente.
2. Identificarea unor posibile aspiraţii regionale
Participanţii de la fiecare masă de lucru discută pe marginea a două carduri cu
oportunităţi tehnologice. Miza este de a identifica posibile nişe competitive pentru
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regiune, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul furnizorilor europeni
de …”
În urma dialogului se completează un astfel de tabel, care descrie ambiţia
regională:
CRITERII DE ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este dinamica de piaţă
europeană/globală?
Care e nivelul de performanţă cel mai
ridicat?
Există premise bune de start (resurse
locale, resurse umane, antreprenoriat
etc)?
Există un ecosistem de actori care ar fi
potenţial interesat?

Odată completate tabelele pentru fiecare dintre cele două ambiţii discutate la o
masă, participanţii schimbă grupul pentru a contribui la ideile puse în discuţie la o
altă masă de lucru. La fiecare masă rămâne, însă, unul dintre participanţii iniţiali,
care are rolul de a raporta pe scurt discuţia de start. Această metodă, numită
World Café, permite construcţia colaborativă şi iterativă de conţinut; avantajele
constau în faptul că participanţii schimbă idei cu mai mulţi interlocutori decât în
formatele tradiţionale, se reduc posibilele biasuri, se produce achiesarea la mai
multe idei.
La finalul celor două runde de World Café, raportorii de la mese prezintă în plen
tabelele care explicitează posibilele aspiraţii regionale, generate pornind de la
oportunităţile tehnologice. În urma prezentării, participanţii votează două aspiraţii
pe care le consideră convingătoare. Astfel, se obţine o ierarhie a aspiraţiilor
regionale - aproximativ patru-cinci dintre acestea fac subiectul următoarei sesiuni
de dialog de descoperire antreprenorială.
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3. Elaborarea foilor de parcurs
În funcţie de interesul şi expertiza lor, participanţii sunt distribuiţi la mesele de
lucru pentru a contribui la următoarea sesiune, care constă în elaborarea unor
schiţe de foi de parcurs pentru ambiţiile regionale identificate anterior.
În urma dialogului, se completează un astfel de tabel:
Ce obiective
specific avem?

Cum atingem
aceste obiective?

Cu cine putem
colabora?

Tehnologii care pot
fi adoptate
Tehnologii noi

Resurse umane

Infrastructură

Altele

La finalul acestei sesiuni, un raportor desemnat prezintă în plen conţinutul foii de
parcurs.
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Workshop-ul de descoperire antreprenorială din regiunea București
- Ilfov: software încorporat, aplicații mobile, jocuri video.
Secţiunea de față reflectă conţinutul workshop-ului de descoperire antreprenorială
în domeniul software încorporat, aplicații mobile, jocuri video, desfăşurat pe 21
iunie 2018 la București, conform metodologiei descrise în secţiunea anterioară.
Documentul urmărește să ofere evidențe pentru explorarea în adâncime a
potențialului competitiv al unor nişe din domeniul amintit anterior.

1. Selecţia de oportunităţi emergente
Cardurile de mai jos prezintă tehnologii disruptive din domeniul Automotive,
selectate în urma monitorizării unui volum mare de articole online pe subiecte
tehnologice. Procesul de monitorizare, filtrare şi selecţie de exemple de tehnologii
disruptive într-un anumit domeniu este unul complex, care combină algoritmi de
procesare a limbajului natural cu evaluarea umană.
Conform metodologiei de workshop descrisă mai sus, dialogul de descoperire
antreprenorială demarează cu selecţia individuală de carduri dintre cele propuse
în acest set (şi/sau propunerea individuală, folosind un card de tip Joker) – la
finalul acestei sesiuni se centralizează selecţiile participanţilor şi se identifică
cardurile care au atras cel mai mare interes.
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Cardurile selectate în cadrul
workshopului din regiunea București
- Ilfov sunt:


Card joker: producție și

dezvoltare de jocuri video (7 voturi),


IoT ca serviciu (4 voturi),



Realitate augmentată pentru

shopping (3 voturi),


Card joker: soluţii de urbanism

și cetățenie participativă (3 voturi),



Realitate mixtă (1 vot),



Învățarea prin joc / gamified

learning (1 vot),


Aplicații mobile în agricultură

(1 vot),


IoT și inteligență artificială

pentru protecția mediului (1 vot).
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2. Identificarea unor posibile aspiraţii regionale
Pornind de la oportunităţile tehnologice selectate din setul de carduri, participanţii au
construit, colaborativ şi iterativ, posibile aspiraţii regionale, adică domenii de nişă care pot
creşte competitivitatea regiunii, sumarizate astfel: “În 10 ani, regiunea va fi în topul
furnizorilor europeni de …”
După completarea tabelului, s-au prezentat în plen toate aceste posibile aspiraţii, iar
participanţii le-au votat individual pe cele pe care le consideră mai promiţătoare/relevante
pentru regiune.
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Propunere de aspiraţie pentru regiunea București - Ilfov:

7 VOTURI

“În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi în topul furnizorilor europeni de producție și dezvoltare
de jocuri video”

CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care va fi ordinul de
mărime al acestei pieţe
globale în 10 ani?

În anul 2016, ordinul de mărime al pieței globale de producție și
dezvoltare de jocuri video a fost de 99.6 miliarde de euro (conform
datelor statistice).

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)

Actualul ordin de mărime al pieței și ritmul de creștere din ultimii ani (de
circa 5% pe an, în ultimii 5 ani), precum și opinia generală că se va păstra
sau chiar va evolua ritmul de creștere având în vedere evoluția pieței și a
tehnologiei, conduc la argumentul că domeniul va depăși pragul de 100
de miliarde de euro în 10 ani și se va îndrepta spre pragul de 130 de
miliarde de euro.

Care este tipul ambiţiei
tehnologice?

Discuția amplă asupra tipului ambiției tehnologice a condus la concluzia
că în România, în perioada următoare, companiile ar trebui să se
focalizeze pe vânzarea de produse inovatoare, folosind tehnologia
existentă.

Adoptare/ adaptare/
nou tip de produs/
vânzare de tehnologie
Care este reperul de
performanţă? (cine, prin
ce)?

SUA și China sunt țările cu cea mai mare dezvoltare în domeniul jocurilor
video și dețin cea mai mare cotă de piață.
Un exemplu de luat în calcul pentru domeniu este Canada unde, prin
diverse măsuri luate la nivel guvernamental (impozitare preferențială și
alte facilități fiscale oferite de către stat companiilor care activează în
domeniu, precum și prin încurajarea domeniului), industria de gaming a
cunoscut o creștere spectaculoasă, devenind unul dintre hub-urile de luat
în seamă în domeniu.
Alt exemplu concludent este cazul Poloniei, cu două companii de succes
(CD Project Red și 11 Bits Studio). Compania CD Projekt Red a ajuns la o
valoare de piaţă de 1 miliard de dolari cu seria de jocuri Witcher şi o
investiţie în GOG.com (Good Old Games), una dintre cele mai populare
platforme de distribuţie digitală de jocuri din lume. Jocul Witcher (care
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este considerat a fi unul dintre cele mai bune jocuri fantasy create) este
un exemplu de rumat, mai ales având în vedere că povestea jocului este
inspirată de o serie de romane fantastice ale unui autor polonez şi
puternic influenţată de cultura slavonă.
Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

Există activitate în domeniul de gaming, mai ales datorită creativității
tinerilor care au „cultură” în zona IT.
Din punct de vedere al resurselor umane, există un număr de aproximativ
5.000 de angajați care activează în domeniu, doar în regiunea București –
Ilfov (din cei 7.000 la nivel național).
Numărul de antreprenori la nivelul zonei București-Ilfov se situează în
jurul cifrei de 50, care nu poate fi apreciat ca fiind un număr suficient.
Infrastructura de CDI este destul de limitată și nu este dedicată
domeniului de gaming. Nu există hub-uri de cercetare în domeniu și, de
asemenea, nu există cursuri specializate (universitare, postuniversitare,
etc.) dedicate.

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesati? (ce
tipuri, câti actori per
categorie, actori mari?)

Există aproximativ 5.000 de developeri și aproximativ 100 de studiouri
independente în regiune.
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Propunere de aspiraţie pentru Regiunea București - Ilfov:

4 VOTURI

“În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi in topul furnizorilor europeni de soluții de IoT ca serviciu
pentru aer curat”
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de
mărime al acestei pieţe
globale în 10 ani?

Se apreciază că într-un interval de 10 ani ordinul de mărime al pieței va
fi de 1 miliard de euro.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)
Care este tipul ambiţiei
tehnologice?

Suma reprezintă 1% din cifra de afaceri din IoT la nivel global.

- Se consideră că prin adoptare și adaptare se va ajunge la un nou tip
de produs și, astfel, la vânzare de tehnologie.

Adoptare/ adaptare/
nou tip de produs/
vânzare de tehnologie
Care este reperul de
performanţă? (cine, prin
ce)?

Există premise bune de
start?

-

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

altele

- Se consideră a fi repere de performanță în domeniu: Smart London
(proiect al Primăriei din Londra care urmărește creșterea tehnologică și
folosirea tehnologiei pentru a fluidiza traficul și a reduce poluarea);
Cisco; Huawei; EoM; Envirotronic (companie din regiunea București-Ilfov
care pune la dispoziție soluții pentru un mediu mai curat prin intermediul
noilor tehnologii).

Există acceleratoare de inovare și centre de înaltă tehnologie (de
exemplu, UPB București).
Infrastructura de cercetare există, însă trebuie dezvoltată.
În ceea ce privește premisele de start, un exemplu de luat în seamă este
ICUB - Institutul de Cercetare al Universității din București - structură de
cercetare și transfer tehnologic menită să genereze și să promoveze
excelența în cercetare.
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Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesati? (ce
tipuri, câti actori per
categorie, actori mari?)

Ecosistemul de actori potențial interesați este format din: ICUB; Centrul
UPB; IMT București; Agenția de Mediu; Ministerul Agriculturii, etc.
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Propunere de aspiraţie pentru Regiunea București - Ilfov:

3 VOTURI

“În 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi în topul furnizorilor de soluții de realitate augmentată
pentru shopping“
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care va fi ordinul de
mărime al acestei pieţe
globale în 10 ani?

Realitatea augmentată (AR) reprezintă o oportunitate, având în vedere că
industria se află la început și în regiune avem cunoștințele necesare
pentru a dezvolta produse folosind această tehnologie.

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)

Dimensiunea pieței globale poate fi aproximată ca fiind la suprapunerea
dintre industria de mobile și cea de retail.

Care este tipul ambiţiei
tehnologice?

În regiune se utilizează deja tehnologie – IOS sau Android, deci ne vom
axa pe produse noi folosind aceste tehnologii, pe baza nevoilor noi
identificate în piața emergentă. Având în vedere că investiția inițială este
relativ mică, return on investment este mare.

Adoptare/ adaptare/
nou tip de produs/
vânzare de tehnologie

Piața fiind emergentă, șansele de dezvoltare sunt aproximativ egale
pentru firmele care investesc în aceste soluții, care reprezintă o
oportunitate mai ales pentru firmele mici.
Produsul nou integrează software și conținut (de ex. marketing).

Care este reperul de
performanţă? (cine, prin
ce)?

Exemple de soluții care aplică explorarea cu ajutorul realității
augmentate, în domenii diverse :
-

Ikea : aplicație cu care se pot vizualiza piesele de mobilier în
interiorul propriei locuințe, cu ajutorul telefonului mobil;

-

jocul Pokemon GO, exemplu de interactivitate;

-

Amazon

-

Apple, Microsoft

-

retail îmbrăcăminte

Toate firmele care crează tehnologie sunt interesate de AR.
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Există premise bune de
start?
-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

altele

În centrele comerciale există deja zone de realitate virtuală (VR).
Realitatea augmentată are un potențial mai mare decât realitatea
virtuală, la nivel mondial, deoarece bariera de intrare pe piață este mai
joasă:
-

end user-ul nu trebuie să știe tehnologie,

-

nu este nevoie de device-uri speciale (de ex. ochelari),

-

tehnologia mobile permite AR phone to phone.

Există în regiune resursă umană calificată.
România este printre primele țări care introduc tehnologia 5G, iar ca
viteză a internetului este printre primii 10 din lume, ceea ce crește
potențialul de internaționalizare.

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesati? (ce
tipuri, câti actori per
categorie, actori mari?)

-

Arhitecți

-

Agenții de turism

-

Centre comerciale, retaileri

-

Dezvoltatori de jocuri

-

Marketing și advertising

-

Digiculture (Ministerul Culturii)

-

Actori locali care beneficiază sau care investesc în această
tehnologie (de ex. Softvision, IDS Hub 12 etc.)

-

Mediul academic: UPB, cibernetică

-

Învățământ
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Propunere de aspiraţie pentru Regiunea București - Ilfov:

3 VOTURI

“In 10 ani Regiunea București - Ilfov va fi in topul furnizorilor de soluţii de urbanism și cetățenie
participativă“
CRITERII DE
ARGUMENTARE

DESCRIERE

Care este ordinul de
mărime al acestei pieţe
globale în 10 ani?

Piața globală este estimată 100 mld. euro (o piață imensă și în creștere)

(100 mil / 1 mld/ 10mld
/100 mld euro?)

Care este tipul ambiţiei
tehnologice?
Adoptare/ adaptare/
nou tip de produs/
vânzare de tehnologie

Argument:
-

peste 50% din populația globului este concentrată în orașe,
procentul este în creștere,
problemele de urbanism cresc exponențial.

Integrare maximală.
Platformă specializată nouă, cu features pentru colectarea datelor, de
ex.:
-

VR / AR / MR
AI
Gamification, edutaiment
Big Data
Emotion Analytics

Care este reperul de
performanţă? (cine, prin
ce)?

Alte platforme globale – pentru partea de soluție:

Există premise bune de
start?

Premize ”fondatoare” – rezolvarea problemelor Bucureștiului

-

resurse umane

-

antreprenori

-

infrastructură de
cercetare

-

Amazon,
Uber,
Facebook,
Alibaba,
Airbnb etc.

Există:
-

resurse umane
antreprenori.

Există în prezent platforme care acoperă parțial nevoia identificată la
propunerea acestei soluții, realizând părți din conceptul propus. Acestea
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-

altele

pot fi agregate (pe modelul agregatoarelor de evenimente).
-

Există un ecosistem de
actori care ar fi
potenţial interesati? (ce
tipuri, câti actori per
categorie, actori mari?)

Infrastructură CDI: UAUIM

Privat:
-

-

Cetățeni;
Companii: Vodafone (aplicația de share biciclete), Telekom;
(soluție se smart city la Alba Iulia sau calitatea aerului la Piatra
Neamț), H&M sau firme din industria auto (din categoria marilor
poluatori);
Furnizori de soluții IoT ca serviciu, senzoristică etc.

Public:
-

Primăriile,
Consiliile locale,
Ministerul Dezvoltării.

Parteneriat public – privat: poate fi îmbunătățit prin cooptarea de
mediatori (avocați).
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3. Elaborarea foilor de parcurs
Pentru cele mai votate 4 aspiraţii regionale, participanţii elaborează schiţe de foi de
parcurs.
Schiţă foaie de parcurs pentru aspiraţia:
“In 10 ani regiunea București - Ilfov va fi in topul furnizorilor europeni de ...”
Ce obiective specifice?

Cum atingem obiectivele?

Cu cine putem
colabora?

Tehnologii
care pot fi
adoptate
Tehnologii
noi

Resurse
umane
Infrastructura

Altele

Remarci finale
Workshop-ul de descoperire antreprenorială reuneşte actori relevanţi din ecosistemul de
inovare regional şi vizează adâncirea cunoașterii privind nişele cu potențial de specializare
inteligentă la nivel regional, în acord cu interesele specifice ale stakeholderilor. Aceste nişe
prezintă potențial de avans pe lanțurile globale de valoare adăugată și deschid perspective
de colaborare între agenții economici și cei din mediul de cercetare, dezvoltare și inovare.
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Mulțumiri
Echipa de implementare a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de
implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare
tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27, finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) mulțumește actorilor din mediul de afaceri, academic,
administrativ şi non-guvernamental din regiunea București - Ilfov care au participat la
workshop-ul de descoperire antreprenorială, contribuind cu expertiza lor la procesul de
adâncire al specializării inteligente.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă.
Editorul materialului: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării Dezvoltării și Inovării
Data publicării: Iulie 2018
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României
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