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I. Contextul politic al raportului:

Într-o perioadă marcată de recesiune economică și constrângeri bugetare inevitabile, precum 
și de o concurență globală tot mai acerbă, este esențial ca UE să își îmbunătățească potențialul 
de inovare. În acest scop, UE și-a propus să devină o „Uniune a inovării.1

Experiența trecută a arătat că, în lipsa unei strategii globale cuprinzătoare, investițiile UE, în 
general, și, prin urmare și cele în cercetare și dezvoltare, dar și în inovare (C&D&I), nu au 
produs efectele scontate: s-au alocat resurse într-un mod prea dispersat, deciziile politice au 
fost prea decuplate de la situația concretă de la fața locului și actorii și nivelurile 
administrative au fost prea puțin interconectate. Aceste timpuri au trecut însă. Finanțarea cu 
„robinetul” nu mai este posibilă, dată fiind situația dificilă în care se găsesc bugetele și 
economiile statelor membre și ale UE. Prin urmare, în viitor trebuie acordată o atenție 
deosebită procesului de selecție a obiectivelor care urmează a fi finanțate. În acest context, o 
colaborare reușită a tuturor actorilor de la toate nivelurile va avea o importanță covârșitoare 
(„networking excellence”).

Pentru a asigura o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale pe viitor, legiuitorul a 
introdus 11 obiective tematice („concentrare tematică”), precum și diferite condiționalități ex 
ante. Pentru a obține în viitor bani de la FEDER pentru obiectivul tematic nr. 1, regiunile 
trebuie să investească în C&D&I pe baza așa-numitelor „strategii de specializare inteligentă”. 
Pentru perioada de finanțare 2014-2020, elaborarea unei astfel de strategii va fi o condiție 
obligatorie, o condiționalitate ex ante2, de acces la bani din FEDER pentru C&D&I3. 

În prezent, regiunile se află în etapa decisivă de elaborare a condițiilor de finanțare pentru 
următoarea perioadă 2014-2020. Astfel, Comisia UE negociază deja cu statele membre și 
regiunile conținutul acordurilor de parteneriat și al programelor operaționale. Prin urmare, 
actualmente, statele membre și regiunile trebuie să stabilească prioritățile pentru noua politică 
de finanțare, precum și condițiile solicitate de UE pentru acordarea finanțării. În același timp, 
instituțiile UE sunt pe punctul de a încheia negocierile privind cadrul legislativ al noii politici 
de coeziune pentru 2014-2020. Raportul este elaborat în contextul acestor evoluții.

Factorul politic are așteptări extrem de mari de la transpunerea acestui concept științific apărut 
în urmă cu doar câțiva ani și utilizat deja ca o condiționalitate ex ante pentru finanțarea 
viitoare din fondurile structurale. La rândul său, nivelul științific așteaptă cu nerăbdare dovezi 
ale dimensiunii sale practice. Provocările cu care se confruntă actorii, precum și primele 
riscuri ale acestui nou proces complex se conturează deja.

                                               

1COM(2010)546, printre altele, pagina 24.

2Articolul 2 nou din regulamentul-cadru; anexa V la regulamentul-cadru, condiționalități ex ante, a se vedea și 
fișa nr. 10 a Comisiei UE privind condiționalitățile ex ante; obiectivul consolidării C&D&I cuprinde atât 
dezvoltarea de rețele de excelență în C&I, cât și creșterea investițiilor întreprinderilor în C&I și consolidarea 
„triunghiurilor cunoașterii”.

3Obiectiv tematic în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul-cadru 2011/0276 (COD), denumit 
în continuare regulamentul-cadru, și articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul privind FEDER, versiunea 
3.6.2013.
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II. Structura documentului de lucru:

Prin prezentul document de lucru, raportorul își propune să elaboreze fundamentul pentru 
consultările ulterioare care vor avea loc în comisie în ceea ce privește raportul din proprie 
inițiativă. Documentul va schița într-o primă etapă cadrul juridic și sarcinile care le revin 
regiunilor. Cu ajutorul câtorva întrebări menite să clarifice premisele inițiale, raportorul 
dorește apoi să prezinte strategia S3 și provocările și riscurile pe care le presupune aceasta 
pentru actorii implicați, oferind totodată câteva exemple de „bune practici”.

III. Strategia specializării inteligente (S3):

Strategia este complexă. La fel de dificilă este încercarea definirii acesteia. Comisia UE și 
legiuitorul au convenit la finalul negocierilor asupra următoarelor elemente:

1. Definiția convenită de Comisia UE și legiuitor1

„Strategia specializării inteligente” se referă la strategiile de inovare naționale și regionale 
care fixează priorități menite să genereze avantaje competitive. Acest lucru se realizează prin 
dezvoltarea de puncte forte în C&I, care corespund nevoilor întreprinderilor, permițând astfel 
abordarea coerentă a oportunităților de afaceri și a evoluțiilor pieței. Procesul trebuie să se 
desfășoare la nivelul UE și să evite suprapunerile și fragmentarea eforturilor. 

2. Acțiunile necesare la nivelul regiunilor2

Cadrul juridic implică următoarea procedură pentru regiuni:
 Autoevaluare cu ajutorul unei așa-numite analize SWOT (a punctelor tari, a punctelor 

slabe, a oportunităților și a amenințărilor) sau echivalente: trebuie evaluate în prealabil 
punctele tari, nevoile și rezultatele dorite. 

 Strategia S3 concentrează, așadar, resursele pe un număr limitat de priorități în materie de 
C&I.

 Aceasta cuprinde măsuri menite să stimuleze investițiile private în CDT.
 Ea conține un sistem de control și monitorizare3.
 Se prevede, în plus, ca statele membre să introducă un cadru care specifică resursele 

bugetare disponibile pentru cercetare și inovare, inclusiv un plan multianual corelat cu 
proiectele UE prioritare (Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare, 
ESFRI).

Pe lângă această procedură, Comisia UE nu trebuie să mai întreprindă nicio revizuire de fond 
a strategiilor.4 În absența unei strategii, sau dacă la momentul adoptării programului 

                                               
1 Articolul 2 din viitorul regulament-cadru, rezultatul trilogului versiunea 17.6.2013,  traducere proprie din limba 
engleză, fragmentarea frazei pentru o mai bună înțelegere, versiunea originală în EN.

2 A se vedea anexa V la propunerea de regulament-cadru și rezultatele trilogului, fosta anexă IV.

3 Propunerea privind un sistem de revizuire nu a avut sprijinul majorității.

4 Articolul 17 alineatul (4a) nou din regulamentul-cadru, aflat încă în fază de negociere: „consistency check”;  
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operațional nu există niciun plan de acțiune care să asigure implementarea strategiei până în 
2016, nu se va efectua nicio plată din fondurile FEDER alocate pentru obiectivul tematic 
C&D&I.1

IV. Întrebări menite să clarifice premisele inițiale

1. Nu există un conflict între dispozițiile obligatorii ale acestei strategii, pe de o parte, și 
flexibilitatea necesară într-o abordare regională (place-based approach), pe de altă 
parte? Nu există riscul ca această condiționalitate ex ante să devină o pură formalitate?

Condiționalitatea ex ante a strategiei S3 presupune ca fiecare regiune să își elaboreze propria 
strategie, adaptată nevoilor respectivei regiuni. Până la urmă, doar regiunile pot stabili care 
sunt elementele care le consolidează potențialul de inovare. În același timp, însă, legiuitorul 
stabilește dispoziții generale, aplicabile tuturor regiunilor, în ceea ce privește concentrarea 
tematică și metodologia. În caz de neconformitate, Comisia UE poate dispune suspendarea 
plăților pentru a asigura astfel eficiența finanțării.
Este greu de precizat ce înseamnă o verificare în profunzime adecvată. Până la urmă, Comisia 
poate verifica doar dacă regiunile au utilizat metodologia prevăzută și dacă există o strategie, 
fără a putea controla însă conținutul strategiei.2  Acest conflict implică riscul (inerent) de 
degenerare a condiționalității ex ante într-o simplă formalitate. 

 Prin urmare, strategia S3 nu reprezintă o formulă magică în sine, ci doar un element de 
sprijin. În cele din urmă, principala forță motrice nu trebuie să fie condiționalitatea, ci
interesul legitim al regiunilor pentru un concept de inovare eficient și cuprinzător pentru 
viitorul cetățenilor lor. Indiferent de configurarea cadrului legislativ, strategia nu poate 
avea rezultate pozitive decât dacă regiunile o percep ca pe o oportunitate. 

Efectuată corect, elaborarea strategiei va reprezenta o sarcină complexă și dificilă pentru 
regiuni. În consecință, regiunile ar trebui să aplice la scară largă strategii de inovare pe termen 
lung, care nu se limitează doar la dispozițiile juridice și următoarea perioadă de finanțare.3

2. Poate reprezenta strategia un concept de succes al politicii de coeziune pentru toate 
regiunile, indiferent de gradul de inovare și dezvoltare al acestora?

Regiunile dispun de diferite condiții în ceea ce privește infrastructura sau resursele umane și 
sunt caracterizate de diferite puncte tari și vulnerabilități. Prin urmare, se impun metode 
diferite de consolidare a sistemelor de inovare regionale. Privind realist, doar un număr mic 
de regiuni va putea deveni un așa-numit „lider în materie de inovație”, capabil să dezvolte 
tehnologii și inovații revoluționare. Marea majoritate a regiunilor se va regăsi în categoria 
celor care „țin pasul” și care vor aplica inovațiile într-un mod nou. Un exemplu în acest sens 
este modul în care Finlanda și-a modernizat industria lemnului și a hârtiei, baza ei economică, 
                                                                                                                                                  
Orientările Comisiei partea I din 13 martie, p. 16.

1 A se vedea articolul 17 alineatul (1) și următoarele; nu există încă un acord definitiv; orientările Comisiei din 
martie 2013, p. 18;
Suma depinde de progres și tipul fondului.
2 A se vedea punctul 2 din partea III, precum și nota de subsol nr. 6. 
3 De exemplu, elaborarea de strategii pentru alte fonduri, cum ar fi FSE și alte obiective tematice.
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cu ajutorul nanotehnologiilor dezvoltate în altă parte. Numai o astfel de abordare strategică 
amplă poate determina o transformare economică în toate regiunile, justificând astfel 
utilizarea fondurilor destinate politicii de coeziune în C&I. În caz contrar, o parte din 
fondurile structurale ar deveni doar un al doilea program de finanțare a cercetării.

 Condițiile-cadru trebuie, așadar, concepute astfel încât fiecare regiune să poată utiliza 
strategia pentru a progresa, indiferent de situația ei anterioară. Obiectivul tematic nr. 1 din 
Regulamentul FEDER trebuie să primească o interpretare cât mai largă. Se impune o 
mutare clară a centrului de greutate de pe cercetare pe inovare. Fiecare regiune se va putea 
regăsi în această perspectivă, în măsura în care conceptul de inovare va fi înțeles într-o 
accepțiune largă și nu va trata tehnologiile în mod discriminatoriu.

 Raportorul consideră că există pericolul ca regiunile să se concentreze mai ales pe tema 
C&D. În funcție de circumstanțele regionale, esențiale în această privință sunt cu 
siguranță înțelegerea inovației din perspectiva utilizatorilor și extinderea conceptului de 
inovație dincolo de tehnologii. Strategia ar trebui să se întemeieze pe un concept de 
inovare amplu, care nu se limitează la dimensiunea tehnologică, care nu înseamnă doar 
tehnologii de vârf, ci și tehnologii mai simple (low-tech) sau care nu implică deloc 
tehnologiile, cu alte cuvinte o inovare relevantă din punct de vedere practic, cum ar fi 
inovațiile din domeniul prestării de servicii, îmbunătățirea proceselor și transformarea 
organizațiilor sau cele legate de modele de afaceri, marketing, strategii de marcă și 
proiectare, inovațiile ecologice și sociale, pentru a răspunde, de exemplu, provocărilor 
presupuse de îmbătrânirea activă sau schimbările demografice.

 Nu este lipsită de relevanță nici întrebarea legată de suma pe care șefii de state și de 
guverne o vor pune la dispoziție și de gradul de flexibilitate de care vor mai dispune 
regiunile. Finanțarea trebuie să prezinte un interes și pentru regiunile foarte dezvoltate, 
existând altfel riscul ca acestea să renunțe la strategie, ceea ce ar contrazice sensul și 
scopul acesteia, fapt care nu trebuie să se întâmple.

3. De ce este atât de important procesul de descoperire antreprenorială? Este realistă o 
abordare de jos în sus? Sunt actorii suficient de integrați?

Nivelul științific și Comisia UE salută noua abordare de jos în sus a strategiei. Spre deosebire 
de strategiile de inovare anterioare, acum deciziile nu mai vin de sus. Dimpotrivă, „viziunea 
viitorului” fiecărei regiuni se elaborează în cadrul unui așa-numit proces de descoperire 
antreprenorială („entrepreneurial discovery process”) în care sunt implicate întreprinderile 
relevante, fie că este vorba de IMM-uri, întreprinderi mari, institute de cercetare sau alte părți 
interesate.1

 Raportorul consideră că acesta este punctul nevralgic al strategiei. Decizia finală trebuie 
să revină oricum factorului politic. Însă fără o implicare suficientă a părților interesate nu 
se vor putea evalua cu acuratețe punctele tari și vulnerabilitățile regiunii. În acest proces 
un accent deosebit este pus pe „întreprinderi”. În mod firesc, acestea își cunosc cel mai 
bine nevoile și potențialul. Instituțiile de cercetare, universitățile și alte organisme, cum ar 
fi incubatoarele de inovare, trebuie să sprijine întreprinderile să devină inovatoare, pe de o 

                                               

1 În conformitate cu punctul 4.3.2 din anexa I la regulamentul-cadru: „implicarea autorităților de gestionare 
naționale sau regionale și a tuturor părților interesate, cum ar fi universități și alte instituții de învățământ 
superior, industria și partenerii sociali, într-un proces de descoperire antreprenorială.”
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parte prin rezultatele cercetării lor orientate către utilizator și, pe de altă parte, prin 
personalul lor, adică prin diseminarea cunoștințelor. Astfel, întreprinderile nou înființate 
(de exemplu „spin-off”) sau cele deja existente sunt cele care creează produse și servicii 
inovatoare. Ele sunt forța motrice a transformării economice a regiunii și a consolidării 
competitivității. Strategia de inovare nu poate funcționa decât printr-o colaborare 
excelentă între acești actori („triunghiul cunoașterii”) și între actori și factorii de decizie 
(autoritățile administrative). 

 În acest punct se ridică întrebarea în ce măsură regiunile implică actorii relevanți suficient 
sau dacă optează pentru o abordare de rutină, „business as usual”, și nu consultă decât 
actorii „obișnuiți” în maniera „obișnuită”. O viziune nu poate fi însă descoperită doar în 
cercul actorilor tradiționali. Ar trebui implicați, de pildă, și întreprinzătorii „de mâine”. În 
egală măsură, procesul de descoperire antreprenorială trebuie să meargă mai în 
profunzime („să descopere”) față de nivelul la care s-au limitat consultările de până în 
prezent.

 Acest lucru nu poate funcționa decât prin capacități administrative adecvate: autoritățile 
administrative competente trebuie să își însușească o mentalitate flexibilă și modernă atât 
în selecția, cât și în moderarea procesului desfășurat de părțile interesate.

4. Este realist intervalul de timp prevăzut pentru crearea strategiei?

Comisia UE a propus această condiționalitate ex ante abia în toamna lui 2011. În următoarele 
săptămâni și luni, programele operaționale trebuie însă să fie deja autorizate de Comisia UE. 
Regiunile care abia au demarat elaborarea strategiilor nu vor reuși probabil să prezinte o 
strategie finalizată la momentul depunerii programelor operaționale. În această situație, există 
riscul ca tocmai implicarea intensivă a actorilor relevanți și, în special a întreprinderilor, cu 
alte cuvinte „procesul de descoperire antreprenorială”, să nu se desfășoare într-o manieră 
suficientă.1  Prin urmare, important este ca în cadrul juridic să se prevadă posibilitatea 
depunerii unui plan de acțiune ca alternativă la prezentarea strategiei complete. Planul trebuie 
să specifice cine este responsabil pentru elaborarea strategiei și care este termenul de 
implementare estimat. Aceasta trebuie finalizată până cel târziu la sfârșitul anului 2016. Dacă 
ne uităm înspre regiunile care sunt mereu date ca exemplu, se constată că, adesea, acestea 
lucrează de ani sau zeci de ani la elaborarea strategiilor lor regionale de inovare. Acest lucru 
demonstrează că strategiile înseamnă un „proces de învățare politic” la care participă toate 
părțile implicate și care depășește cu siguranță intervalul de timp al unei perioade de 
planificare. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure faptul că „vechile” strategii de inovare nu 
sunt pur și simplu reciclate, repetându-se astfel greșelile din trecut, cum ar fi lipsa implicării 
întreprinderilor regionale.

5. Care sunt riscurile stabilirii de priorități? Care este metoda de a le stabili în mod 
„corect”?

Specializarea inteligentă înseamnă că, pentru finanțarea cercetării și inovării, un stat membru 
sau o regiune stabilește o serie de priorități ținând cont de propriile puncte tari și de avantajele 
comparative ale regiunii și finanțează domeniile cu cel mai mare potențial pentru un efect de 

                                               
1 A se vedea întrebarea menită să clarifice premisele inițiale nr. 3.
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durată. Prioritățile se fixează pe baza cunoștințelor strategice cu privire la active1, provocări2, 
avantaje competitive și potențialul de excelență al unei regiuni. În acest sens, se impune o 
autoanaliză sinceră pe baza unor indicatori adecvați.
 Întrebarea legată de prioritățile care trebuie selectate ridică probleme pentru toate 

regiunile, inclusiv pentru cele „mai bine dezvoltate”: Regiunilor le este frică să nu parieze 
pe „calul necâștigător”, în cazul în care piețele nu se dezvoltă astfel cum s-a sperat. Există, 
de asemenea, temerea de a nu deveni mai vulnerabil la „șocurile externe”. Întreprinderile 
care nu se regăsesc pe lista priorităților ar putea opta pentru delocalizare. În special în 
vremuri de criză regiunile consideră că este util să dispună de o bază economică vastă. 
Adesea regiunile manifestă reflexul de a continua pur și simplu să finanțeze „vechile” 
clustere sau să copieze rețete de succes cunoscute. La rândul lor, părțile interesate doresc 
ca toate domeniile lor de activitate să fie luate în considerare. În special clasa de mijloc 
este îngrijorată că cea mai mare parte a economiei va cunoaște o nouă cădere. Dacă însă 
lista priorităților este prea largă, se vor repeta greșelile din trecut, se va finanța iarăși „cu 
robinetul” și, din nou, efectul investițiilor va fi redus.

 Este esențial să se găsească echilibrul corect între specializare și deschidere sau 
diversitate, evitând în special dependența de o tehnologie (tratamentul nediscriminatoriu al 
tehnologiilor!) sau un sector. Acest lucru este realizabil prin introducerea de tehnologii, 
produse și servicii legate de tehnologiile și domeniile de competențe de succes care există 
deja, diseminarea de cunoștințe funcționând astfel cel mai eficient („related diveristy” –
diversitate conexă).

 În mod ideal, eforturile se concentrează, așadar, pe activități transsectoriale și trans-
tehnologice, care produc efecte transversale în întreaga economie (regională).

 Totodată, raportorul consideră că probabilitatea eșecurilor scade odată cu creșterea atenției 
care se acordă consultării părților interesate și elaborării bazei de date pentru autoanaliză 
și sistemul de monitorizare.

 Dacă, totuși, se identifică evoluții nedorite, regiunile trebuie să aibă posibilitatea de a 
adapta procesele (inclusiv în cadrul unei perioade de finanțare). O condiție adesea 
subestimată de regiuni este în acest context un sistem de monitorizare solid și eficient. În 
plus, pentru a opera cu adevărat aceste ajustări, este nevoie de curajul factorilor de decizie. 

6. Beneficiază regiunile de consultanță și sprijin suficiente?

Cooperarea cu DG Regio este, desigur, foarte strânsă, având în vedere actualele negocieri 
privind acordurile de parteneriat și programele operaționale și reprezintă, de altfel, pentru 
regiuni unica referință cu privire la posibilitatea de a îndeplini criteriile condiționalității ex 
ante. În plus, Comisia UE redactează diferite orientări legate de autoanaliză și pentru o mai 
bună înțelegere a strategiei. Așa-numita platformă S3 a fost creată special pentru sprijinirea 
regiunilor în punerea în aplicare a acestui proces3. Platforma funcționează în principal sub 
formă de ateliere de evaluare inter pares. Regiunile care se află într-o stare avansată a 
procesului sau care l-au finalizat oferă consultanță regiunilor care nu au ajuns la același nivel. 
Cu toate acestea, doar aproximativ 130 de regiuni s-au înregistrat.4 Participarea este voluntară, 
                                               
1Aici intră, de exemplu, structurile sectoriale, clusterele, instituțiile de învățământ superior, instituțiile de 
cercetare, de știință, de tehnologie și de expertiză, capitalul uman, mediul, accesul la piață, sistemele fiscale, 
precum și conectarea și relațiile cu alte regiuni.  
2Aici intră, de exemplu, o populație îmbătrânită, schimbările demografice, dezechilibrele de pe piața muncii, 
locuri izolate și alți factori de mediu.
3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, înființată în anul 2011 în Sevilla.
4 Situația din mai 2013.
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însă toate regiunile și statele membre ar trebui să profite de această ocazie. Cu siguranță 
fiecare regiune poate învăța ceva sau împărtăși din experiența sa. 

7. Cum se prezintă „dimensiunea externă”? Este realistă? Sunt suficiente condițiile-
cadru? Cum se construiește acest „puzzle de strategii regionale” la nivelul UE? 

„Dimensiunea externă” este cu siguranță principala „cutie neagră” a strategiei. Nu doar 
cooperarea actorilor din regiune trebuie îmbunătățită, ci și regiunile ar trebui să privească 
înspre exterior, pentru a-și găsi locul în lanțul valoric european. La elaborarea strategiilor lor, 
regiunile ar trebui să analizeze cooperările pe care le pot dezvolta cu alte regiuni, de exemplu, 
printr-o colaborare utilă între clusterele inovatoare axate pe cercetare intensivă și schimbul 
dintre instituțiile de cercetare ale diferitelor regiuni.1

Există regiuni care au concretizat această imagine ideală și ale căror clustere cooperează deja 
îndeaproape. Acestea sunt însă, evident, fie puternic orientate către cercetare („research-
driven”) și au beneficiat deja de cel de-al 7-lea program-cadru de cercetare secțiunea „regiuni 
pentru cunoaștere”, fie găzduiesc întreprinderi care operează la nivel global și pentru care o 
astfel de interconectare face parte oricum din modelul de afaceri. 

Comparativ, cele mai multe regiuni au un nivel scăzut de interconectare. În această privință, 
întrebarea care se ridică privește evoluția acestei situații. 

O cooperare transnațională „ca la carte” este reprezentată cu siguranță de deja 
recunoscuta „Silicon Europe”: Crearea de clustere high-tech, adică întreprinderi și 
instituții de cercetare în regiuni din Germania (Dresden), Olanda (Eindhoven), 
Belgia (Leuven) și Franța (Grenoble), precum și Austria (Villach) în domeniul 
micro- și nanotehnologiilor. Fiecare regiune în parte beneficiază de avantaje 
economice semnificative din specializare și împreună cresc competitivitatea UE pe 
plan mondial și contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Cooperarea teritorială poate contribui semnificativ la dezvoltarea economiei prin C&D&I:  
o Cooperarea transfrontalieră trebuie să îmbunătățească în special nivelul scăzut al C&I din 

regiunile învecinate. 
o Cooperarea teritorială trebuie utilizată și în domeniul cooperării interregionale pentru a 

promova colaborarea dintre clusterele axate pe cercetare intensivă și schimbul dintre 
cercetare și instituții de cercetare.2

 În acest context, raportorul consideră ca problematice resursele financiare inadecvate 
alocate acestui obiectiv în planificările șefilor de state și de guverne. Configurarea 
prevăzută a conținutului, în forma solicitată de Parlament, necesită resurse financiare 
semnificativ mai mari.

O abordare interesantă a cooperării interregionale, cooperarea a două regiuni învecinate, este 
strategia de inovare comună a landurilor germane Berlin și Brandenburg. Aceste regiuni 

                                               
1 Punctul 7.2.1 din anexa I la regulamentul-cadru.
2 Viitorul Regulament CTE, versiunea 3.6.2013, considerentele 5 și următoarele.
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lucrează împreună la proiecte încă din anii ’90. Între 2007 și 2010 a fost elaborată strategia de 
inovare comună InnoBB.1

 Din aceste experiențe reiese că procesul decizional este foarte îndelungat și că necesită 
eforturi suplimentare masive din partea tuturor actorilor în ceea ce privește convenirea 
cadrului juridic, a strategiilor și a programelor operaționale. 

 Punerea în aplicare presupune o flexibilitate majoră la nivel politic și administrativ. În 
acest context, este necesar cu siguranță un lung proces de învățare în cadrul ministerelor. 
În general, punerea în aplicare presupune un timp îndelungat.

 Foarte dificilă este cooperarea dintre regiunile învecinate aflate în state membre diferite. 
Până în prezent, coordonarea temporală și de conținut între strategii și programe 
operaționale s-a dovedit adesea a fi prea dificilă. 

 Pe lângă capacitățile administrative moderne, și cadrul juridic trebuie să devină mai 
flexibil în viitor, în special în ceea ce privește eligibilitatea proiectelor.2  Experiența 
următoarei perioade de finanțare ne va arăta dacă eforturile de până în prezent ale 
legiuitorului sunt suficiente. 

În ceea ce privește cerința de evitare a suprapunerilor și a fragmentărilor, regiunile întreabă 
adesea dacă și în ce măsură Comisia UE poate interveni în selectarea priorităților. Cadrul 
juridic nu permite acest lucru. Comisia UE ar putea oferi însă regiunilor sugestii cu privire la 
modul în care își pot îmbunătăți „dimensiunea internațională”. Cu siguranță și platforma S3 
poate furniza informațiile necesare cu privire la potențialii parteneri de cooperare din regiuni.

8. Cum ar putea arăta punerea în aplicare a eforturilor de realizare a sinergiilor între 
diferitele finanțări UE, precum ORIZONT 2020 și fondurile structurale? Este cadrul 
legislativ suficient? Cum pot fi configurate mecanismele de coordonare necesare? 

Cadrul strategic comun prevede ca, în cadrul strategiei, statele membre să fie încurajate să 
combine toate resursele potențiale pentru domeniul C&D&I pentru a maximiza eficiența 
acestora. Acest lucru înseamnă resurse suplimentare, pe lângă banii proveniți din surse de 
finanțare naționale și regionale și din capital privat, adică pe lângă banii din fondurile 
structurale, și, desigur, în special ORIZONT 2020.

Sinergia dintre fondurile structurale și ORIZONT 2020 trebuie realizată mai ales astfel: în 
primul rând, prin dezvoltarea capacităților de cercetare, actorii regionali din C&I ar trebui să 
fie pregătiți pe viitor să participe mai intens la ORIZONT 2020. („calea către excelență, 
extinderea participării”).3  Exemple în acest sens sunt conectarea centrelor de excelență sau a 
clusterelor inovatoare în special din regiunile mai puțin dezvoltate și din regiunile cu o 
performanță scăzută în materie de C&D&I cu centrele de excelență și clusterele care ocupă 
poziția de lideri în Europa, așa-numitele fenomene de înfrățire („twinning”) și „creare de 
echipe” („teaming”)4, modernizarea micilor instituții de cercetare regionale în vederea 
transformării în centre de excelență cu bani din fondurile structurale, dezvoltarea programului 
ERA Chairs sau modernizarea universităților, formarea cercetătorilor sau dezvoltarea de 

                                               
1  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
2 Articolul 60 alineatul (2) din regulamentul-cadru oferă posibilitatea ca un procent de maximum 15 % din 
finanțarea din FEDER acordată în cadrul axei prioritare să poată fi utilizat în afara programului.
3 Punctul 4.2a din anexa I la regulamentul-cadru.
4 De exemplu, colaborarea institutului Max Planck cu state membre din Europa de Est.
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centre de consultanță pentru participarea la ORIZONT 2020.1

În al doilea rând, ar trebui să existe măsuri destinate utilizării economice a rezultatelor 
cercetării, de exemplu, din PF7 sau, mai târziu, din ORIZONT 2020, și creării unui mediu 
favorabil inovării pentru întreprinderi, cum ar fi, de exemplu, finanțarea timpurie a 
întreprinderilor nou-înființate, laboratoarele vii („living labs”) etc. 

Provocările cu care se confruntă toți actorii sunt diverse. Așteptările sunt mari, având în 
vedere că de ani de zile întreprinderile așteaptă în zadar îmbunătățirea cadrului legislativ. Se 
începe cu elaborarea coordonată a cadrului juridic: pentru consolidarea sinergiilor diferitelor 
fonduri structurale și de investiții europene (ESIF), a fost creat un cadru juridic comun, de 
exemplu, prin utilizarea așa-numitelor programe din fonduri multiple.2

Esențială pentru strategie este coordonarea ESIF și ORIZONT 2020, în special în ceea ce 
privește eligibilitatea, modalitățile de plată sau regulile de participare. Acest proces reprezintă 
o provocare deosebită, având în vedere diferitele abordări privind guvernanța ale programului. 
Condiția pentru o coordonare reușită a programelor este cooperarea strânsă între direcțiile 
generale relevante înainte de elaborarea propunerilor, în timpul procesului de legiferare, 
precum și în cadrul consilierii regiunilor. Acest proces îndelungat a început cu întârziere. 
Astfel, ghidul privind modul concret în care regiunile pot realiza aceste sinergii va apărea abia 
în toamna lui 2013. Coordonarea strânsă dintre DG relevante, solicitată de atâta vreme de PE, 
s-a derulat foarte lent. Și în acest caz, mentalitatea de lucru administrativă trebuie să se 
adapteze la noile provocări.

Eforturile de coordonare nu s-au intensificat doar în interiorul Comisiei, ci și între Comisia 
UE și autoritățile administrative ale programelor operaționale pentru FS și punctele de contact 
naționale pentru ORIZONT 2020, precum și între întreprinderi, ca posibili solicitanți, și 
centrele de consiliere, cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) în ceea ce privește 
planificarea și depunerea solicitărilor. Acest lucru reprezintă o provocare semnificativă mai 
ales în structurile federale. Și în acest caz, se impune consultanță și asistență din partea 
Comisiei UE.

V. Perspective

Raportorul așteaptă cu nerăbdare o discuție animată cu colegii din comisie, precum și o primă 
evaluare a progreselor regiunilor în punerea în aplicare a condiționalității ex ante realizată de 
reprezentanții DG Regio. Totodată, raportorul este în continuare deschis la orice observație 
din partea actorilor implicați și a regiunilor.

                                               
1 Punctul 4.3.4 din anexa I la regulamentul-cadru, precum și fișa CFM a Comisiei privind sinergiile dintre ESIF 
și ORIZONT 2020.
2 Punctul 3.2.a din anexa I la regulamentul-cadru 2011/0276 (COD).


