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CĂTRE Domnul/Doamna Rector 

Domnul/Doamna Decan 
REF: Academia Executivă Regională Cross-KIC 2021 

 
 
 Stimate domn,  
 Stimată doamnă 

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) notează că România se află în lista 
țărilor cu potențial de inovare imens, dar care a rămas încă ne-exploatat. În perioada de 
programare 2021-2027, vor exista multiple linii de finanțare pentru inovare și transfer 
tehnologic, pe care autoritățile naționale și regionale, mediul privat, mediul academic și 
mediul neguvernamental trebuie să fie pregătite să le acceseze pentru a îndeplini potențialul 
țării noastre de creștere prin inovare. 

Iceberg+, lider pe piața de consultare pentru inovare, va găzdui Academia Executivă 
Regională (REA) Cross-KIC 2021 din România, în perioada 9-10 decembrie, cu sprijinul 
Institutului European de Inovare și Tehnologie. Academia va prezenta inițiativele de inovare 
existente la nivelul României prin hub-urile EIT naționale, precum și exemple de bune practici 
ori practici de cooperare ale reprezentanților EIT cu autorități naționale și regionale din țări 
precum Cehia, Slovacia sau Polonia. De asemenea, un obiectiv secundar este relevarea 
complementarității dintre finanțările din programele operaționale și finanțările EIT pentru 
inovare sau identificarea unor posibile proiecte. Scopul final al acestui demers este de a sprijini 
obiectivele Schemei de Inovare Regională Scheme (RIS) în Romania.  

Prima zi a Academiei se va concentra pe politicile publice europene și regionale, în timp 
ce în cea de-a doua zi accentul va fi pus pe implementarea lor în sectorul inovării digitale și al 
dezvoltării durabile. Reprezentanți ai Comunităților de Cunoaștere și Inovare (KIC) ale EIT din 
domeniul sănătății, schimbărilor climatice, mobilității urbane, industriei agro-alimentare și 
industriei manufacturiere, precum și specialiști și practicieni în elaborarea și implementarea 
politicilor publice vor contribui la parcurgerea pașilor necesari pentru a oferi participanților 
instrumentele necesare să sprijine transpunerea obiectivelor europene de inovare la nivel 
național.  

În acest sens, suntem onorați să vă invităm în calitate să participați, împreună cu 
membri ai echipei dumneavoastră, la evenimentul REA. Veți găsi anexat un draft al agendei 
pentru cele două zile, care poate fi modificat în funcție de implicarea dumneavoastră.  
Pentru confirmări sau mai multe informații despre eveniment, vă rugăm să accesați linkul 
https://forms.gle/sxTRui97isT6YEpA8 sau să o contactați pe dna. Denisa DAN la email 
denisa.dan@iceberg.plus. 

 
Cu stimă,  
Ionuț ȚAȚA 
CEO, Iceberg Plus  
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