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Fundamentare

• Caracterul subdezvoltat al activităților de cercetare-

dezvoltare.

• Numărul scăzut al activităților competitive de 

inovație.

 

• Necesitatea dezvoltării parcurilor tehnologice, 

incubatoarelor și centrelor de cercetare.

• Eficiența de dezvoltare a parcurilor industriale este 

diferențiată.



În cadrul proiectului se vor derula intense schimburi de 
experiențe între diferite regiuni ale Europei de Sud-Est, pe 
parcursul cărora vor fi prezentate practicile cele mai bune 
privind procesul de amplasare și funcționare al parcurilor 
industriale.     

Rezultatul cel mai important al proiectului, pe lângă transferul 
de cunoștințe, va fi alegerea unei locații pentru construcția 
unui parc industrial, precum și elaborarea studiului de 
fezabilitate. 

Obiectivul general



• Definirea criteriilor de bază privind amplasarea corectă a 
parcurilor industriale.

• Dezvolatarea rețelei de parcuri industriale în vederea definirii 
mecanismelor, ghidurilor și standardelor absente. 

• Promovarea amplasării noilor parcuri industriale și dezvoltării 
celor existente cu ajutorul transferului de cunoștințe și 
bunelor practici.

• Influențarea factorilor de decizie spre atragerea de resurse 
pentru amplasarea de noi parcuri industriale, precum și spre 
încadrarea finanțării parcurilor industriale printre prioritățile 
de finanțare ale Uniunii Europene.

Scopuri specifice



1. Elaborarea analizei situaționale privind potențialul inovativ 
al  regiunii.

2. Studiul celor mai bune practici.

3. Redactarea unui manual de îndrumare.

4. Dezvoltarea metodologiei privind alegerea posibilelor 
locații pentru parcurile industriale.

5. Elaborarea studiului de fezabilitate privind parcul industrial 
care va fi dezvoltat în locația aleasă.

6. Conferință finală pentru rezumarea rezultatelor.

Activități



Utilitatea proiectului pentru județul 

Harghita

Pe parcursul proiectului se vor efectua primele 
măsuri preparatorii pentru amplasarea unui sau 
mai multor parcuri industriale, se va elabora 
studiul de impact, o echipă se va pregăti pentru 
implementare.



Datele proiectuluiDatele proiectului

• Solicitant: S.C. Dezvoltarea Regională Mid-Pannon S.A.

• Termenul de înaintare a cererii de finanțare: Transmis

• Bugetul total al proiectului: 2.220.000 euro

• Cota parte a Consiliului Județean Harghita: 229.000 euro

• Contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita: 4.580 euro

• Parteneri: 8 parteneri regionali din Europa de Sud-Est




