www.inno.ro
Cluj-Napoca, 1 noiembrie 2019

INVITAȚIE
„Dezvoltare regională prin Specializare Inteligentă. Descoperire antreprenorială
prin focus grupuri pentru crearea portofoliului de proiecte strategice regionale”

26.11.2019 | Grand Hotel Italia | Str. Trifoiului nr. 2, Cluj-Napoca
Stimate membru ROHEALTH,
Vă invităm să luați parte la sesiunea de consultare privind Strategia de Specializare Inteligentă
2021-2027 in calitate de membru al Clusterului ROHEALTH si va recomandam sa participati
la Entreprenorial Discovery focus groups-panelul Sănătate, Cosmetice şi suplimente
alimentare, intervalul orar 14:00-17:00, unde moderator va fi doamna Flaviana Rotaru,
presedinte a Clusterului ROHEALTH!
Va incurajam sa propuneti idei de proiecte ce doriti a fi finantate in cadrul financiar 20212027 in cadrul acestui panel!
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest doreşte să continue susținerea regională a
inițiativelor de specializare inteligentă și să consolideze efortul și pașii realizați până în
prezent, în perioada de programare 2014-2020. În acest sens, evenimentul organizat îşi
propune să:
 Ofere cadrul pentru dezbaterea unor propuneri privind strategia de specializare
inteligentă aferentă viitorul cadru financiar 2021-2027.
 Organizeze 3 focus grupuri, în cadrul cărora să se genereze idei de proiecte și să se
pună bazele un portofoliu de proiecte regionale, care vor putea fi propuse spre
finanțare în perioada 2021-2027.
Focus grupurile vor viza următoarele domenii şi nişe de specializare:
1. Sănătate, Cosmetice şi suplimente alimentare:
 produse bio organice (dermatocosmetice, nutraceutice),
 produse bazate pe resurse regionale,
 nutricosmetice,
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 extracte din plante pentru domeniul medical,
 inovare de bunuri şi servicii în oncologie, balneologie, podiatrie, implantologie,
transplantologie, psihologie/psihiatrie, biofarmaceutice,
 inteligenţă artificială în sănătate,
 chirurgie robotică.
2. Tehnologii Avansate de producţie:
 robotică,
 mecatronică,
 automatizări,
 sisteme de producţie şi procesare avansate.
3. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor:
 internetul obiectelor/internet of things,
 sisteme cyberfizice,
 securitate cibernetică şi aplicaţii spaţiale pentru utilizare civilă,
 cloud computing,
 gamification,
 sisteme inteligente,
 inteligenţă artificială,
 monede digitale şi soluţii Fintech,
 soluţii de tip oraş inteligent/smart city.
În speranța că veți putea da curs invitaţiei, vă rugăm să confirmaţi prezenţa până joi 18
noiembrie 2019, la adresa de email: inno@nord-vest.ro.

Cu stimă,
Sanda CĂTANĂ
Director General interimar
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

