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Obiectivele de reindustrializare stabilite la nivelul UE recunosc relevanţa industriilor intensive pentru
drepturile de proprietate intelectuală (DPI). Studii recente arată că aceste industrii au o pondere de
39% în cifra de afaceri generată în UE, ceea ce atestă valoarea economică a proprietăţii intelectuale.
Cu toate acestea, se constată existenţa unor disparităţi semnificative între părţile estice şi cele vestice
ale regiunii Dunării, reflectând diferenţe în competenţele de management al DPI şi în capacitatea de
valorificare a oportunităţilor de cercetare şi inovare. Nu în ultimul rând, transferul de cunoaştere
dinspre mediul academic (universităţi şi institute de cercetare) către beneficiari/utilizatori este
caracterizat printr-un grad mare de eterogenitate.
Proiectul KnowING IPR îşi propune să faciliteze inovarea în regiunea Dunării prin dezvoltarea unei
platforme transnaţionale cu acces deschis – Knowing Hub – care va oferi instrumentele necesare
pentru analiza avansată a drepturilor de proprietate intelectuală. Platforma va asigura un acces mai
larg, bazat pe nevoi reale, la rezultatele cercetării şi inovării, dar şi la informația de brevete şi
cunoştinţe în materie de PI. În acest sens, platforma va include servicii şi formare pentru gestiunea
DPI şi pentru susţinerea comercializării rezultatelor cercetării şi ale transferului de tehnologie.
Proiectul va stimula o piaţă a DPI care încă nu şi-a atins potenţialul de dezvoltare, încurajând
investiţiile în inovare şi generând avantaje competitive în regiunea Dunării, mai ales pentru IMM,
universităţi şi institute de cercetare. Pe lângă platformă, proiectul va avea ca rezultat o serie de
recomandări de politici publice pentru o mai bună valorificare a DPI în regiunea Dunării.
Proiectul KnowING IPR se bazează pe un model de inovare „triplu helix”, exercitând impact asupra
întreprinderilor – mai ales asupra IMM, organizaţiilor de sprijinire a afacerilor, autorităţilor publice,
instituţiilor de învăţământ superior şi centrelor de cercetare, prin intermediul membrilor consorţiului şi
al diferitelor activităţi.
Parteneri:
Parteneri FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională)
Slovenia: Faculty of Information studies in Novo mesto (FIS)
Slovacia: Technical University of Kosice (TUKE)
Croaţia: IN2data
Cehia: University of West Bohemia (UWB)
Bulgaria: Research Centre Regional and Global Development (REGLO)
România: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
(UEFISCDI)
Germania: Steinbeis 2i GmbH (S2i)
Austria: H&S Heilig und Schubert Software AG (H&S)
Ungaria: Pannon Business Network Association (PBN)
Ungaria: Budapest Chamber of Commerce and Industry (BKIK)
Slovenia: School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (SASS)
Parteneri IPA (Instrument de asistenţă pentru preaderare)
Serbia: Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje Ltd. (REDASP)
Serbia: Sarajevo Economic Region Development Agency (SERDA)
Parteneri ENI (Instrument European de Vecinătate).
Moldova: National Agency for Research and Development (NARD)

Moldova: State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI)
Ucraina: Agency of the Regional Development and Cross-Border Cooperation
„Transcarpathia” (Transcarpathia)
Parteneri strategici asociaţi:
Marea Britanie: University of Northumbria at Newcastle (UNN)
International Federation of Inventors' Associations (IFIA)
Marea Britanie: Praxis Courses Ltd (PraxisUnico)
Pentru mai multe detalii, accesați pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/knowing-ipr

Persoane de contact:
Liliana Vieru
Victoria Pleșca
Contacte:
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Str. Andrei Doga 24/1, et. 3, oficiu 302, 303,
MD-2024, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 (0) 22 400583, 22 400582

