
 

 

 

Informație referitor la Proiectul KnowING IPR,  
finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 

 

Beneficiar / Partener din RM Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

Denumirea proiectului Consolidarea inovațiilor în regiunea Dunării prin cunoştințele de inginerie şi 
managementul drepturilor de proprietate intelectuală - KnowING IPR   

(Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge 
Engineering and IPR Management - KnowING IPR) 

Codul proiectului  DTP2-076-1.1 

Apelul 2 

Partener Lider Facultatea de studii informatice din Novo Mesto (FIS), Slovenia 

Partenerii de proiect 1. Slovenia: Facultatea de Studii Informatice din Novo Mesto (FIS) 

2. Slovacia: Universitatea Tehnică din Kosice (TUKE) 

3. Croația: IN2data 

4. Cehia: Universitatea din West Bohemia (UWB) 

5. Bulgaria: Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională  şi 
Globală (REGLO) 

6. România: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

7. Germania: Steinbeis 2i GmbH (S2i) 

8. Austria: H&S Heilig und Schubert Software AG (H&S) 

9. Ungaria: Asociația Pannon Business Network (PBN) 

10. Ungaria: Camera de Comerț şi Industrie din Budapesta (BKIK) 

11. Slovenia: Școala de Studii Sociale Avansate din Nova Gorica (SASS) 

12. Serbia: Agenția Regională de Dezvoltare Economică pentru 
Sumadija şi Pomoravlje Ltd. (REDASP) 

13. Serbia: Agenția de Dezvoltare Economică Regională din Sarajevo 
(SERDA) 

14. Moldova: Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) 

15. Moldova: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

16. Ucraina: Agenția pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare 
Transfrontalieră „Transcarpathia” (Transcarpathia) 

17. Croația: Algebra ltd. (Algebra) 

18. Marea Britanie: Universitatea Northumbria din Newcastle (UNN) 

19. Federația Internațională a Asociațiilor Inventatorilor (IFIA) 

20. Marea Britanie: Praxis Courses Ltd (PraxisUnico) 

Buget total al proiectului 2093 600 Euro 

Contribuția UE pentru AGEPI 73600 Euro 

Co-finanțarea din bugetul AGEPI 11040 Euro 



 

Perioada de implementare 01.07.2018 – 31.12.2021 

Pagini web a proiectului http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr 

Obiectivul general al proiectului  

Proiectul KnowING IPR vizează îmbunătățirea cadrului inovațional în Regiunea Dunării prin dezvoltarea unei platforme transnaționale 
cu acces deschis – Knowing Hub şi elaborarea unui set de ghiduri şi recomandări de politici în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) armonizate în regiunea Dunării.   

Proiectul urmăreşte facilitarea accesului bazat pe necesități la rezultatele inovării şi cercetării, la informația de brevet şi alte 
cunoştințele în domeniul PI şi cuprinde servicii şi instruiri pentru gestionarea eficientă a DPI şi sprijinirea comercializării rezultatelor 
cercetării şi a transferului de tehnologie. 

Activități planificate  

 Evaluarea cadrului existent în domeniul inovării, DPI şi transferului tehnologic şi elaborarea rapoartelor de țară; 

 Validarea rezultatelor evaluării prin organizarea de interviuri, consultații cu persoanele interesate şi seminare;  

 Dezvoltarea KnowING HUB ca platformă instituțională şi platformă web; 

 Elaborarea kiturilor de instruire pentru furnizori, utilizatori de bază şi utilizatori avansați ai platformei KnowING Hub; 

 Crearea şi implementarea serviciului KnowING IPR Helpdesk; 

 Elaborarea materialelor instructiv-educative în domeniul PI; 

 Crearea unei clase virtuale pentru instruire (pe platforma Moodle a FIS); 

 Elaborarea programelor de instruire pentru partenerii de proiect şi persoanele interesate (IMM-uri, instituții de cercetare-
dezvoltare etc.); 

 Diseminarea şi promovarea informației despre proiect, platforma Knowing HUB şi rolul DPI; 

 Implementarea unor programe-pilot în domeniul DPI pentru diverse categorii de beneficiari ai proiectului, inclusiv pentru 
IMM-uri, companii din sectorul auto, start-up-uri, instituții de învățământ superior şi instituții de cercetare;  

 Elaborarea Recomandărilor de politici în domeniul managementului DPI în regiunea Dunării.  

Rezultate obținute  

Lansarea Platformei KnowING HUB – o infrastructură online completă pentru asigurarea accesului la informația de brevet şi 
literatură non-brevet. Platforma oferă posibilitatea efectuării unor analize avansate referitoare la drepturile de proprietate 
intelectuală preexistente, fiind un instrument util şi uşor de utilizat pentru determinarea stadiului de dezvoltare a tehnologiilor într-
un anumit domeniu, urmărirea progresului tehnologiilor emergente şi identificarea soluțiilor pentru diverse probleme tehnice, 
disponibil pe adresa: https://www.knowing-ipr.eu/. 

KnowING HUB Training KITs – set de materiale instructiv-educative şi ghiduri pentru furnizori, utilizatori începători şi utilizatori 
avansați ai platformei.   

Serviciul KnowING IPR Helpdesk – serviciu de asistență şi îndrumare cu privire la problemele de protocol tehnice şi generale ale 
platformei KnowING HUB, precum şi problemele ce țin de gestiunea DPI în statele membre ale proiectului. Acesta este destinat în 
special utilizatorilor începători, cu cunoştințe limitate în domeniul PI;  

Programe de mentorat în domeniul DPI implementate pentru diverse categorii de beneficiari: IMM-uri (sectorul auto); instituții de 
învățământ superior şi instituții de cercetare (HEI&RI) şi start-up-uri.  

Identificarea problemelor la nivel de politici de inovare, DPI și TT și elaborarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea 
politicilor în domeniul managementului DPI în regiunea Dunării prin evaluarea cadrului instituțional şi regulator în statele partenere 
şi consultarea diverselor categorii de persoane interesate, reprezentanți ai sectorului antreprenorial, academic şi public;  

Creșterea nivelului de cunoaștere și utilizare a DPI în regiunea Dunării având ca bază modelul de inovare „triplu helix”, exercitând 
impact asupra întreprinderilor, mai ales asupra IMM-urilor, organizațiilor de susținere a afacerilor, autorităților publice, 

instituțiilor de învățământ superior şi instituțiilor de cercetare.  

 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr
https://www.knowing-ipr.eu/

