ANUNŢ DE PRESĂ

“DEZVOLTARE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV NORD - CENTRU DE AFACERI,
TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE AFACERI ”
Municipiul Braşov implementează Proiectul “DEZVOLTARE ZONA ECONOMICĂ
BRAŞOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE
AFACERI ”,
cod SMIS 40003 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere
Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al
programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 25 aprilie 2013, iar perioada de
implementare a proiectului este de 20 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 70.898.442 lei, din care finanţare
nerambursabilă de 25.592.183,32 lei.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică şi
socială a Polului de Creştere Braşov şi a competitivităţii economice a regiunii Centru
prin susţinerea sectoarelor economice cu potenţial de creştere şi stimulare a colaborării în
domeniul activităţilor de cercetare inovare.
Obiectivele specifice:
•

Sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în domenii viabile, în baza resurselor existente şi
a necesităţilor actuale şi emergente ale pieţei, în domenii de vârf;

•

Asigurarea premiselor de infrastructură pentru favorizarea transferului de know-how
între structurile de cercetare şi dezvoltare şi mediul de afaceri;

•

Sprijinirea medierii de afaceri între companii şi firme, cu precădere din zona Braşov
şi/sau între acestea şi companii naţionale şi internaţionale, cu precădere în domenii
de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării.
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