30.07.2018
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU
TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI
MEDIUL ECONOMIC AGRICOL”
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, în calitate de
beneficiar, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 (AMPOC) și cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate
de Organism Intermediar pentru POC 2014 – 2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul
„CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL
DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL”, acronim AGRIECOTEC.
Proiectul, având codul MySMIS 119611, este cofinanțat prin POC 2014 – 2020, Axa Prioritară 1 - “Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”,
Acțiunea 1.2.3 – „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”.
Scopul proiectului este de creștere a accesului mediului economic privat agricol la cunoaștere. Accesul la
cunoaștere se va realiza prin valorificarea infrastructurii de cercetare Institutul de Cercetari pentru
Agricultură și Mediu (ICAM) din cadrul Universitatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
la Brad" Iași (UȘAMV – Iași). Valorificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin constituirea și
implementarea de parteneriate cu întreprinderi din mediul economic agricol. În cadrul parteneriatelor se va
realiza transfer de cunoștințe, respectiv de inovație și progres tehnic.
Obiectivele proiectului sunt următoarele: - promovarea serviciilor de cercetare ale ICAM în mediul economic
agricol din Regiunile de Dezvoltare Nord – Est și Sud – Est; - consolidarea relațiilor contractuale cu partenerii
prezenți, în domeniul transferului de cunoaștere;- constituirea a minim 25 de parteneriate cu actori din mediul
economic agricol pentru transfer de cunoștințe; - crearea de informație științifică în domeniul bioeconomiei
(minim 60 de publicații științifice și un ghid de bune practici pentru agricultori); - transfer de informație
științifică din domeniul bioeconomiei între mediul universitar de cercetare și mediul economic agricol prin
constituirea unei platforme specializate.
Valoarea totală a proiectului este de 14.890.875,00 lei, din care valoare totală eligibilă 12.412.500,00 lei,
formată din finanțarea nerambursabilă din FEDR de 10.391.745,00 lei și finanțarea nerambursabilă din bugetul
național de 2.020.755,00 lei.
Durată proiect: 60 luni
Perioadă de derulare: 05.06.2018 – 05.06.2023
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014 – 2020.
Director de proiect - Prof. Univ. Dr. Gerard JITĂREANU, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, Telefon: +40 232 407 401; E-mail:
gerardj@uaiasi.ro; Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iași, 700490, România
Persoane de contact: Oana Coca - Telefon: +0 745 640 793, E-mail: oana.coca@agriceda.ro
Denis Țopa - Telefon: +40 232 407 445, e-mail: topadennis@yahoo.com, topadennis@uaiasi.ro

