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PRODUSE INOVATIVE DIN DOMENIUL APEI, DE LA CERCETARE PÂNĂ LA IMPLEMENTARE
accelerarea transferului produselor de cercetare relaționate la sectorul apei către piaţă
pentru o mai bună implementare a Directivelor Apei

Obiectivul Water RtoM este accelerarea transferului rezultatelor cercetărilor către practicieni, cu un decalaj de timp sub 3-5 ani, prin
adăugarea unui pas între cercetare și schemele existente de transfer de tehnologie către utilizatorii finali. Consorțiul este alcătuit din patru
parteneri (Oficiul Internațional al Apei, Fundația pentru Apă Gdansk, Fundaţia Centrul de Formare şi Perfecţionare Profesională în Domeniul
Apei, Amphos 21). În cadrul proiectului au fost preselectate 210 de produse de cercetare din Europa, Franţa, Polonia, Spania şi România,
au fost evaluateîn termeni de distanţă până la piaţă 60 de produse care sunt disponibile în tîrgul electronic (E-fair-ul) disponibil pe site-ul
proiectului (www.waterrtom.eu/efair_facility), şi care sunt promovate în cadrul e-seminariilor al evenimentelor de brokerage si
evenimentelor naţionale … Citeşte mai mult

NOUTĂŢI

Water RtoM în cifre

Publicarea Ghidului Water RtoM






Timp de trei ani, în cadrul proiectului au fost construite instrumente şi strategii pentru
accelerarea transferului produselor de cercetare către practicieni. Feedback-ul acestui
experiment este împărtășit în acest Ghid. Un set de instrumente, cele mai bune practici
și recomandări pentru transferul activ de cunoștințe din domeniul apei ... Citeşte mai
mult

210 proiecte preselectate
60 produse de cercetare
20 Studii de caz
Evenimentele Water RtoM:
7 e-seminarii
12 seminarii
9 evenimente de nivel european

Seminar Final Water RtoM 25 Iunie 2013, Barcelona, Spania
Experienţa acumulată în proiectul Water RtoM ca o şansă de a stimula
implementarea de soluții inovatoare în sectorul apei
Pentru înregistrări online



Websitededicat www.waterrtom.eu



e-fair www.waterrtom.eu/efair_facility



Ghid (disponibil din 31 Mai 2013)

E-seminarii:
30 Aprilie 2013 - Inovații în recuperare și de economisirea energiei în instalațiile de
tratare a apei cu focusare pe produsele de cercetare
2 Mai 2013 - Inovaţii în tehnici de amenajare a albiilor râurilor
31 Mai 2013 - Prezentarea Ghidului Water RtoM

CONCENTRAŢI PE …RECOMANDĂRI PENTRU A ACCELRA TRANSFERUL
Ghidul Water RtoM ofera cele mai bune practici pentru a accelera transferul produselor
de cercetare către practicieni bazându-se pe experienţa partenerilor de consorţiu
câştigată în timpul acestui proiect. Ghidul oferă perspectiva realităţii pieţelor naţionale a
sectorului de apă din ţările partenerilor de proiect unde acesta a fost implementat.
Obiectivele specifice ale ghidului sunt:
Introducerea unui set de instrumente care sprijină diseminarea și
promovarea rezultatelor cercetării, pe piață, toate acestea fiind dezvoltate
în timpul proiectului Water RtoM,
Furnizează 10 bune practici pentru transferul de cunoștințe din domeniul apei
provenind din lecțiile învățate din proiectul Water RtoM,
Face recomandări asupra modului de a realiza mai bine transferul de cunoștințe
din domeniul apei.
Ghidul se adresează practicienilor din domeniul apei, adresându-se în cea mai mare
parte a agențiilor de bazin, utilităților de apă, furnizori de tehnologii, precum și
cercetătorilor, organismelor de finanțare a cercetării și instituții de transfer de cunoștințe
care sunt implicați în procesul de gospodărire a apelor.

Utilizat în mod corespunzător, ghidul oferă o
privire de ansamblu asupra principalelor lecții
învățate adunate în proiectul Water RtoM și
recomandările aferente în funcție de experiența
acumulată. Secţiunile au fost structurate în acord
cu ciclul de viață asimilat rezultatelor cercetării
legate de apă, care alimentează nevoia
utilizatorilor de a identifica produse de cercetare
promiţătoare.
Ciclul de viată al produselor de cercetare este
reprezentat, în acest context, începând cu
identificarea nevoilor utilizatorilor, urmat de
răspunsul oferit de activităţile de cercetare
(rezultatele cercetării), și până preluarea
rezultatelor de către utilizatorii potențiali. Toate
elementele au fost adunate și personalizate pentru
IMM-uri, indiferent care este poziția lor în acest
ciclul: cercetator, viitori proprietari, precursor al
inovației sau utilizatorul final.

EVENIMENT FINAL ÎN WATER RTOM

Acţiuni & Activităţi în 2013

Marţi, 25 Iunie 2013, 11:00am– Barcelona, Spania
Acest eveniment își propune să dezbată eficiența noilor instrumente pentru a
accelera transferul rezultatelor cercetării către profesioniști. Aceste instrumente, ca un
pas suplimentar în sistemele de transfer existente prefigurează un serviciu pentru a
accelera inovația pe piață pentru utilizatorii finali.
Public ţintă:
-

2013


Evenimente: Formular de înregistrare
http://www.waterrtom.eu/registration
 E-seminarii:
 Inovații în recuperare și
economisirea energiei în instalațiile
de tratare a apei cu focusare pe
produsele de cercetare

Factorii de decizie ai produselor de cercetare: comunitatea științifică
legate din domeniul apei
Utilizatorii produselor de cercetare: agenţiile de bazin, operatorii de apă,
IMM-uri, etc.
Serviciile de transfer a produselor de cercetare: platforme tehnologice,
departamente de inovare din cadrul companiilor industriale, oficiile de
transfer de cunoştinţe din cadrul universităţilor, etc.
Finanţatorii cercetării:organizaţii care administrează programe de
finanţare a cercetării.

Pentru înregistrare,
Vă invităm să trimite-ţi detaliile dv. de contact către D-na. Beatriz Medina:
mailto:beatriz.medina@amphos21.com
înregistrare online:
http://www.waterrtom.eu/registration

E-fair increase with 25 innovations in



 Inovaţii în tehnici de amenajare a
albiilor râurilor, două cazuri
concrete (FR language)
 Prezentarea Ghidului Water RtoM


Seminarii:
 Seminar Naţional Românesc
(9 June 2013)
 Seminar Final Water RtoM
(25.06.2013 - Barcelona, Spania)



Business planul proiectului Water
RtoM ca serviciu



Următorul newsletter (Iulie 2013)

Parteneri Water RtoM:

Parteneri asociaţi (Liaison committee):

Alăturaţi-vă Comunităţii Europene de Apă!
www.europeanwatercommunity.eu

