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WATER RESEARCH TO MARKET
- accelerarea transferului rezultatelor cercetării legate de apă pentru o mai bună implementare a directivelor privind apa Primele luni ale proiectului Water RtoM, început in septembrie 2010, au fost
dedicate definirii conceptelor principale: “rezultate, produse, nevoile pietei,
riscurile de inovare" pentru a merge spre metoda de evaluare utilizată pentru a
examina proiectele de cercetare și rezultatele: instrumentele REMAS. De la
începutul proiectului, Water RtoM a identificat, enumerat și clasat 200 de
proiecte de cercetare la nivel european (prin LIFE și Interreg), cât și la nivel
național (pentru Franța, Polonia, Spania și România).
Citeste mai mult...

Obiectivele Water RtoM:





Ultimul eveniment Water RtoM din Romania

sa accelereze transferul rezultatelor cercetării către
profesioniști pentru o mai bună implementare a DCA
(Directiva-Cadru privind Apa)
sa conecteze politica, știința și practica
sa promoveze rezultatele proiectelor la nivel național (PL,
FR, RO, ES) și internațional (LIFE, INTERREG, etc) - selectarea
a mai mult de 60 de proiecte de cercetare și analiza
rezultatelor acestora - principalele activități ale Water RTOM







brokeraj (o zi) in cadrul
Forumului EXPOAPA
2012
6 rezultate prezentate
direct unui numar de 20
de companii interesate
de implemntarea lor
3 parteneriate initiate cu
ocazia evenimentului

Activitatile Water RtoM

Starea de progres



SUPRAVEGHEREA PERMANENTA A SECTOARELOR: cautarea
de rezultate interesante de cercetare din domeniul apei și
identificarea nevoilor și problemelor reale ale pieței



STRATEGIA DE EVALUARE A PIETEI DE CERCETARE (REMAS):
instrument ce ofera o revizuire rapida si eficienta si estimare
a produselor alese (rezultate de cercetare)



CAZURI DE AFACERI vor fi elaborate în strânsă negociere cu
cercetătorul și potențialii utilizatori pentru punerea în
aplicare (foaie de parcurs)



PROMOVAREA PRECURSORILOR DE INOVARE (Evenimente
de brokeraj, Seminarii Nationale, E- Seminarii, E -Fair )
Citeste mai mult...

ReMAS (Strategia de Evaluare a Pietei de Cercetare) este un
ciclu continuu de imbunatatiri. Versiunea 3 este asteptata in
Martie 2013.
Pentru a fi în continuare în procesul de evaluare a distantei
pana la piata, unele rezultate inovatoare vor beneficia de
cazuri de afaceri (descriere a ceea ce ar trebui făcut pentru a
stimula inovarea).
Pana in Sept. 2012: au fost elaborate 50 ReMAS si 20 de cazuri
de afaceri.
Mai multe informatii disponibile la
http://www.waterrtom.eu/efair_facility

Citeste mai mult despre progresul proiectului....

Agenda Water RtoM 2012
In a doua parte a anului 2012, in cadrul actiunilor Water RtoM, se vor promova inovatile in cadrul evenimentelor
nationale si europene:
Evenimente europene:





EURO-RIOC 2012 (Istanbul, 17-19 Octombrie)
POLEKO 2012 ( Poznan, 22-25 Noiembrie)
CONAMA 2012 (Madrid, 26-30 Noiembrie)
POLLUTEC 2012 (Lyon, 27-30 Noiembrie)

Partenerii vor organiza evenimente pe teme
specifice:
Seminarii nationale - mai multe detalii...
E-seminarii – mai multe detalii....
Citeste mai mult....

Rezultate transferabile (Precursori de inovatie) - elemente cheie
NPTT
Tehnologie post-tratare pentru namolul organic rezidual
din statiile de epurare prin co-compostare aerobica cu
deșeuri vegetale. Obtinerea unui produs final - compost
care poate fi folosit ca ingrasamant agricol. Evaluarea
capacitatii de fertilizare a compostului obtinut pe culturi de
camp.
Informatii importante: tehnologie post-tratare a namolului
rezidual, apa uzata.
Starea de progres: Pilot testat
Drepturi de proprietate intelectuala: Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - INCD
ECOIND
Urmatorii pasi pentru a fi gata pentru piata: testarea in
locuri noi pentru caracterizarea aprofundata a namolului.
Citeste mai mult...

ECOWATCH
ECOWATCH a constat in dezvoltarea unui Sistem Suport
de Decizie (SSD), capabil sa identifice la timp daune de
mediu ce au loc in bazinele hidrografice, precum si sa
ofere o evaluare generala a calitatii apei folosind Indexul
Calitatii Apei (ICA).
Informații importante: Sistem Suport de Decizie (SSD)
Starea de progres: Instrumentul de expertiza SSD este
complet dezvoltat, un prototip al platformei tehnologice
este disponibil.
Drepturi de proprietate intelectuala: Adasa (Grupul
COMSA EMTE).
Urmatorii pasi pentru a fi gata pentru piata: In ceea ce
priveste evaluarea riscurilor privind pestii ar trebui sa fie
efectuate cercetari aprofundate in scopul de a il face mai
vizibil ...
Citeste mai mult...

APIFLOT
Echipamentul de tratare a apelor uzate cu randament
ridicat, foarte compact, care poate rezolva problema
apelor uzate puternic incarcate. Flotatie cu aer dizolvat FAD, unitatea conceputa in cadrul proiectul nostru de
cercetare este o etapa de tratare a apelor uzate foarte
incarcate.
Informații-cheie: prototip - echipament, poluare urbana,
poluare industriala, poluarea agricola.
Starea de progres: facilitatea de laborator
Drepturi de proprietate intelectuala: SC DFR Systems SRL
Urmatoarele etape pentru a fi gata pentru piata: actiuni de
cercetare viitoare ce pot fi numai teste suplimentare
specifice ce urmeaza sa fie efectuate pentru o unitate de
flotatie conectata la o instalatie de tratare a apelor uzate ...
Cieste mai mult...

WEISS
WEISS sprijina autoritatile competente in intreaga Europa
cu punerea in aplicare a Directivei-Cadru privind Apa
(DCA). Acesta este un instrument pentru a construi un
inventar al emisiilor spre apele de suprafata.
Informatii-cheie: poluare, emisii, apa de suprafata.
Starea de progres: prototip pentru regiunea Flandra din
Belgia este in curs de dezvoltare.
Drepturi de proprietate intelectuala: Rezultatul este
proprietatea partenerilor de proiect.
Urmatoarele etape pentru a fi gata pentru piata: Testare
in zonele non-urbane pentru a evalua daca sunt necesari
algoritmi suplimentari pentru a lua in considerare
specificul emisiilor agricole .....
Citeste mai mult...

Cu sprijinul membriilor Comitetului de Legatura

Consortiul proiectului
www.waterrtom.eu/contacts

ALATURA-TE ACUM COMUNITATII EUROPENE DIN DOMENIUL APEI!
www.europeanwatercommunity.eu

