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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener în cadrul proiectului 

Interreg DTP - „Made in Danube” 

          

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca anunță încheierea cu succes a primei perioade de 

raportare pentru proiectul de tip Interreg Danube Transnational Programe (DTP) cu 

titlul „Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and 

services for the Danubian sustainable society of tomorrow - Made in Danube”. Proiectul 

este condus de Steinbeis-Europa-Zentrum din Germania și implică un număr de 18 

parteneri și membri asociați provenind din 10 țări din cadrul Macroregiunii Dunării.  

Proiectul „Made in Danube” este focalizat pe susținerea bio-economiei ca domeniu de 

specializare inteligentă cu potențial de creștere semnificativ. Dezvoltarea cu succes a 

serviciilor inovatoare și a noilor produse în această direcție depinde în mare măsură de 

o colaborare eficientă între organizațiile de cercetare, companiile din regiune și 

autoritățile publice. Din acest motiv, „Made in Danube” va încerca să îmbunătățească 

condițiile pentru această cooperare în cadrul a trei inițiative regionale dedicate 

Agriculturii de precizie inteligentă și inovativă, Competențelor în sectorul lemnului și 

Bio-combustibililor. Prin studiile realizate, instrumentele dezvoltate și parteneriatele 

concrete facilitate, proiectul „Made in Danube” va contribui la competitivitatea IMM-

urilor din Regiunea Dunării și va genera schimbări semnificative pentru întreaga zonă 

prin susținerea strategiilor regionale de specializare inteligentă. 

UTCN ca partener este responsabil pentru implementarea pachetului de lucru nr. 4, 

dedicat instrumentelor funcționale și instruirilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor cadru pentru inovare în domeniul bio-economiei. Bugetul atras este de 

100500 euro și provine din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (ERDF) și din 

co-finanțarea națională. Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, între 1 

ianuarie 2017 și  30 iunie 2019, raportarea rezultatelor având loc la fiecare 6 luni. 

Informații complete privind proiectul se găsesc la adresa http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/made-in-danube/  precum și în social media: 

https://www.facebook.com/madeindanube  
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https://twitter.com/made_in_danube   

https://www.linkedin.com/in/made-in-danube-aa7324137/  

 

Pentru informații suplimentare 

Conf.dr.ing. Mihai Dragomir 

Manager comunicare Made in Danube UTCN 

mihai.dragomir@muri.utcluj.ro 
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