Proiecte majore flagship
propuse de Asociația CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD ”Jean Bart”

Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale
- platformă educațională internațională și interdisciplinară
Proiect lansat inițial în parteneriat cu DAC – Danubius Academic Consortium, selectat de
Comisia Europeană cu ocazia Dialogului Financiar Dună rean (Bratislava, 2016)

Scopul central al Academiei Dună rene a Inovă rii Macroregionale este acela de a crea o
platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme
societale complexe la scară macro-regională , să implice întreaga comunitate în că utarea a câ t
mai multe ră spunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întă rească în cele
din urmă o nouă identitate dună reană comună .
În mod concret, în scopul combaterii exodului creierelor la nivel macro-regional, precum și
reținerii potențialului inovativ, exprimat în proiecte conform specializă rilor regionale
inteligente (RIS), se urmă rește constituirea celui dintâ i Accelerator de idei, proiecte și
afaceri în zona Dună rii de Jos (Româ nia, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova), cu vocație de
cooperare macro-regională , conform bunelor practici și recomandă rilor exprese dezvoltate de
Joint Research Centre (JRC).

Revigorarea, operaționalizarea și extinderea Rețelei Europene a Comisarilor și
Ofițerilor Dunăreni
Proiect lansat cu ocazia Conferinței CoDCR în contextul Forumului Dună rii (Budapesta, 2017)

Scopul central îl reprezintă optimizarea procesului de inter-comunicare dintre membrii
rețelei și principalii decidenți la nivel UE și din fiecare Stat Membru, în vederea armoniză rii
mai profunde între inițiativele și politicile publice promovate și al realiză rii standardiză rii
legislației, prevederilor și procedurilor privind în special dezvoltarea și inovarea urbană ,
precum și punerea în aplicare a celor mai importante direcții de acțiune UE în domeniile cu
semnificație vitală pe termen mediu și lung, precum trecerea la economie circulară / verde,
dezvoltare durabilă , digitalizare transformativă , sporirea gradulu ide integrativitate al
proiectelor, consolidarea și protecția ”stilului de viață european” etc.
Ț înâ nd cont de bunele practici deja dezvoltate drept urmare a inițiativei Academiei Europene a
Dunării (Ulm), Rețeaua are drept preocupare subsecventă crearea unei curricule unificate la nivel
macro-regional de studii avansate dună rene, care să întă rească identitatea și solidaritatea în zonă ,
îndeosebi la nivelul reprezentanților tinerei generații, și să orienteze demersurile educaționale și
preocupă rile de carieră profesională spre conlucrare prin proiecte, investiții și afaceri dună rene.

