
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab 

approach - Accelerarea capacității de inovare a IMM-urilor printr-o abordare Living Lab, a 

fost aprobat spre finanțare în cursul anului 2019 și are ca obiectiv dezvoltarea socio-

economică locală prin creșterea capacității de inovare în județul Timiș, în special prin 

încurajarea micilor actori economici să inoveze  în domeniul dezvoltării aplicațiilor IT pentru 

sănătate și asistență socială 

Proiectul ACSELL este finanțat prin Programul Interreg Europe prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională. Proiectul are un buget de 150 900 EUR pentru Consiliul Județean 

Timiș, din care: 85% finanțare din fonduri europene FEDR, 13% finanțare națională și 2% 

cofinanțare din bugetul propriu al Consiliului Județean Timiș.  

Parteneriatul în proiectul ACSELL este format din:  

● Universitatea Karl Eberhard din Tübingen, Baden Württemberg (+ Centrul de Transfer 

pentru Inovare Socială și Tehnică Steinbeis, Smart Home & Living, Innolabs) - 

Germania 

● Consiliul Județean Timiș - România 

● Regiunea Danemarka de Nord - Danemarca 

● Regiunea Friuli Venezia Giulia - Italia 

● Guvernul Scotian - Regatul  Unit al Marii Britanii 

Domeniul: 

Cercetare şi Inovare 

Durata: 

01/08/2019 - 31/07/2023 

Rolul CJ Timiş: 

Partener 

Bugetul proiectului: 

1,685,004 Euro 

Bugetul CJ Timiş: 

150,900 Euro 
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● Parcul Tehnologic Ljubljana - Slovenia 

● Regiunea Bruxelles Capitale, Agenția pentru Inovare și Antreprenoriat - Belgia  

● Universitatea de Științe Aplicate Thomas Moore (LiCalab) - Belgia – partener 

consultativ 

 

Obiectivul general al ACSELL este impulsionarea sectorului public, a intermediarilor 

inovației (de exemplu camere de comerț, birouri de transfer tehnologic etc.) și IMM-urilor 

către: 

 extinderea competențelor IMM-urilor prin promovarea ecosistemelor 

inovatoare deschise, precum şi 

 integrarea utilizatorului la începutul procesului de inovare prin abordarea 

laboratorului viu (interregional) 

Laboratoarele vii sunt definite ca ecosisteme de inovație deschisă centrate pe 

utilizator, bazate pe o abordare sistematică a procesului comun de creaţie a utilizatorilor, 

integrând procesele de cercetare și inovare în comunități. Laboratoarele vii  sunt organizații 

bazate pe practică, unde este facilitată și încurajată inovația deschisă, colaborativă, dar în 

acelaşi timp sunt și medii din viața reală, în care atât procesele de inovare deschisă, cât și 

procesele de inovare centrate pe utilizator pot fi studiate și supuse experimentelor unde 

sunt dezvoltate noi soluții. 

Ecosistemele care permit colaborarea, învățarea, crearea și experimentarea 

intersectorială sunt vitale pentru dezvoltarea IMM-urilor. Accesul la instrumente inteligente 

și integrate de politică (inter)regională pe întregul proces de inovare, un ecosistem vibrant și 

competențe relevante vor deschide calea către generarea de soluții bazate pe cerere, fiind 

astfel eficiente, eficace și durabile.  

Acest lucru se va realiza prin vizite de studiu bazate pe autoevaluări cuprinzătoare, 

twinning, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între parteneri, 

activități prevăzute în perioada de implementare a proiectului.  

 


