Instrument inovativ pentru dezvoltarea economică durabilă, incluzivă a comunității locale și euroregionale.

Asociația TEHNOPOL
.

TEHNOPOL este o organizație non-guvernamentală, de interes comunitar, care are obiectivele prioritare următoare:

 Elaborarea și implementarea politicilor publice, a strategiilor și programelor de dezvoltare economico – socială ale
administrației publice locale și centrale;
 Participarea în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea si implementarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului
Galați 2016-2025;
 Promovarea inovării, a investițiilor și afacerilor prin: Incubatorul de AFACERI, informare, feedback, cooperare şi
internaţionalizare, transfer de know-how şi tehnologie; derulează peste 100 de activități specifice, anual.
 Promotor al participării IMM-urilor în programele naționale și UE pentru cercetare şi dezvoltare.
 Dezvoltarea conexiunilor dintre universități şi mediul de afaceri pentru creşterea competitivităţii economice, în domeniul
IT&C;
 Organizare, implementare, monitorizare și evaluare programe de formare profesională pentru adulți, certificate de
Autoritatea Națională pentru Calificări.

Titlul proiectului: Îmbunătățirea comerțului și
modernizarea sectorului apicol si a
sectoarelor conexe din bazinul Mării Negre

Titlul proiectului: Râuri curate pentru o Mare
Neagră curată

• Obiectivul specific al programului: Promovarea
afacerilor și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre.

• Obiectivul specific al programului: Promovarea
coordonării protecției mediului și reducerea
comună a gunoiului marin în bazinul Mării Negre.

• Prioritatea programului: Prioritatea 1.2 - Creșterea
oportunităților comerciale transfrontaliere și
modernizarea în sectoarele agricol și conexe.
• Proiect Obiectiv general: Dezvoltarea și modernizarea
afacerilor apicole, promovarea și dezvoltarea
comerțului și a parteneriatului în Bazinul Mării Negre.
• Lider de proiect: Asociația Tehnopol Galați (România).
Parteneri de proiect: Agenția de Dezvoltare Economică
Varna (Bulgaria); Agenția de Dezvoltare a Mării Negre
de Est (Turcia); Centrul de afaceri Cahul (Moldova);
Camera de Comerț și Industrie Regională Mykolaiv
(Ucraina).
Buget: 758,303 euro
Grant: 697,638.76 euro

• Prioritatea programului: Prioritatea 2.2 Promovarea acțiunilor comune de sensibilizare și
de acțiune comună pentru reducerea gunoiului
fluvial și marin.
• Lider de proiect: Primăria Kutaisi (Georgia).
• Parteneri: Primăria Ungheni (Moldova); Asociația
Tehnopol din Galati; Uniunea oamenilor de știință
"Spectri" de la Universitatea Imereti (Georgia).
• Implementarea a început în august 2018.

Titlul proiectului: IDEAS - INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL
EDUCATION FOR ACTIVE START-UPS - EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation

• Domeniu: Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate
• Durata estimată: 24 luni
• Bugetul estimat: 1.558.340,25 euro
• Inițiator: Asociația Tehnopol Galați
• Parteneri: Grecia, Turcia, Bulgaria
• Experți: Norvegia, Suedia
• Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și accesul la educație
antreprenorială.

Titlul proiectului: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor- Programul Operațional Regional 2014-2020.
• a. CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI
Durata: 47 de luni, Valoare: 6.421.045,25

lei

• b. CREȘA NR.36
Durata: 50 de luni, Valoare 2.832.098,89

lei

• c. CREȘA NR.1
Durata: 49 de luni, Valoare: 2.758.949,75

lei

• d. CENTRUL DE LOCUINTE SI SPRIJIN PENTRU TINERI GALATI
În analiză
• e. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SFÂNTUL SPIRIDON
Durata: 35 de luni, Valoare: 4.000.293,38

lei

Implementarea
acestor
proiecte contribuie la:
- reducerea costurilor cu
incalzirea cladirilor pe
perioada de iarna,
- reducerea costurilor cu
climatizarea
in
perioada caniculara,
- reducerea costurilor de
energie
termica,
electrica si a emisiilor
de gaz cu efect de
sera
- cresterea numarului de
cladiri publice cu o
clasificare mai buna a
costurilor energetice.

 Înființarea unui punct de informare turistică la Galați
 Dezvoltarea incubatorului de afaceri aflat în administrarea Asociației
 Continuarea CURSURILOR DE VARĂ, inițiate de Asociație cu sprijinul Primăriei municipiului
Galați
 Realizarea unei Conferințe anuale axată pe sectorul turistic și creșterea potențialului
turistic în zonă.

