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Primer seminari del projecte IKTIMED

17.05.2011. Notícies del Parc   -   A finals d'abril va tenir lloc el Starting Seminar del projecte transnacional IKTIMED,
en el qual participa el Parc de Recerca UAB. Aquest projecte pretén crear una xarxa de col·laboració i transferència
de coneixements entre els països involucrats per tal d'impulsar la innovació i crear comunitats de coneixements
transnacionals.<br />

La ciutat eslovena Maribor va acollir aquest primer seminari d'IKTIMED (Increasing Knowledge Tranfer and Innovation in the
Mediterranean area), en el qual ponents de diferents nacionalitats van exposar exemples de casos d'èxit en innovació a les
seves regions d'origen per tal d'establir models de referència a l'hora de definir noves polítiques a l'àrea de la R+D+i.
El Parc de Recerca UAB participa en aquest projecte com a líder de la fase de divulgació de resultats a través de diferents
seminaris que tenen lloc a diferents localitats dels països participants al projecte. Els pròxims seminaris  del projecte es duran a
terme a Nicòsia (Xipre) i a Barcelona, respectivament, durant l'any 2012.
IKTIMED sorgeix com una iniciativa de la Comissió Europea per promoure una Europa competitiva en la innovació i la
investigació, i per potenciar una millor interacció entre la universitat, els investigadors i el món dels negocis. Compta amb la
participació d'Itàlia, França, Portugal, Grècia, Malta, Xipre, Eslovènia i Espanya.
L'objectiu del projecte és establir un sistema europeu d'investigació que potenciï la transferència de coneixements a través de
xarxes de cooperació entre els països i de polítiques d'investigació comunes. D'aquesta manera, es promou la innovació i se la
situa en un element imprescindible pel desenvolupament econòmic de la Unió Europea. Per aconseguir-ho, però, primer s'han
d'enfortir les relacions entre les institucions acadèmiques, els centres científics i el sector empresarial.


