
#EU4Digital

Prin inițiativa sa EU4Digital, Uniunea Europeană sprijină reforme și acțiuni 
care favorizează dezvoltarea ecosistemelor pentru cercetare, start-up-uri și 
inovații în domeniul TIC în toată regiunea Parteneriatului Estic, bazându-se 
pe experiența UE și pe cele mai bune practici.

O prioritate esențială este dezvoltarea 
ecosistemelor TIC, esențiale pentru a susține 
inovațiile pentru dezvoltarea economică 
durabilă, inclusiv finanțare inițială de tip 
“seed” și fonduri de investiții, programe 
de accelerare, relaționare  și clustering și 
abordarea nevoilor de competențe și abilități 

specifice. EU4Digital își propune să contribuie 
la îmbunătățirea acestor ecosisteme pentru a 
permite dezvoltarea companiilor din regiune, 
contribuția lor la PIB, la export și la locurile 
de muncă, concentrându-se pe mai multe 
activități cheie:

Inovațiile în domeniul TIC

Stabilirea unui cadru legislativ comun 
care favorizează inovarea TIC, în baza 
normelor și a celor mai bune practici 
ale UE.

Dezvoltarea unui cadru comun pentru 
un pachet de instruire modular 
(programul EdTech Hub) pentru ÎMM-uri 
și alte părți interesate (factori de decizie 
politică, organizațiile de infrastructură 
pentru inovarea TIC) din țările partenere 
din est.

Promovarea colaborării în rețea a 
actorilor ecosistemului de inovare în 
regiune și cu UE.

Extinderea rețelelor și platformelor 
Start-up Europe pentru a include 
organizații din țările partenere din est.

Implementarea campaniilor de 
promovare pentru sensibilizarea cu 
privire la importanța inovării TIC și 
sporirea participării femeilor în 
domeniul inovării TIC.

Sprijinirea extinderii Inițiativei privind 
Inovarea Digitală și Scale-up 
(DISC) în țările partenere din est și 
sprijinirea start-up-urilor de înaltă 
tehnologie prin elaborarea unui ghid 
pentru consolidarea capacității 
ecosistemului antreprenorial TIC.
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https://eufordigital.eu/ru/thematic-area/ict-innovation/

DOMENII PRINCIPALE DE POLITICĂ PENTRU CADRUL LEGISLATIV COMUN

EU4Digital a sprijinit țările partenere în anumite domenii de politică cheie pentru dezvoltarea inovării TIC:

 ARMENIA Managementul drepturilor de proprietate intelectuală pentru inovații digitale.

 AZERBAIDJAN Noi forme de organizare în sprijinul inovațiilor TIC.

 BELARUS Digitalizarea industriei (transformarea digitală a IMM-urilor în sectoarele tradiționale).

 GEORGIA Accesul IMM-urilor la finanțare pentru inovații digitale.

 MOLDOVA Ecosisteme de inovații în domeniul TIC pentru start-up-uri și scale-up-uri.

 UCRAINA  Accesul IMM-urilor la finanțare pentru inovații digitale.

De ce contează inovațiile TIC
Inovațiile în domeniul TIC reprezintă o forță motrice pentru schimbarea socio-economică. Ele echipează țările cu 
instrumente de reorganizare și globalizare a economiilor, de realizare a unei creșteri economice mai rapide, de creare 
a unor locuri de muncă noi, de ridicare a nivelului de trai și de reducere a inegalităților.

O atenție insuficientă, acordată ecosistemelor de inovații duce la 
exodul de creiere și de start-up-uri din țările Parteneriatului Estic 

către țările cu un ecosistem TIC mai bine dezvoltat.

În perioada 2013-2018, valoarea 
adăugată de serviciile TIC  

în UE a crescut cu 

27%,
în timp ce valoarea adăugată  
a producției TIC a crescut cu 

31%.

Sectorul TIC este în prezent unul 
dintre cele mai eficiente din 

economia UE: 
în 2017, productivitatea aparentă 

a muncii în sector a fost cu 

65.2%
mai mare decât cea înregistrată 
pentru economia nefinanciară  

în ansamblu.

Țările din vecinătatea estică 
au înregistrat, de asemenea, o 

creștere a sectorului TIC: cota de 
export a serviciilor TIC în 2017 

a constituit aproximativ

5%
din totalul exporturilor  

și aproximativ

19%
din exportul serviciilor în Belarus  

și Ucraina. Rata medie  
de creștere în țări în  

perioada 2012-2017 a fost  
de aproximativ

6%
ceea ce arată un potențial de 

creștere mai mare în viitor.
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