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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Cento (CCDRC) é parceira do
projeto Interreg Europe IMPROVE (Improving Structural Funds for better delivery of R&D&i
policies), que tem como objetivo melhorar a eficácia de programas financiados por Fundos
Europeus Estruturais e de Investimentos dedicados ao desenvolvimento de políticas de I&D&I e
ao apoio da implementação de estratégias de especialização inteligente.
No âmbito deste projeto, a CCDRC organizou na manhã de ontem, dia 2 de dezembro, um
Workshop temático Interregional dedicado ao tema da coordenação entre diferentes fundos e
instrumentos, tendo estado presentes 35 participantes das oito regiões parceiras do IMPROVE.
O evento contou, entre outras, com apresentações de diferentes exemplos nacionais e
internacionais de sinergias, bem como com a apresentação, por uma representante da
Comissão Europeia, do novo instrumento Interregional Innovation Investment.
Durante a tarde de ontem e todo o dia de hoje, está a decorrer o Peer-Review do Centro,
evento que tem como objetivo apresentar e refletir no 'estado da arte' da região Centro no que
diz respeito à operacionalização da Estratégia de Especialização Inteligente do Centro com um
especial foco na sua implementação através do PT 2020 e, e, especial, do Programa
Operacional Regional . Assim, de modo a enriquecer o debate, este evento foi organizado à
volta três sessões: 1. Estratégia regional e nacional de Especialização Inteligente; 2.
Instrumentos para a implementação da RIS3; 3. Internacionalização de I&D&i. Por último,
haverá ainda uma quarta sessão, que será um momento de discussão entre os parceiros, onde
se espera que, entre outras questões, sejam debatidos os desafios e obstáculos existentes
para a existência de uma política de I&D&i mais eficaz e mais ajustada à concretização da
RIS3.
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