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Abstract
Proiectul CRISALIDE se concentrează asupra implementării unei colaborări pe termen lung în
domeniul cercetării și inovării în rândul cercetătorilor, al companiilor (furnizori de tehnologie) și al
sectorului public, prin elaborarea și introducerea unui instrument de tip Decision Making. Membrii
consorțiului RU, RO, A, GR din aria Era.Net Rus Plus sunt experți calificați (cercetători, planificatori
și dezvolători de technologii) care vor asigura, prin activitățile prevăzute, o bună implementare a
proiectului.
CRISALIDE, prin metodologia sa și prin organizarea unor activități participative, va dezvolta un grup
de Stakeholderi (actori de interes) stabil și captivat, care va ajuta la stabilirea schemelor de dezvoltare
inovatoare (IDS) în patru domenii diferite: energie, mediu înconjurător și schimbări climatice; inovare
socială și tehnologii de comunicare a informațiilor, tehnologii noi și emergente; tehnologii de
informație și comunicare (ICT) legate de activitățile turistice, agroalimentare și de patrimoniu cultural.
Bazându-se pe schemele de dezvoltare inovatoare, actorii de interes pot găsi noi parteneri cu interese
asemănătoare, pentru implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare (R&D). Astfel, IDS-urile vor
reprezenta baza platformei de colaborare online (IDMT), care va asigura durabilitatea proiectului
datorită proceselor constante de potrivire a intereselor între stakeholderi, și proceselor decizionale.
Rezultate așteptate ale proiectului includ: crearea unei rețele implicate între actorii de interes, o
platformă IDMT eficientă și un numar mai mare de colaborări în domeniul cercetării, dezvoltării și
inovării. Rezultatele și impactele proiectului sunt împarțite în trei domenii diferite la nivel de inovare:
• inovații organizaționale (cum ar fi nișe noi pentru sectorul privat local, un sector privat pentru
sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, un impact major din partea nivelului politic
pentru consolidare politicilor locale și naționale legate de colaborările în domeniul cercetării,
dezvoltării și inovării),
• inovații tehnologice și sociale (îmbunătațirea identității locale pentru sporirea capitalului social,
creșterea gradului de conștientizare a comunității față de schimbările climatice și problemele mediului
pentru a ameliora pregătirea colectivității, creșterea gradului de conștientizare a dezvoltării ICT pentru
a spori economia locală).

Obiectivul proiectului
Elaborarea unui sistem de sprijin decizional pentru managementul mediului urban, care va fi utilizat de
către reprezentanții autorităților publice naționale și ai administrațiilor locale, întreprinderilor și
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organizațiilor, precum și de actori angajați în domeniul dezvoltării durabile, inovațiilor sociale,
tehnologiilor informației și comunicațiilor bazate pe metode intelectuale moderne și pe sisteme geoinformatice pentru ameliorarea eficienței gestionării mediului urban și reducerea costurilor în
planificare la diferite niveluri.

Rezultatele estimate
Rezultatele principale ale proiectului CRISALIDE vor fi următoarele:
• Promovarea integrării prin sprijinirea capacităților echilibrate de cooperare la toate nivelurile
instituționale și a părților interesate, și combinarea rezultatelor într-un instrument unic de guvernanță
care promovează servicii și produse inovatoare.
• Implementarea acțiunilor comune, sprijinind participarea grupurilor locale la planificarea spațiului
urban, prin valorificarea și exploatarea produselor și serviciilor legate de utilizarea ICT și cunoașterea
economiei legate de produse și servicii.
• îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în cadrul orașului implicat în ceea ce privește tema
proiectului și posibilitatea de a învața informații valoroase de la rețeaua transnațională care urmează să
fie creată, pentru proiecte viitoare;
• Obținerea unei experiențe valoroase și dezvoltarea unui know-how în sprijinirea proiectelor
participative prin intermediul platformelor electronice și înființarea bazei de date a orașelor într-un mod
accesibil publicului și în special utilizatorilor orașului și turiștilor;
• Dezvoltarea unor zone experimentale care să pună accent asupra spațiului public, servicilor oferite și
participării hibride, și replicarea / ameliorarea metodologiei și a inovațiilor la nivel local în alte spații
publice sau la scară mai mare, prin transferul de cunoștințe către planificatorii urbani și către
specialiștii în e-city.
• In ceea ce privește actorii de interes, dezvoltătorii, investitorii, instituțiile, să gandească în afara
schemelor tradiționale, de bază asupra diferitelor teme de dezvoltare urbană și să adopte noi metode și
instrumente pentru îmbunătățirea activităților și dezvoltării locale.
• Implementarea politicilor publice care sunt necesare pentru a acoperi tema proiectului și cele două
provocări fundamentale: Crearea de cunoștințe și instrumente inovatoare care să genereze modele
durabile și eficiente de management;
• Acces la scheme de finanțare, și la noi modele de afaceri în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
(CDI).
• Imbunătațirea accesibilității și a promovării coeziunii sociale.
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