DECLARAȚIE DE BUNE INTENȚII
în favoarea agreerii
ACORDULUI DE PARTENERIAT
destinat accesării finanțărilor disponibile și a altor oportunități de tip transnațional
București – Casa Academiei Române – 19 iunie 2020
În scopul oferirii unei contribuții coerente, cât mai consistente și pragmatice din partea
mediului de afaceri, a celui academic, cât și al altor entități publice partenere co-interesate în
realizarea cu succes a procesului de tranziție ecologică UE, adaptat la condițiile României, părțile
reunite la sediul Academiei Române, în data de 19 iunie 2020, au decis să-și unească eforturile
proprii și în comun în vederea onorării prin mijloace specifice a scopului mai sus enunțat.
Întrucât, până în prezent, experiența practică a arătat că este necesar prevenirea și depășirea
unor posibile suprapuneri, paralelisme sau blocaje legate în special de formarea unor consorții,
clustere sau parteneriate public-private privind atragerea și utilizarea fondurilor europene
destinate în speță proiectelor de bio-economie, dezvoltare durabilă și economie circulară în
contextul transpunerii strategiilor și recomandărilor UE în aceste domenii, părțile reunite
înțeleg să strângă cooperarea spre a impulsiona îndeosebi decidenții și stakeholderii publici în
domeniu în sensul creșterii gradului de stabilitate legislativă și decizională, al transparenței și
unei sporite interacțiuni, în special aceea legată de creditele cu dobândă subvenționată pe care
le va acorda Banca Europeană de Investiții în contextul implementării atât a Pactului Ecologic
cât și a Planului de redresare sectorială inițiat de Comisia Europeană.
În acest sens, părțile reunite se pronunță în favoarea unei infomări și consultări reciproce și
permanente privind sesizarea în timp util a oportunităților de acțiune comună, inclusiv printr-un
lobby interinstituțional care să determine fructificarea acelor oportunități și transformarea
radicală a contextului social-economic, conform noii viziuni sintetizate sub genericul ”Next
Generation Europe”.
Ca finalitate dezirabilă, părțile reunite consideră că, pentru perioada premergătoare
operaționalizării acestor direcții mai largi de acțiune, ar fi necesară convergența intereselor,
resurselor și instrumentelor specifice ale părților într-un cluser axat pe aplicarea în practică a
managementului economiei circulare și realizarea, în paralel, a unei protecții a mediului, aptă să
contribuie decisiv la reducerea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, în acord cu Strategia
de Dezvoltare Durabilă a României, cu Strategia pentru Economie Circulară a Românie, aflată în
curs de adoptare, precum și cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Aceasta presupune, în mod concret, valorificarea și a oportunităților de finanțare UE puse la
dispoziția clusterelor, în țara noastră, cât și o mai strânsă cooperare între companiile motivate
și entitățile de cercetare și inovare publice și private, în special aflate în coordonarea Academiei
Române și a Ministerului Cercetării, dar nu numai.
În final, menționăm că părțile reunite care au fost de acord să sprijine termenii acestei Declarații
de Bune Intenții sunt prezentate în tabelul anexă.
Pentru conformitate,
Consorțiul Organizatoric
c/o Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
Fundația EUROLINK-Casa Europei

