
Ambiția 3:
Ecosistem vibrant 
de inovare

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL

DIMENSIUNEA CHEIE 
DE SMART CITY: 

ECONOMIE

În Timișoara există ingredientele unui 
ecosistem de inovare – universități, 
institute de cercetare, corporații 
multinaționale, startup, facilitatori etc. – 
dar acestea sunt valorificate insuficient la 
nivel de schimb de cunoaștere, structurare 
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LEGENDĂ:
Planificat

Crearea premiselor pentru un 
ecosistem de inovare coeziv, 

interconectat și transparent, care 
oferă oportuntăți de co- creare și 

inovare pentru orice tip de 
stakeholder

Timișoara Living Lab: Centru de inovare al orașului, care să genereze și să 
piloteze permanent proiecte și inițiative noi

Ecosystem for the full innovation cycle: research and development, 
testing, prototyping and market validation

I

Harta spațiilor abandonate pentru folosirea temporară în scopuri de 
susținere a antreprenoriatului (spații de birou, evenimente, maker space 
etc.) 

Definirea unui cartier al inovarii unde vor fi invitați investitori internaționali, 
specialiști, cercetători și companii de tehnologie

Numirea unui reprezentant din PMT responsabil cu dialogul și 
interacțiunea cu actorii din ecosistem, precum și conturarea unei entități 
care să faciliteze coagularea intregului ecosistem 

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE

În derulare
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Stimularea culturii 
antreprenoriale, bazată pe 

diferențiatori tematici și 
sectoriali de competitivitate 

pentru Timișoara la nivel 
internațional, în termeni de 

cercetare- dezvoltare-inovare, 
cunoaștere sau resurse umane

”From Lab to Market” – Facilități și stimulente pentru inovatori și startup-uri 
bazate pe cunoaștere

Târg internațional de inovare / proiecte de smart city

II

Pachet de informare pentru ”noii veniți” în ecosistem: resurse umane, 
dotări, cunoaștere, specializări, actori locali etc.
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Creșterea calității educației, la 
toate nivelurile, prin implicarea 

semnificativă și structurată a 
profesioniștilor din mediul 

economic

Hub multisectorial de educație

Transfer de cunoaștere între companiile tehnologice dinTimișoara

III

Pol de specializare tehnologică de smart city: definirea domeniului 
specific de dezvoltare inteligență al orașului

Parteneriate pentru inovare între autorități locale, mediul
antreprenorial și cel de educație (preuniversitar – universitar – 
postuniversitare – tehnologic – vocational), pe tematica smart city
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