Rezultate asteptate ale proiectului GAMMA-PLUS

Activitati

Rezultate asteptate

Activitati de tip A - transfer de cunoștințe prin:
asistență directă, pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu
organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare, ce se potrivește cu
nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să o dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației
de cercetare
evenimente tematice regulate, pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei, pentru acele întreprinderi care au fost
implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați
membri din echipele academice (profesori/cercetători), care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.
- Oferte particularizate, pe categorii si familii de produse
A.1.
- Oferta de inchiriere
Identificarea si formularea ofertei de expertiza si rezultate - Referentiale noi sau revizuite pentru serviciile IRASM
pentru imbunatatirea produselor, prin includerea
- Raport de analiza a conformitatii ofertei de servicii IRASM cu
iradierilor tehnologice in procesul de fabricatie,
necesitatile identificate in studiul de piata sau direct de la agentii
optimizarea proceselor si oportunitatile de dezvoltare a
economici.
unor produse noi
- Site-ul Web „GAMMA+”
- Publicatie electronica periodica
A.2.
Asistenta directa prin evaluarea proceselor de fabricatie ,
- Rapoarte individuale de evaluare
identificarea potentialului de imbunatatire si a cerintelor
pentru produsele noi
A.3.
Organizarea de intalniri individuale cu intreprinderile si
- Chestionare de evaluare a nevoilor intreprinderii
organizarea de evenimente (masa rotunda) pe tematica
- Rapoarte de organizare a evenimentului tematic
iradierilor tehnologice
A.4.
Instruirea a personalului (IFIN-HH) in domeniul
- Certificate / diplome de participare la cursuri de instruire
transferului tehnologic
A.5
Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de
- Materiale de prezentare: pliante, brosuri, postere
cunoștințe.
- Rapoarte de participare la targuri/expozitii sau alte manifestari
Publicarea de materiale de promovare si participare la
organizate de asociatiile profesionale sau camerele de comert
targuri/expozitii si alte intalniri organizate de asociatii
profesionale sau camere de comert
Activitati de tip B
- accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare, în scopul realizării
unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
B.1.
- Contracte/comenzi de acces la infrastructura, laboratoarele si
Accesul intreprinderilor la infrastructura, laboratoarele si
echipamentele CD ale IFIN-HH
echipamentele IFIN-HH
B.2.
- Solicitari de acces la Biblioteca Nationala de Fizica
Acces la Biblioteca Nationala de Fizica si la sectiunea
- Conventii de acces la sectiunea partajata a site-ului „GAMMA+”
protejata a site-ului „GAMMA+”
B.3.
Închiriere de spații de lucru la Centrul de Iradieri
- Contract de inchiriere
Tehnologice IRASM, pentru activitățile întreprinderii
Activitati de tip C (activitati de CDI comandate de intreprindere)
- transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, prin introducerea iradierilor tehnologice in
procesele de fabricatie ale produselor de interes, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități
de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre
întreprindere.

C.1.1.
Activitati de cercetare industriala comandate de
- Proces verbal de receptie a Raportului de cercetare industriala
intreprindere
C.1.2.
- Proces verbal de receptie a Raportului de dezvoltare
Activitati de dezvoltare experimentala comandate de
experimentala
intreprindere
C.2.
- Conventii de detasare a personalului
Detasarea personalului IFIN-HH la intreprinderi
C.3.
Studii de piata pentru produse noi, dezvoltate prin iradieri - Proces verbal de receptie a Studiului de piata
tehnologice cu radiatii gamma
C.4.
- Rapoarte de validare a sterilizarii cu radiatii ionizante
Testarea produselor pentru certificarea calitatii conform
- Buletine de analiza
reglementarilor de punere pe piata a acestora
Activitati de tip D
- cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere
D.1.
- Raport de cercetare industriala
Cercetare industriala in colaborare cu intreprinderi
D.2.
- Raport de dezvoltare experimentala
Dezvoltare experimentala in colaborare cu intreprinderi

