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IIll sseemmiinnaarriioo,, pprrooppoossttoo eedd oorrggaanniizzzzaattoo ddaallllaa CCoommmmiissssiioonnee IInnnnoovvaazziioonnee TTeeccnnoollooggiiccaa ddeellll’’OOddiinnee 

ddeeggllii IInnggeeggnneerrii ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii NNaappoollii,, iinn ppaarrttnneerrsshhiipp ccoonn ll’’AAIICCTTTT,, AAssssoocciiaazziioonnee IIttaalliiaannaa 

CCuullttuurraa ppeerr llaa PPrroommoozziioonnee ddeell TTrraassffeerriimmeennttoo TTeeccnnoollooggiiccoo,, ssii pprrooppoonnee ddii iilllluussttrraarree aaii 

ppaarrtteecciippaannttii llee ppootteennzziiaalliittàà pprrooffeessssiioonnaallii ddeellll’’aapppprroocccciioo ssiisstteemmiiccoo aallllaa rriilleevvaazziioonnee ee 

cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinnnnoovvaarree  ddeellllee  iimmpprreessee,,  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ee 

pprriivvaattee ee ddii iinntteerree aarreeee ggeeooggrraaffiicchhee ee tteerrrriittoorriiaallii.. 
IInn ppaarrttiiccoollaarree iill ccoorree ddii ttaallee cceerrttiiffiiccaazziioonnee pprrooppoossttaa iinn ffoorrmmaa iinnnnoovvaattiivvaa ddaallllaa AAssssoocciiaazziioonnee 
AAIICCTTTT èè rriilleevvaarree llaa ccaappaacciittàà ddeellll''iimmpprreessaa,, ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee oo ddeellll’’eennttee tteerrrriittoorriiaallee ddii 

iinnnnoovvaarree,, mmaa nnoonn ccoonn rriiffeerriimmeennttoo aadd uunnaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee eexx ppoosstt ddeellllaa iinnnnoovvaazziioonnee rreeaalliizzzzaattaa,, 

cchhee ggiiàà ccoommuunnqquuee ssaarreebbbbee uunnaa pprriimmiizziiaa nneell ppaannoorraammaa ddeellllee aattttiivviittàà ddii cceerrttiiffiiccaazziioonnee,, mmaa ccoonn 

rriiffeerriimmeennttoo aallllaa mmiissuurraa ddeellllee ccaappaacciittàà ttaannggiibbiillii eedd iinnttaannggiibbiillii ((ccaappiittaallee uummaannoo,, ccrreeaattiivviittàà,, eettcc..)),, 

rriilleevvaattee mmeeddiiaannttee uunnaa mmeettooddoollooggiiaa ppaarraammeettrriiccaa pprroopprriieettaarriiaa bbaassaattaa ssuu uunn ppaanneell ddii iinnddiiccaattoorrii 

((ssuu 44 aasssseett ddii aauuddiittiinngg:: iinnggeeggnneerriiaa ddeellllaa ccoonnoosscceennzzaa,, eeccoonnoommiiaa ddeellllaa ccoonnoosscceennzzaa,, ffiinnaannzzaa ddeellllaa 

ccoonnoosscceennzzaa eedd oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeellllaa ccoonnoosscceennzzaa)) ee pprriivvaa ddii ooggnnii ssttrruuttttuurraa ddooccuummeennttaallee ddii 

aappppeessaannttiimmeennttoo ssoossttiittuuiittaa iinntteeggrraallmmeennttee ddaa uunnaa ppiiaattttaaffoorrmmaa wweebb bbaasseedd,, iinnsseerriittee nneell cciirrccuuiittoo 

uunniivveerrssiittàà‐‐iimmpprreessaa//oorrggaanniizzzzaazziioonnee//eennttee‐‐ssiisstteemmaa ddii ssoosstteeggnnoo ffiinnaannzziiaarriioo.. AA ttaall ffiinnee ll''AAIICCTTTT hhaa 

ccoonniiaattoo uunn mmaarrcchhiioo,, RRTTAA ((RReennddiimmeennttoo TTeeccnnoollooggiiccoo AAzziieennddaallee)),, ee llaa ssuuaa ddeecclliinnaazziioonnee aall 

tteerrrriittoorriioo RRTTTT ((RReennddiimmeennttoo TTeeccnnoollooggiiccoo TTeerrrriittoorriiaallee)),, cchhee ccoollllooccaa llee iimmpprreessee eedd iill tteerrrriittoorriioo iinn 

uunnaa  cceerrttaa  ccllaassssee  ddii  rreennddiimmeennttoo  ((aallllaa  ssttrreegguuaa  ddii  qquuaannttoo  aavvvviieennee  ppeerr  ggllii  eelleettttrrooddoommeessttiiccii 

rriissppeettttoo aallllaa ccoonnffoorrmmiittàà eenneerrggeettiiccaa)) iinn bbaassee aallllaa qquuaallee èè ppoossssiibbiillee vvaalluuttaarree llaa ccaappaacciittàà 

iinnnnoovvaattiivvaa ddeeii ssooggggeettttii cchhee aaddeerriissccoonnoo vvoolloonnttaarriiaammeennttee aa ttaallee ppeerrccoorrssoo cceerrttiiffiiccaattiivvoo.. 

LLee iimmpprreessee cceerrttiiffiiccaattee AAIICCTTTT –– RRTTAA vveennggoonnoo iissccrriittttee nneell rreeggiissttrroo ddeellllee iimmpprreessee iinnnnoovvaattiivvee 

ddeetteennuuttoo ddaallllaa AAIICCTTTT.. GGllii EEnnttii cceerrttiiffiiccaattii AAIICCTTTT‐‐RRTTTT vveennggoonnoo iinnsseerriittii iinn uunnaa sseerriiee ddii iinniizziiaattiivvee 

vvoollttee aallllaa vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeeii rriissuullttaattii rraaggggiiuunnttii.. 

PPeerr vvaalluuttaattoorrii ee ccoonnssuulleennttii nneellllaa vvaalluuttaazziioonnee ddeell rreennddiimmeennttoo tteeccnnoollooggiiccoo,, ll''AAIICCTTTT ggeessttiissccee 

aappppoossiittii rreeggiissttrrii,, ccuuii ssii aacccceeddee aa vvaallllee ddii uunnoo ssppeecciiffiiccoo ppeerrccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee,, ddii ccuuii vviieennee 

ddaattaa nnoottiizziiaa ppeerriiooddiiccaammeennttee ssuull ppoorrttaallee ddeellllaa AAssssoocciiaazziioonnee wwwwww..aaiicctttt..iitt 
 

 

SSoonnoo 33 ii pprrooffiillii pprreevviissttii:: 
 

 

11))   VVaalluuttaattoorree RRTTAA 
EE’’ rreessppoonnssaabbiillee ddeellllaa ccoonndduuzziioonnee ddeellllee vveerriiffiicchhee iissppeettttiivvee aattttee aa rriilleevvaarree lloo ssttaattoo ddeellllaa ccaappaacciittàà 
iinnnnoovvaattiivvaa ddeellllee iimmpprreessee eedd aa ddeetteerrmmiinnaarree aattttrraavveerrssoo ll’’iimmppiieeggoo ddeellllaa ppiiaattttaaffoorrmmaa AAIICCTTTT‐‐RRTTAA 
iill vvaalloorree ddeellll’’iinnddiiccee RRTTAA ee llaa rreellaattiivvaa ccllaassssee ddii mmeerriittoo,, ccoommee ddeessccrriittttoo aall ppuunnttoo 22.. 
22))   CCoonnssuulleennttee RRTTAA 
EE’’ uunn ffrreeeellaannccee cchhee ooffffrree ccoonnssuulleennzzaa aallllee iimmpprreessee ppeerr pprreeddiissppoorrssii aadd uunnaa pprriimmaa vveerriiffiiccaa AAIICCTTTT‐‐ 
RRTTAA ee ppeerr eevveennttuuaallii ssuucccceessssiivvii ppaassssaaggggii ddii ccllaassssee.. 
FFoorrnniissccee llee iinnddiiccaazziioonnii ppeerr mmiigglliioorraarree ee ggeessttiirree llaa ccaappaacciittàà iinnnnoovvaattiivvaa dd’’iimmpprreessaa.. 
33))   CCoonnssuulleennttee iinntteerrnnoo RRTTAA 
EE’’ uunn ddiippeennddeennttee ddeellll’’iimmpprreessaa ccuuii vviieennee aattttrriibbuuiittoo ll’’iinnccaarriiccoo ddii ccoonndduurrrree llee vveerriiffiicchhee iissppeettttiivvee

http://www.aictt.it/


 

PROGRAMMA 

iinntteerrnnee nneellll’’aammbbiittoo ddeellllaa ggeessttiioonnee ddeellllaa ccaappaacciittàà iinnnnoovvaattiivvaa dd’’iimmpprreessaa iinn oottttiiccaa ddeell 

mmaanntteenniimmeennttoo dd uunnaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee AAIICCTTTT‐‐RRTTAA.. 
 

 

IIll SSeemmiinnaarriioo pprreevveeddee uunn’’iinnttrroodduuzziioonnee,, iinn ccuuii ssoonnoo aaffffrroonnttaattii ggllii eelleemmeennttii rreellaattiivvii aall ffrraammee ddeellllaa 

iinnnnoovvaazziioonnee  eedd  aaii  ssuuooii  iimmppaattttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ee  ssuullllee  iimmpprreessee  ssiiaa  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccrreesscciittaa 

ssoosstteenniibbiillee cchhee ddii nnuuoovvee ooppppoorrttuunniittàà ddii bbuussiinneessss.. 
SSeegguuiirraannnnoo  ppooii  iinntteerrvveennttii  ppiiùù  tteeccnniiccii  ssuullllaa  iilllluussttrraazziioonnee  ddeelllloo  ssttaannddaarrdd  AAIICCTTTT‐‐RRTTAA,,  ddeeii 
vvaannttaaggggii,, ddeeggllii ssttaakkeehhoollddeerrss ee ddeeii bbeenneeffiicciiaarrii nnoonncchhéé ddeellllaa ppiiaattttaaffoorrmmaa RRTTAA.. 
CCoommpplleetteerraannnnoo  iill  SSeemmiinnaarriioo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddeessccrriittttiivvii  ddii  rreeaall  ccaasseess  rreellaattiivvii  aadd  aazziieennddee 
cceerrttiiffiiccaattee.. 
SSeegguuiirràà uunn ““qquueessttiioonn ttiimmee”” ppeerr iill ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeeii ppaarrtteecciippaannttii iinntteerrvveennuuttii.. 

 

 
 

 
 
 

1155,,3300 –– 1166,,0000 RReeggiissttrraazziioonnee ddeeii ppaarrtteecciippaannttii 
 
 

1166,,1155 –– 1166,,3300 SSaalluuttii iissttiittuuzziioonnaallii 
 

DDootttt.. iinngg.. LLuuiiggii VViinnccii,, PPrreessiiddeennttee OOrrddiinnee ddeeggllii IInnggeeggnneerrii ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii NNaappoollii 

DDootttt.. iinngg.. SStteeffaannoo DDee FFaallccoo,, DDiirreettttoorree CCeeRRIITTTT UUnniiNNAA FFeeddeerriiccoo IIII ee PPrreessiiddeennttee AAIICCTTTT 

MMooddeerraa 
DDootttt.. iinngg.. GGeennnnaarroo AAnnnnuunnzziiaattaa,, CCoooorrddiinnaattoorree CCoommmmiissssiioonnee IInnnnoovvaazziioonnee TTeeccnnoollooggiiccaa OOIINN 

 

1166,,3300 –– 1188,,3300  RReellaazziioonnii 
 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE AAII LLAAVVOORRII 

PPrrooff.. ddootttt.. GGeennnnaarroo BBiioonnddii,, OOrrddiinnaarriioo ddii GGeeooggrraaffiiaa EEccoonnoommiiccaa UUnniiNNAA FFeeddeerriiccoo IIII 
 

 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE EE CCOONNOOSSCCEENNZZAA PPEERR LLAA CCRREESSCCIITTAA DDEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO 
DDootttt.. iinngg.. BBrruunnoo EEssppoossiittoo,, CCoommppoonneennttee CCoommmmiissssiioonnee IInnnnoovvaazziioonnee TTeeccnnoollooggiiccaa OOIINN 

 

 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE EE BBIILLAANNCCIIOO AAZZIIEENNDDAALLEE NNEELLLLAA SSOOCCIIOOEECCOONNOOMMIIAA FFRRAATTTTAALLEE 

DDootttt.. iinngg.. IIttaalloo DDeell GGaauuddiioo,, MMeemmbbrroo CCeeRRIITTTT UUnniiNNAA FFeeddeerriiccoo IIII 
 

 

SSCCEENNAARRII DDII BBUUSSIINNEESSSS DDEELLLLAA CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE AAIICCTTTT‐‐RRTTAA 
EEDD IILLLLUUSSTTRRAAZZIIOONNEE PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA RRTTAA 

DDootttt.. iinngg.. FFaabbiioo DDii MMaarriinnoo,, SSeeggrreettaarriioo AAIICCTTTT 
DDootttt.. AAnnttoonniioo TTaappppii,, MMeemmbbrroo CCeeRRIITTTT UUnniiNNAA FFeeddeerriiccoo IIII



 

MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE 

 

CONVENZIONE PARCHEGGIO 

LLAA QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO MMEEDDIIAANNTTEE NNUUOOVVII IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTII DDII RRIICCEERRCCAA EE 

PPRROODDUUTTTTIIVVII IINN AARREEEE DDEEPPRRIIVVAATTEE:: IILL CCAASSOO DDEELL CCEENNTTRROO DDII RRIICCEERRCCAA CCeeSSMMAA 
PPrrooff.. iinngg.. LLeeooppoollddoo AAnnggrriissaannii,, CCoooorrddiinnaattoorree nnuuoovvoo CCeennttrroo ddii RRiicceerrccaa CCEESSMMAA 
aarreeaa nnoo‐‐ttaaxx ddii SSaann GGiioovvaannnnii aa TTeedduucccciioo aa NNaappoollii 

 

 

UUNNAA BBEESSTT PPRRAACCTTIICCEE IINN AAMMBBIITTOO PPIICCCCOOLLAA//MMEEDDIIAA IIMMPPRREESSAA:: 

IILL CCAASSOO DDEELLLLAA CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA MMEEDDIIAACCOOMM SSRRLL 

DDootttt.. DDaanniieellee RRuussssoo,, DDiirreezziioonnee MMeeddiiaaccoomm SSrrll 
 

 

LLAA CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDII IIBBMM IIttaalliiaa 
DDootttt.. iinngg.. GGiiuusseeppppee CCaappoocceellllii,, RReessppoonnssaabbiillee IIBBMM sseeddee ddii NNaappoollii 

 

 

1188,,3300 –– 1188,,4455  QQuueessttiioonn TTiimmee 
 

 

SSeessssiioonnee ddii ddoommaannddee ddaa ppaarrttee ddeell ppuubbbblliiccoo pprreesseennttee.. 
 

 

NNuummeerroo  mmaassssiimmoo  ppaarrtteecciippaannttii::  220000  

  

    PPaarrtteecciippaazziioonnee  GGrraattuuiittaa  

  

PPeerr llaa ppaarrtteecciippaazziioonnee èè oobbbblliiggaattoorriiaa llaa pprreennoottaazziioonnee ddaa eeffffeettttuuaarree uuttiilliizzzzaannddoo 

eesscclluussiivvaammeennttee iill ffoorrmm ddii rreeggiissttrraazziioonnee pprreesseennttee ssuull ssiittoo ddeellll''OOrrddiinnee ddeeggllii IInnggeeggnneerrii ddeellllaa 

PPrroovviinncciiaa ddii NNaappoollii,, wwwwww..oorrddiinneeiinnggeeggnneerriinnaappoollii..ccoomm 
 

AAii ppaarrtteecciippaannttii,, iinn rreeggoollaa ccoonn llee ffiirrmmee ddii ccoonnttrroolllloo,, vveerrrraannnnoo rriillaasscciiaattii nn..22 CCFFPP 
 

SSii pprreecciissaa cchhee llaa ffiinnee ddeeii llaavvoorrii èè pprreevviissttaa ppeerr llee oorree 1188..3300 ee cchhee pprriimmaa ddii ttaallee oorraarriioo nnoonn ssaarràà 

ccoonnsseennttiittoo aappppoorrrree llaa ffiirrmmaa ddii uusscciittaa.. 
 

 
 

LLaa QQuuiicckk––NNoo PPrroobblleemm PPaarrkkiinngg SSppaa pprrooppoonnee aaggllii iissccrriittttii aallll’’OOrrddiinnee ddeeggllii IInnggeeggnneerrii ddeellllaa 

PPrroovviinncciiaa ddii NNaappoollii ll’’ooppppoorrttuunniittàà ddii ppaarrcchheeggggiiaarree ll’’aauuttoo pprreessssoo iill pprroopprriioo ppaarrcchheeggggiioo ddii VViiccoo 

ddeeggllii SSccooppppeettttiieerrii,,4477,, iinn ooccccaassiioonnee ddeeggllii eevveennttii iinn pprrooggrraammmmaa aallllaa BBaassiilliiccaa ddii SS.. GGiioovvaannnnii 

MMaaggggiioorree,, aadd uunnaa ttaarriiffffaa ffiissssaa ddii 55 eeuurroo,, iinnddiippeennddeenntteemmeennttee ddaallllaa dduurraattaa ddeellllaa ssoossttaa ee ddaallllee 

ddiimmeennssiioonnii ddeellll’’aauuttoo.. 
LLaa ccoonnvveennzziioonnee èè vvaalliiddaa ttuuttttii ii ggiioorrnnii iinn ccuuii ssoonnoo iinn pprrooggrraammmmaa eevveennttii iinn BBaassiilliiccaa,, ddaallllee oorree 
1144,,0000 iinn ppooii.. 
OOppeerraattiivvaammeennttee,, aall mmoommeennttoo ddeellllaa ccoonnsseeggnnaa ddeellll’’aauuttoo aall ppeerrssoonnaallee pprreeppoossttoo ee//oo aall rriittiirroo 
ddeellllaa sstteessssaa aall tteerrmmiinnee ddeellllaa ssoossttaa,, ll’’uutteennttee ddoovvrràà ddiicchhiiaarraarree ddii vvoolleerr uussuuffrruuiirree ddeellllaa 

ccoonnvveennzziioonnee OOrrddiinnee IInnggeeggnneerrii.. 

IIll ppaarrcchheeggggiioo èè uubbiiccaattoo eessaattttaammeennttee aaccccaannttoo aallllaa nnuuoovvaa ffaaccoollttàà ddii GGiiuurriisspprruuddeennzzaa ssuu vviiaa 
MMaarriinnaa ee aallllee ssppaallllee ddeell SSuuppeerrmmeerrccaattoo GGrraannGGuussttoo.. 

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

