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Se lanseaz  proiectul MINI EUROPE  -
Mainstreaming INovative Instruments  for SME development in Europe

( Aplicarea unor instrumente inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor în
Europa)

Consiliul Jude ean Maramure  prin Biroul Rela ii Interna ionale va demara
implementarea proiectului MINI EUROPE (Aplicarea unor instrumente
inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor în Europa), finan at prin programul de
cooperare interregional  INTERREG IVC prin Fondul European de Dezvoltare
Regional .

Proiectul are o durat  de 3 ani de zile i dispune de un buget total de
1.991.639 euro, bugetul aferent jude ului Maramure  este de 165.091 euro, din care
15 % reprezint  co-finan area Consiliului Jude ean Maramure .

Obiectivul general al proiectului este de a elabora în parteneriat un set de
instrumente pentru politica regional i de strategii pentru sprijinirea
întreprinderilor mici i mijlocii, în vederea dezvolt rii capacit ii lor de inovare i
de transfer tehnologic din mediul universitar i de cercetare în produc ie, precum i
ini ierea implement rii acestora în regiunile partenere. De asemenea, se vor crea
pentru IMM-urile din jude ul nostru oportunit i pentru includerea lor în re ele de
co-operare la nivel european,  în vederea schimburilor de experien i de know-
how  în diverse domenii de interes, precum i stabilirea de leg turi de afaceri.
Proiectul MINI EUROPE se implementeaz  în cadrul unui parteneriat la nivel
european, unde Maramure ul este reprezentat al turi de: provincia Flevoland
(Olanda) – liderul de proiect, regiunea Nord Vest (Marea Britanie), regiunea de
dezvoltare Marea Câmpie de Nord (Ungaria), regiunea Valencia (Spania), regiunea
Mid Sweden (Suedia), regiunea Veneto (Italia) i regiunea de Vest (Grecia).

Într-o prim  faz  a proiectului se va elabora un catalog al bunelor practici în
domeniu, dup  care se va realiza la nivelul partenerilor co-interesa i un transfer de
know-how, experien i informa ie prin intermediul video-conferin elor i
vizitelor de documentare.
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O serie conferin e tematice vor viza  domenii de interes precum promovarea
antreprenoriatului, infrastructur  inovativ  pentru IMM-uri, grupuri sub-
reprezentate  în antreprenoriat, instrumente financiare, colaborarea între IMM-uri
si universit i, diferite institute de cercetare.

În faza final , fiecare partener implicat va fi r spunz tor pentru elaborarea
unui plan de ac iune ce va implementa rezultatele acestui proiect, incluzându-se
aici recomand ri clare de politici publice pentru sprijinirea dezvolt rii culturii
antreprenoriale în regiune i pentru accesarea diferitelor programe europene de
finan are a obiectivului de convergen i competitivitate regional .

Pentru a  atinge obiective impuse în cadrul acestui proiect, partenerii
implica i vor avea rolul de a forma o re ea func ional   între to i factorii direct
viza i de acest proiect la nivel regional. Prin specificul interna ional al
parteneriatului se urm re te atât schimbul de experien  cât i generarea de politici
publice care s  vin  în sprijinul dezvolt rii IMM-urilor.

Partenerii MINI EUROPE promoveaz  ideea dezvolt rii unei structuri
stabile pentru mediul antreprenorial ce este direct r spunz tor pentru cre terea
economic  a unei regiuni. Iar pentru a sus ine aceast  dezvoltare economic ,
proiectul MINI EUROPE va promova instrumente de politic  regional  menite s
încurajeze dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în rândul comunit ii locale.
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