
 `

Conferin a tematic MINI EUROPE -

Mainstreaming INovative Instruments  for SME development in Europe

(Aplicarea unor instrumente inovatoare pentru dezvoltarea IMMU-rilor în Europa)

În data de 19 martie 2009 a avut loc la Lelystad, provincia Flevoland – Olanda prima Conferin a
tematic  din cadrul 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 .

În cadrul acestei conferin e, prezidat  de dl Andries Greiner - Comisionar adjunct al reginei în
provincia Flevoland, partenerii din proiect: 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) i jude ul Maramure  (România) au prezentat situa ia din fiecare regiune
privind politica i ini iativele de sprijinire a IMM - urilor, în vederea dezvolt rii capacit ii lor de
inovare i de transfer tehnologic din mediul universitar i de cercetare în produc ie.

S-au identificat un num r de instrumente de politic  regional  menite s  încurajeze dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale în rândul comunit ii locale, transferuri de bune practici pe care
regiunile partenere sunt interesate s  le schimbe în cadrul proiectului, urmând ca dup
consultarea factorilor interesa i: camere de comer , agen ii de dezvoltare, centre de inovare,
centre de sprijinire a IMM-urilor, universit i, IMM-uri  reprezentative din fiecare regiune
partener  s  se stabileasc  în mod concret modul de derulare a acestor schimburilor de bune
practici.

Cu ocazia primei conferin e tematice MINI EUROPE s-a organizat prima întâlnire a Comitetului
de Monitorizare din care fac parte reprezentan i politici din regiunile partenere în proiect,  o
întâlnire a Comitetului de coordonare  i o întâlnire a managerilor regionali din cadrul proiectului.

La finalul Conferin ei a avut loc semnarea oficial  a unei Declara ii de angajament privind
implementarea proiectului MINI EUROPE de c tre reprezentan ii politici din fiecare regiune
partener . Dl pre edinte Mircea Man a fost reprezentat la aceast  întâlnire de d-na Mihaela Li e
- ef Birou Rela ii Interna ionale, managerul regional al proiectului.
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