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Conferin a tematic  cu tema ”Infrastructura de Inovare” în cadrul proiectului

MINI EUROPE – Vene ia, septembrie 2009

În data de 18 septembrie 2009 a avut loc la Vene ia, provincia Veneto – Italia, Conferin a
tematic  cu tema ”Infrastructura de inovare” din cadrul proiectului MINI EUROPE
Mainstreaming INovative Instruments  for SME development in 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 Eszak Alfold (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 infrastructura de inovare 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.

Din jude ul Maramure  au participat d-na Li e Mihaela - manager regional al proiectului, dl
Mihai P tra cu – responsabil rela ia cu IMM-urile în cadrul echipei de proiect,  i doi stake-
holderi (factori interesa i) dl Marius Cosma - ef lucr ri dr. ing la Universitatea de Nord Baia
Mare i dl Oliviu Matei – manager al SC HOLISUN SRL Baia Mare, unul din cele mai
inovatoarea IMM-uri din jude .

Cu aceea i ocazie, în data de 17 septembrie 2009 a avut loc întâlnirea managerilor regionali
din regiunile partenere în proiect, unde s-a analizat stadiul implement rii proiectului i s-au
organizat întâlniri între stake-holderi (factori interesa i) pentru demararea transferurilor de
bune practici care reprezint  obiectivul principal al proiectului. Jude ul Maramure  va importa
dou  astfel de bune practici de la regiunea Nord Vest din Marea Britanie:  Model de sprijin a
dezvoltarii clusterelor i Identificarea nevoilor de calificare în produc ie i va exporta acelea i
regiuni exemplul de bun  practic  ”E- learning platform  de  înv are on-line” proiect derulat
cu succes de CDIMM.

De asemenea tot în data de 17 septembrie 2009 a avut loc i întâlnirea Comitetului de
Monitorizare al proiectului, dl pre edinte Man Mircea fiind reprezentat de consilierul s u
personal dl Mihai P tra cu, care a adresat invita ia tuturor membrilor prezen i de a veni în
Maramure , anul viitor în luna martie la viitoarea întâlnire a Comitetului de Monitorizare.
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