20 - 11 - 2014

Conferinta de inchidere pt. Proiectul “SEE_INNOVA”
cod SEE/D/0267/1.3/X - “Bridging Regions in Europe”, Budapesta, Ungaria.
În perioada 10 - 13 noiembrie a avut loc la Budapesta– Ungaria Conferinta de inchidere pt. Proiectul
“SEE _ INNOVA” - SEE/D/0267/1.3/X, organizata de către Liderul de proiect, Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Marche in colaborare cu partenerul din Ungaria - INNOSKART.
In cadrul acestor zile a avut loc sedinta finala a proiectului mai sus menționat, precum si evenimentul
“Bridging Regions in Europe” un eveniment ce si-a propus sa faciliteze si sa intareasca colaborarea
dintre diferiti actori regionali, nationali si internationali din domeniul inovarii.
La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor in proiect, ai Secretariatului Tehnic Comun
pentru Programului Europa de Sud Est/Ungaria, Comisia Europeana.
Principalele tematici dezbătute au fost urmatoarele :
1. Stadiul proiectului SEE _ INNOVA.
2. Activitățile planificate pentru inchiderea proiectului.
3. Participare sesiuni de lucru “Bridging Regions in Europe”.
Obiectivul general al proiectului are drept scop dezvoltarea unei metode transnationale inovative,
multidisciplinare referitoare la coordonarea regionala a actorilor motivati de inovatie in ceea ce priveste
tehnologiile ambientale inteligente pentru traiul independent al varstnicilor incepand de la nevoile reale
ale beneficiarilor (metoda sociala inovativa).
Cei zece parteneri europeni implicati in proiectul SEE_INNOVA sunt: Regiunea Marche (IT), Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti - Ilfov (RO ), Primaria SOFIA (BG), Regiunea Sterea Elada
(GR), CREATE – NET (IT), Clusterland Upper Austria (AT), INNOSKART Nonprofit Ltd., (HU), Camera
de Comert Regionala Uzice (RS), ONG LiNK (BA) si Fundatia GERON (RO).
SEE_INNOVA are o durata de implementare de 2 ani si este finantat prin programul SOUTH EAST
EUROPE de catre Comisia Europeana.
Persoane de contact:
George Oancea – Manager proiect
george.oancea@adibi.ro
Mai multe detalii despre proiectul SEE_INNOVA
www.seeinnova.eu
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