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7.09.2010 

Invitatie 

Stimata doamna / Stimate domn, 

 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT în parteneriat cu 
Camera de Comerţ şi Industrie Ruse şi Camera de Comerţ şi industrie Vratsa are plăcerea de a vă 
invita să participaţi, în data de 10 septembrie 2010, la conferinţa de lansare a proiectului “Concept 
Inovator pentru proiecte on-line” 

Evenimentul va fi organizat la sediul Centrului de Consultanţă şi Management al Proiectelor 
EUROPROJECT, Str. Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina, judeţul Olt, în incinta CENTRULUI DE 
AFACERI SLATINA incepand cu ora 10:00 si are ca invitati reprezentanti ai partenerilor de proiect, 
reprezentanti ai organizatiilor din regiunea transfrontaliera precum si reprezentanti ai mass-mediei locale. 

Proiectul îşi propune realizarea PLATFORMEI PRO CONCEPT care va contribui la asistarea 
persoanelor, institutiilor si organizatiilor in procesul acestora de dezvoltare si implementare a proiectelor. 
Acest lucru va facilita un numar mai mare de persoane, institutii si organizatii care sa aiba acces la 
informatii, va promova imaginea si va contribui la dezvoltarea economica, sociala si culturala durabila a 
regiunii transfrontaliere. 

Grupul ţintă este compus din 20 de autoritati locale si centrale din regiunea transfrontaliera, 10 
Camere de Comert si Industrie judetene din regiunea transfrontaliera romano-bulgara si 270 de asociatii 
de IMM-uri, universitati, institute de cercetare, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale din 
regiunea transfrontaliera. 

In concordanta cu scopul evenimentului la conferinta vor fi prezentate teme de interes pentru 
participantii la eveniment: 

 „Modele de bună practică privind implementarea proiectelor cu finantare 
europeana” 

 „Statistici şi rezultate economice ale IMM-urilor din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia – prezentarea rezultatelor cercetarii CARTA ALBA A IMM-urilor 
2010” 

 „Antreprenoriat-Legi bulgare” 

 „Importanta cooperarii transfrontaliere la nivel economic, stiintific si uman” 

 „Surse de finantare pentru antreprenoriat” 

 “Stadiul dezvoltării IMM-urilor in contextul  economic actual” 
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La dezbaterile care vor avea loc, vor participa reprezentanţi ai: Oficiului 
Teritorial al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova, IPA SA, precum 
şi organizaţii şi instituţii din  Bulgaria. 

 
Prin acest eveniment, reprezentanţii autorităţilor publice şi private vor oferi 

posibilitatea celor prezenţi la eveniment să beneficieze de informare corectă 
privind programele de finanţare naţionale şi europene, exemple de bună practică 
în ceea ce priveşte implementarea de proiecte europene precum şi importanţa şi 
beneficiile cooperării transfrontaliere de afaceri. 

  
 Vă rugăm să ne trimiteţi confirmarea Dumneavoastră de participare până miercuri, 09 
septembrie 2010, la adresa de e-mail office@europroject.org.ro. 

 
Mai multe informaţii puteţi afla de la sediul CCMP EUROPROJECT,  Str. Mihai 

Eminescu, nr. 35, tel./ fax 0249 410 994, e-mail: office@europroject.org.ro sau pe pagina web: 
www.europroject.org.ro. 
 
Persoana de contact: Carmina Ruşanu 
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