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Începere proiect PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the
ECoC event and legacy/Ac&#539;iuni de stimulare a cre&#537;terii &#537;i inovarii IMM-urilor prin
evenimentul Capitala Europeana a Culturii &#537;i mo&#537;tenirea acestuia

Municipiul Timi&#537;oara este partener în cadrul proiectului &rdquo;PGI06047 ECoC- SME: Actions for
inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Ac&#539;iuni de stimulare a
cre&#537;terii &#537;i inovarii IMM-urilor prin evenimentul Capitala Europeana a Culturii &#537;i
mo&#537;tenirea acestuia&rdquo;, implementat începând cu data de 01.08.2019, pe o perioada de 36 de luni
(faza I-24 de luni, faza II-12 luni) &#537;i finan&#539;at prin Programul Interreg Europe.
Valoarea totala a proiectului este de 1.163.171 euro, bugetul aferent Municipiului Timi&#537;oara
fiind de 118.163 euro, defalcat pe surse de finantare si pe faze dupa cum urmeaza:
Faza I:
107.950,00 Euro (518.160 lei), din care:
- contributia FEDR (asistenta financiara nerambursabila) de 85% - în valoare de 91.757,50 euro (440.436 lei)
- cofinantarea nationala prin MDRAP de 13% - în valoare de 14.033,50 euro (67.360,8 lei)
- contributia proprie de 2 % - în valoare de 2.159,00 euro (10.363,2 lei)
Faza II:
10.213,00 euro - suma pausala (49.022,4 lei)
Partenerii de proiect sunt:
?

Universitatea Finlandei de Est - Institutul Karelian, Finlanda - Lider de proiect

?

Municipiul Leeuwarden, Olanda &ndash; Partener de proiect

?

Fundatia Incubator, Leeuwarden, Olanda - Partener de proiect

?

MateraHub Industrii Culturale si Creative, Matera, Italia - Partener de proiect

?

Municipiul Rijeka, Croatia - Partener de proiect

?

Municipiul Timisoara, România - Partener de proiect

? Universitatea Vytautas Magnus, Centrul pentru practici de afaceri, Kaunas, Lituania - Partener de
proiect
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Obiectivul general
al proiectului este de a aduce împreuna regiuni/ora&#537;e europene &#537;i grupuri de stakeholderi pentru
a participa la un proces interactiv de învatare si co-creatie interregionala pentru promovarea IMM-urilor
locale, existente si viitoare, în timpul &#537;i dupa mega evenimentul Capitala Europeana a Culturii.
Obiectivele specifice
ale proiectului sunt:
Faza I
1) realizarea unei analize a experien&#539;ei fostelor gazde ale evenimentului Capitala Europeana a Culturii
&#537;i a nevoilor si obiectivelor viitoarelor Capitale Europene ale Culturii, în cadrul seminariilor care
urmeaza a fi organizate de catre partenerii de proiect.
2) transpunerea în exemple de bune practici a acestor experiente spre a fi utilizate în noile initiative de
start-up &#537;i pentru consolidarea initiativelor deja existente în sectorul IMM, prin implicarea diversilor
actori interesati (institu&#539;ii publice, actori responsabili de proiectele CEaC; organiza&#539;iile pentru
promovarea/consultarea IMM-urilor &#537;i întreprinderile în sine, alte sectoare, de exemplu din sfera
educationala, societatea civila, etc.).
3) elaborarea de planuri de ac&#539;iune locale.
Faza II
4) implementarea si monitorizarea planurilor de actiune locale
5) transmiterea de recomandari catre programul CEaC privind modalitatea de a-&#537;i spori impactul
pozitiv asupra economiilor locale/regionale.
6) diseminarea exemplelor de bune practici identificate în întreaga Uniune Europeana
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