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Atelier Local de Invatare in cadrul proiectului PGI0604...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=12707

Municipiul Timisoara, în calitate de partener în cadrul proiectului &rdquo;PGI06047 ECoC-SME: Actions for
inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si
inovarii IMM-urilor prin evenimentul Capitala Europeana a Culturii si mostenirea acestuia&rdquo;,
organizeaza primul Atelier Local de Învatare (Local Learning Lab) din cadrul proiectului.
Atelierul va avea tema generala &rdquo;Cum poate deveni programul Capitala Europeana a Culturii o
oportunitate pentru orase si regiuni de a dezvolta inititativele antreprenoriale existente si viitoare?&rdquo;,
&#537;i se va desfa&#537;ura în data de 30 septembrie 2019, începând cu ora 10.00, în Spatiul Expozitional
al Primariei Municipiul Timi&#537;oara, Piata Victoriei nr. 5.
Atelierul Local de Învatare (Local Learning Lab) se dore&#537;te a fi un eveniment de tip &ldquo;world
café&ldquo; la care vor participa reprezentan&#539;i ai unor autorita&#539;i locale, institu&#539;ii
educa&#539;ionale, organiza&#539;ii de tineret, reprezentan&#539;i ai mediului de afaceri (start-up-uri din
zona culturala &#537;i creativa, IT&C, sociala &#537;i de turism), precum &#537;i reprezentan&#539;i ai
Asocia&#539;iei Timi&#537;oara Capitala Europeana a Culturii, pentru a discuta si ulterior pentru a dezvolta
idei care sa fie utilizate pentru consolidarea viitoarelor initiative din sectorul IMM-urilor locale.
În cadrul proiectului, printr-un proces interactiv de învatare si co-creatie interregionala si participativa,
partenerii &#537;i par&#539;ile interesate vor explora si vor împartasi modalitati de abordare si bune practici
pentru a revigora sectorul IMM la nivel local si regional, si pentru a-l alinia la contextul specific al
programului Capitala Europeana a Culturii (CEaC).
Proiectul ECoC-SME recunoaste programul Capitala Europeana a Culturii (CEaC) ca pe o oportunitate înca
insuficient utilizata de orase si regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale, existente si viitoare, &#537;i se
concentreaza asupra potentialului programului CEaC de a declansa, consolida si diversifica antreprenoriatul
local. Alaturi de Timisoara, în proiect sunt implicate institu&#539;ii &#537;i organiza&#539;ii din foste,
actuale si viitoare orase Capitala Europeana a Culturii: Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC
2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020 (Croatia) si Kaunas, CEaC 2022 (Lituania).
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