
                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                     
 

INVITAŢIE 

 

Având în vedere situația creată de pandemia de coronavirus, proiectul ”PGI06047 
ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and 
legacy/Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală 
Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia” va continua deocamdată în mediul online.  

În acest context, vă invităm să participați la seminarul cu tema “Continuing, 
restarting and adjusting amidst the Pandemic: ECoC and CCI in Matera, Rijeka 
and Timisoara/Continuarea, repornirea și adaptarea în timpul pandemiei: CEaC și ICC 
în Matera, Rijeka și Timișoara”, organizat online marți, 16 iunie 2020, între orele 15:00 
și 16:30, ora locală. 

Vorbitorii, reprezentanți ai orașelor deținătoare ale titlulului de Capitală Europeană a 
Culturii în 2019 (Matera), 2020 (Rijeka) și 2021 (Timișoara), vor împărtăși experiența lor 
cu privire la modul în care se adaptează la ”noua normalitate” în contextul programelor 
Capitală Europeană a Culturii (CEaC) și industriilor culturale și creative (ICC) din orașele 
lor. 

Sectorul cultural și creativ timișorean va fi reprezentat de librăria independentă La 
Două Bufnițe, un start-up de succes, care prin creativitate și antreprenoriat inventiv a 
reușit nu doar să supraviețuiască în timp de pandemie, rămânând aproape de 
comunitatea de cititori, ci și să își diversifice activitățile. 

Evenimentul va fi găzduit pe platforma Zoom pentru partenerii din proiect, iar cei 
interesați îl pot urmări live stream pe pagina Facebook a proiectului ECoC-SME 
(https://www.facebook.com/ECoCSME/). 

Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca 
pe o oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-
urilor locale, existente şi viitoare. Proiectul se concentrează asupra potenţialului 
programului CEaC de a declanşa, consolida şi diversifica antreprenoriatul local, prin 
încurajarea cooperării transectoriale creative, a creării de clustere şi reţele, precum şi de 
a internaţionaliza activitatea acestora. Alături de Timişoara, în proiect sunt implicate 
foste, actuale şi viitoare oraşe Capitală Europeană a Culturii : Leeuwarden, CEaC 2018 
(Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020 (Croaţia) şi Kaunas, CEaC 
2022 (Lituania). 

 
Vă rugăm să ne confirmați participarea dumneavoastră până luni, 

15.06.2020, pe e-mail la adresa lavinia.simion@primariatm.ro.  
 
Vă mulţumim. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
    

Persoană de contact – Municipiul Timişoara: 

Lavinia Simion – consilier, manager proiect pentru Municipiul Timişoara;  
tel. 0256 – 408.371, email: lavinia.simion@primariatm.ro  
Pentru mai multe informații despre proiect, accesați website-ul: 

 www.interregeurope.eu/ecoc-sme/ 
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