
                                                                    
                                                                                                                             
 

                                                                   
INVITAŢIE 

 
Municipiul Timişoara, în calitate de partener în cadrul proiectului ”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”, participă miercuri, în data de 10 iunie 2020, la workshopul online 
organizat în cadrul proiectului.  

 
Vă invităm alături de noi, în calitate de reprezentant al unei părți interesate de obiectivele 

proiectului (stakeholder), pentru a participa la schimburile interregionale bazate pe experienţa 
organizării primelor Ateliere Locale de Învăţare (Local Learning Labs) de către partenerii din 
proiect: Municipiul Leeuwarden şi Fundaţia Incubator, Olanda, Municipiul Rijeka, Croaţia, 
Universitatea Vytautas Magnus, Centrul pentru practici de afaceri, Kaunas, Lituania, MateraHub 
Industrii Culturale şi Creative, Matera, Italia şi Municipiul Timişoara, alături de Universitatea 
Finlandei de Est, Institutul Karelian, Joensuu, Finlanda – lider de proiect.  

 
Programul workshop-ului online este următorul: 

 
10.00-10.10  Deschiderea workshop-ului - Universitatea Finlandei de Est, Institutul Karelian 
10.15-11.30   Rezultatele Atelierelor Locale de Învățare, 10 min/regiune pentru prezentare + 5    

minute pentru discuții: Rijeka, Timișoara, Matera, Leeuwarden, Kaunas 
11.30-11.45 Pauză de cafea 
11.45-12.45 Sesiuni pe grupuri (2-3 sesiuni, 20-30 min. fiecare); participanții vor fi împărțiți în   

grupuri mai mici pentru schimb interregional  
12.45-12.55 Pauză 
12.55-13.30 Prezentarea viitorului Seminar Deschis și închiderea workshop-ului –  

Universitatea Finlandei de Est, Institutul Karelian 
 

Întâlnirea va avea loc pe platforma Zoom, iar detaliile tehnice vă vor fi comunicate în timp util. 
 

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 comunicaţi disponibilitatea Dumneavoastră de a participa la workshopu-ul 

online menționat mai sus la adresa de email: lavinia.petrut@primariatm.ro, Lavinia Petrut, 
Responsabil comunicare, până marți, 26.05.2020. 

 
 
 
 
 
 
 

    

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/ 


