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#EENCanHelp
Pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 a creat o situație
di cilă la nivel mondial, în special mediului de afaceri
autohton, în ceea ce privește aprovizionarea cu materii
prime din afara granițelor României.
Pentru a veni în sprijinul IMM-urilor, Rețeaua Enterprise
Europe Network România a inițiat derularea unei campanii
de promovare, generic intitulată #EENCanHelp, cu scopul
de a oferi sprijin rmelor locale în accesarea unor piețe
internaționale.
Prin intermediul acestei campanii, centrele Enterprise
Europe Network din cele 4 consorții de pe teritoriul
României, promovează oferta de servicii gratuite de
informare și consiliere acordate rmelor care au nevoie de
suport în această perioadă.
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Astfel, rmele în căutare de noi furnizori, de soluții
alternative de aprovizionare, întrucât au rămas fără acces la
materii prime, precum și cele interesate de tehnologii
necesare reconversiei producției, pot contacta consultanții
Rețelei, pentru a obține sprijin specializat.
Campania se desfășoară în mediul online, la nivel național,
prin intermediul paginii web naționale a Rețelei (www.eenromania.ro), a paginilor web aferente ecărui consorțiu din
cele 4 existente, în total, pe site-urile organizațiilor gazdă, în
presa locală, dar și pe platformele social media ale ecărui
centru (Facebook, Twitter, LinkedIn).
Astfel, consultanții Enterprise Europe Network sunt la
dispoziția IMM-urilor interesate și permanent actualizează

platformele menționate anterior, cu informații privind
oportunități de nanțare, identi care de noi resurse /
parteneri sau organizare evenimente online, pe teme
speci ce mediului de afaceri.
Mai multe informații despre aceste servicii pot a ate
direct de la centrul EEN din regiunea în care locuiești,
accesând http://een-romania.ro/contact/Enterprise
Europe Network (EEN) este o inițiativă a Comisiei Europene,
cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile din peste 60
de țări din întreaga lume.
Detalii suplimentare: https://een.ec.europa.eu/
Diana COJOCARU-BELTEU
CCINA Constanța

Programul IMM INVEST ROMÂNIA
Programul IMM INVEST ROMÂNIA permite IMM-urilor
afectate semni cativ de criza COVID-19 să își asigure
lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru
investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite
pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe
credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de
către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin
Ministerul Finanțelor Publice.



.




.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.
Înscrierea în program se face pe site-ul imminvest.ro

valoarea maximă a creditelor poate de până la
10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei
pentru capital de lucru.





Aplicând pentru unul sau mai multe credite / linii de
credit întreprinderile mijlocii vor bene cia de:
nanțări în valoare de până la 5.000.000 lei;
garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea
creditelor;
durata nanțării este de maxim 36 de luni, cu
posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni;
rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/an
este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
costurile de acordare, monitorizare și administrare a
garanțiilor acordate în numele și contul statului vor
suportate de la bugetul de stat.
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Avantajele creditului garantat IMM INVEST :
statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor
pe accesate la una din băncile partenere;
 nu se plătește dobândă, comision de garantare sau alte
costuri de acordare. Costurile nanțării sunt
subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat,
până la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire;
 nu se plătește comision de rambursare anticipată;


Aplicând pentru unul sau mai multe credite / linii de
credit întreprinderile mici și micro vor bene cia de:

nanțări pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei
pentru întreprindere mică și până la 500.000 lei pentru
microîntreprindere;
 garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 durata nanțării este de până la 36 de luni, cu
posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată
100% de la bugetul de stat;
 costurile de acordare, monitorizare și administrare a
garanțiilor acordate în numele și contul statului vor
suportate de la bugetul de stat.
Sursa: https://www.fngcimm.ro/imm-invest

Cristina BĂLAȘA
Tehnopolis Iași

Finanțări pentru startup-uri IT
Startup-urile IT românești pot obține nanțări de până la
100.000 Euro pentru a dezvolta afaceri în domenii ca
securitatea cibernetică și tehnologiile nanciare, într-un
accelerator de afaceri focalizat pe Europa Centrală și de Est,
în care s-au implicat și mentori români de-a lungul
timpului.
Programul Fintech 4 este realizat de acceleratorul de afaceri
Wise Guys din țările baltice (Lituania, Letonia, Estonia), cu
sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD). FinTech este unul din cele 3 programe
agship derulate de Wise Guys, alături de B2B SaaS și
CyberSecurity.
În program vor acceptate 2 categorii de rme:
Startup-uri care au un MVP (produs minim viabil), dar
care nu au încă venituri mai mari de 5.000 Euro pe lună.
Acestea vor putea obține investiții de maximum 55.000
Euro, în schimbul a 9% din afacere.
 Startup-uri care au deja venituri recurente de peste
5.000 Euro pe lună.
Acestea vor putea obține investiții de maximum 100.000
Euro, în schimbul a 9% din afacere, în cadrul acceleratorului
Wise Guys Fintech 4.



Firmele admise în acceleratorul de afaceri vor participa la
un program de accelerare de 5 luni, care se va derula online,
dar și la fața locului, la Vilnius, Lituania, începând din
octombrie 2020.
Ulterior, în funcție de tracțiunea pe care o vor avea, startupurile câștigătoare vor putea obține investiții de până la
250.000 Euro.
Înscrierile în programul Wise Guys Fintech 4 sunt admise
până la data de 28 august 2020,
pe site-ul: https://startupwiseguys.com/ ntech/
Sursa: www.startupcafe.ro
Luminița FANACA
CCIA Galați

Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje

Garanțiile de stat emise în favoarea ecărui bene ciar
participant în program vor acordate astfel:
 în procent de maximum 80% din valoarea nanţării,
exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli
aferente nanțării garantate, pentru achiziția de
echipamente IT și tehnologia informației, în cadrul unei
operațiuni de leasing nanciar;
 în procent de maximum 60% din valoarea nanţării,
exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli
aferente nanțării garantate, pentru achiziția de utilaje
și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de
leasing nanciar.
Valoarea maximă cumulată a nanţărilor garantate de stat
care pot acordate unui bene ciar este de 5.000.000 lei.
Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot emise se va
stabili prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a
garanţiilor de stat, precum și regulile de gestionare a
plafoanelor anuale și garanţiilor se vor stabili prin normele
metodologice de aplicare.
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice
Robert COTUNĂ
ADR Nord-Est

Granturi și instrumente ﬁnanciare pentru IMM-uri, companii mari,
fermieri pentru relansare economică
Guvernul României a publicat Planul Național de
Investiții și Relansare Economică, document ce
cuprinde măsurile propuse de executiv în contextul
pandemiei de COVID-19.
.

Conform documentului, noul model de creștere
economică este axat pe:
 stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a
competitivității companiilor românești;
 investiții în domenii strategice ale infrastructurii
publice;
 transformarea digitală a economiei și a administrației
publice;
 pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologică;
 tranziția către o economie durabilă.
.

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor,
capital de lucru și investiții
 Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:
- Valoare grant: 2.000 Euro/SRL fără salariați;
- Toate domeniile;
- Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utilități;
- Număr bene ciari: 50.000;
- Buget: 100 milioane Euro
.



Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii
afectate de Covid-19
- Finanțarea chiriilor pentru perioada în care
desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor
prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă
sau de alertă: valoarea chiriei/bene ciar/lună,
pentru o perioadă de 3 luni.
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Vor eligibile pentru acordarea de garanții întreprinderile
mici și mijlocii care activează în următoarele
sectoare/domenii:
 agricultură,
 silvicultură si pescuit;
 industria extractivă;
 industria prelucrătoare;
 construcții;
 hoteluri și restaurante;
 activități de editare;
 activități de servicii în tehnologia informației și activități
de servicii informatice;
 activități de cercetare-dezvoltare;
 sănătate și asistență socială.

Finanțările sunt destinate achiziționării activelor noi și
second hand destinate bene ciarilor eligibili, care respectă
condiţiile programului și se încadrează în normele și
procedurile interne ale nanțatorilor și bene ciază de
garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și
în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului
Finanţelor Publice.
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Ministerul Finanțelor Publice a lansat proiectul de OUG ce
prevede aprobarea Programului IMM Leasing de
echipamente și utilaje, care are ca obiectiv acordarea de
facilități de garantare de către stat sub forma punerii la
dispoziția instituțiilor nanciare nebancare înscrise în
Registrul Special la BNR, a unor plafoane anuale de
garantare pentru nanțările de tip leasing nanciar, pentru
achiziționarea de active noi sau second-hand necesare
realizării activităților IMM-urilor.

- Buget: 160 milioane lei.
Capital de lucru pentru repornirea activităților
economice pentru IMM-uri:
- Valoare grant: max. 125.000 Euro;
- Domenii: HoReCa, turism, transpor turi,
evenimente;
- Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente;
- Buget: 350 milioane Euro.
 Granturi pentru investiții și pentru reconversia
economică a IMM-urilor:
- Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro;
- Domenii: industria sanitară, farmaceutică,
alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport,
turism, confecții;
- Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente,
utilaje, tehnologii;
- Buget: 550 milioane Euro.
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Programe de nanțare nerambursabilă pentru
creșterea competitivității IMM-urilor
.

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi
prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă
din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:
- Grant: max. 200.000 Euro;
- Buget alocat: 117 milioane Euro;
- Supracontractare: 130 milioane Euro;
 Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor
prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul
Operațional Regional – Axa 2.2:


- Grant: 200.000 – 1.000.000 Euro;
- Buget (alocare inițială și supracontractare): 450
milioane Euro
 Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin nanțarea
investițiilor mari în creșterea productivității prin
Programul Operațional Regional:
- Grant: 2.000.000 – 6.000.000 Euro;
- Buget (alocare inițială și supracontractare): 550
milioane Euro
.

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și
digitalizarea companiilor
.

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii
competitive și inovative:
- Valoare grant: 40.000 Euro/2 locuri de muncă
create până la 100.000 Euro/5 locuri de muncă
create.
- Domeniile de activitate prevăzute în Strategia
Națională de Competitivitate a României și în
Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare;
- Buget: 150 milioane Euro
 Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor
- Valoare grant: 30.000 Euro/proiect până la
100.000 Euro/proiect;
- Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea
echipamentelor industriale, automatizarea
uxurilor tehnologice;
- Buget: 150 milioane Euro
 Start-Tech Innovation (Noul program Start - UP)
- Obiectivul schemei este nanțarea start-up-urilor
inovative prin granturi de o valoare estimată la
42.000 Euro.
- Bene ciari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri
 Finanțarea programelor de educație digitală a
angajaților pentru IMM-uri
- Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la
100.000 Euro/proiect;
- Buget: 30 milioane Euro


.

Sursa: Fonduri-Structurale.ro
Liliana Baicu
ADR Nord-Est

Noi apeluri ﬁnanțate din granturi SEE & Norvegiene
În semestrul al doilea al anului 2020, vor lansate mai multe
apeluri nanțate din granturile SEE & Norvegiene aferente,
în valoare totală de 75 milioane Euro.
Astfel, în trimestrul al treilea vor lansate 8 apeluri, în
cadrul următoarelor programe:
 Mediu (Restaurarea zonelor umede și turbăriilor,
Decontaminarea siturilor și a depozitelor de deșeuri,
Planuri de adaptare la schimbările climatice și reducere
a emisiilor;
 Sănătate (Servicii de sănătate de tip „outreach” – SGM
Servicii pentru întărirea prevenției pentru grupurile
vulnerabile și zone defavorizate, Îmbunătățirea
accesului la servicii de sănătate pentru grupuri
vulnerabile);



Dezvoltare locală (Drepturile omului – Implementarea
recomandărilor CEDO/2015 privind drepturile
persoanelor cu handicap, minorităților naționale,
deținuților, copiilor și femeilor; Energie; Electri carea
caselor; Energie regenerabilă – hidroenergie).

În trimestrul al patrulea vor lansate 13 apeluri, în
cadrul următoarelor programe:
 Dezvoltare locală (Intervenții prioritare în comunități
defavorizate, Educație, Mobilitatea în învățământul
superior);
 Cooperare în învățământul superior (Educație
profesională (VET), Creșterea capacității instituționale în
învățământul preuniversitar, Incluziunea școlară a
copiilor romi);



Cetățenie activă (Educație și implicare civică, Activism
civic și advocacy, Sprijin strategic pentru drepturile
omului și tratament egal, Acțiuni de advocacy pentru
incluziunea socială a grupurilor vulnerabile,
Dez voltarea comunităților rurale interetnice,
Diversi carea surselor de nanțare, Consolidarea
capacității ONG-urilor).

Informații suplimentare: https://www.eeagrants.ro/
Sursa: Fonduri Structurale / Granturi SEE & Norvegiene
Emilia Mihaela COȘERU
IPA Galați

Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele
nanciare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile
publice să investească în următoarea generație de
tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere
întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a
deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei.
Fondul pentru inovare va nanța tehnologii revoluționare
pentru energia din surse regenerabile, industriile mari
consumatoare de energie, stocarea energiei și captarea,
utilizarea și stocarea dioxidului de carbon. Acesta va
impulsiona redresarea verde prin crearea de locuri de
muncă la nivel local, adaptate exigențelor viitorului,
deschizând calea către neutralitatea climatică și
consolidând poziția Europei de lider tehnologic la scară
mondială.

Pentru perioada 2020-2030, Fondul pentru inovare va aloca
aproximativ 10 miliarde Euro obținute din licitarea
certi catelor în cadrul sistemului UE de comercializare a
certi catelor de emisii, în plus față de veniturile
nedistribuite ale predecesorului Fondului pentru inovare,
Programul NER 300.
Prima cerere de propuneri va oferi nanțare în valoare de 1
miliard Euro sub formă de granturi pentru proiecte de mare
anvergură în domeniul tehnologiilor curate, pentru a le
ajuta să depășească riscurile legate de comercializare și de
demonstrația la scară largă. Acest sprijin va ajuta noile
tehnologii să pătrundă pe piață. În cazul proiectelor
promițătoare care nu sunt încă gata pentru comercializare,
se rezervă un buget separat de 8 milioane Euro pentru
asistența destinată dezvoltării proiectelor.
Cererea de propuneri este deschisă pentru proiecte în
sectoarele eligibile din toate statele membre ale UE, Islanda
și Norvegia. Fondurile pot utilizate în cooperare cu alte
inițiative de nanțare publică, cum ar ajutoarele de stat
sau alte programe de nanțare ale UE. Proiectele vor
evaluate în funcție de potențialul de a evita emisiile de gaze
cu efect de seră, potențialul de inovare, maturitatea
nanciară și tehnică, precum și potențialul de aplicare la
scară largă și de rentabilitate.
Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 29
octombrie 2020. Proiectele se pot depune prin intermediul
portalului de nanțare și de licitație al UE (Funding&Tenders
opportunities), unde sunt disponibile mai multe detalii
privind întreaga procedură, la adresa:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/t
opic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
.

Sursa: www.greendeal.ro
Lucian SANDU
ADR Nord-Est
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Comisia Europeană a lansat, în data de 3 iulie 2020, prima
cerere de propuneri din cadrul Fondului pentru Inovare,
unul dintre cele mai mari programe din lume pentru
demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute
de dioxid de carbon, nanțate din veniturile obținute din
licitarea certi catelor de emisii din sistemul UE de
comercializare a certi catelor de emisii.
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Comisia Europeană investește 1 miliard Euro în domeniul tehnologiilor
ecologice

Comisia extinde Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat
Comisia Europeană a adoptat a treia modi care prin care
extinde domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru
măsuri de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020, pentru a
sprijini economia în contextul pandemiei. Cadrul temporar
a fost modi cat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, astfel
încât să se ofere mai multe posibilități de sprijin public
pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse
relevante pentru combaterea pandemiei de coronavirus,
protejarea locurilor de muncă și sprijinirea, în continuare, a
economiei. La 8 mai 2020, Comisia a extins a doua oară
domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru a include
măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată.
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Sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici,
inclusiv pentru întreprinderile nou-în ințate
Scopul principal al Cadrului temporar este de a oferi un
sprijin speci c întreprinderilor viabile care au intrat în
di cultate nanciară ca urmare a pandemiei de
coronavirus. Prin urmare, societățile care se a au deja în
di cultate înainte de 31 decembrie 2019, nu sunt eligibile
pentru a primi ajutoare în temeiul cadrului temporar, dar
pot bene cia de ajutor în temeiul normelor existente
privind ajutoarele de stat, în special în temeiul orientărilor
privind salvarea și restructurarea. Aceste orientări stabilesc
condiții clare potrivit cărora aceste societăți trebuie să
stabilească planuri de restructurare solide, care să le
permită să atingă viabilitatea pe termen lung.
Prin modi cările adoptate, se extinde cadrul temporar
pentru a le permite statelor membre să acorde sprijin
public tuturor microîntreprinderilor și întreprinderilor mici,

chiar dacă acestea se a au deja în di cultate nanciară la 31
decembrie 2019. Sprijinul va acordat, cu excepția cazului
in care societățile se a ă în proceduri de insolvență, au
primit ajutor pentru salvare pe care nu l-au rambursat sau
fac obiectul unui plan de restructurare în conformitate cu
normele privind ajutoarele de stat.
Stimulente pentru participarea investitorilor privați la
măsurile de ajutor vizând recapitalizarea în contextul
redresării in urma pandemiei de coronavirus
Comisia a adaptat, de asemenea, condițiile aferente
măsurilor de recapitalizare, în temeiul cadrului temporar,
pentru cazurile în care investitorii privați contribuie la
majorarea capitalului întreprinderilor, împreuna cu statul.
Aceste modi cări vor încuraja infuziile de capital cu o
participare privată semni cativă in întreprinderi,
limitându-se astfel nevoia nanțării prin intermediul
ajutoarelor de stat și riscul de denaturare a concurenței.
Protecția pieței unice si asigurarea unor condiții de
concurență echitabile
Prin această modi care, Comisia a clari cat faptul că
ajutoarele nu ar trebui să e condiționate de relocarea
activității de producție sau a unei alte activități a
bene ciarului din altă țară din Spațiul Economic European
(SEE) către teritoriul statului membru care acordă ajutorul,
întrucât o astfel de condiție ar deosebit de dăunătoare
pentru piața internă.
Sursa: Comisia Europeană
Lucian HOFMAN
ADR Nord-Est

Bugetul UE pentru 2021: un buget anual axat pe redresarea Europei
În cadrul instrumentului temporar de redresare menit să
mobilizeze investiții și să relanseze economia europeană
(Next Generation EU), Comisia Europeană a propus, pentru
anul 2021, un buget de 166,7 miliarde Euro, care va
completat de granturi, în valoare de 211 miliarde Euro și de
împrumuturi, în valoare de aproximativ 133 de miliarde Euro.
Fondurile vor contribui la reconstrucția și modernizarea
Uniunii, prin încurajarea tranziției verzi și a tranziției
digitale, prin crearea de locuri de muncă și prin consolidarea
rolului Europei la nivel mondial.
Bugetul re ectă prioritățile Europei, care sunt relevante
pentru asigurarea unei redresări durabile, astfel:
 1,34 miliarde Euro Programului Europa digitală, pentru
apărarea cibernetică a Uniunii și sprijinirea tranziției
digitale;
 3 miliarde Euro Mecanismului pentru interconectarea
Europei, sumă destinată investițiilor într-o infrastructură
de transport modernă, de înaltă performanță, pentru a
facilita conexiunile transfrontaliere;
 575 milioane Euro Programului privind piața unică, 36,2
milioane Euro și, respectiv, 127 milioane Euro
programelor de sprijinire a cooperării în domeniul scal
și vamal;











2,89 miliarde Euro Programului Erasmus+, pentru a
investi în tineri, și 306 milioane Euro pentru sectorul
cultural și cel creativ, prin intermediul Programului
Europa creativă;
1,1 miliarde Euro Fondului pentru azil și migrație și 1
miliard Euro Fondului de gestionare integrată a
frontierelor, pentru a consolida cooperarea în materie
de gestionare a frontierelor externe, precum și politica
privind migrația și azilul;
55,2 miliarde Euro politicii agricole comune și 813
milioane Euro Fondului european pentru pescuit și
afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa,
dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului
agroalimentar și a sectorului pescuitului și asigurarea
anvergurii necesare a acțiunilor de gestionare a crizelor;
228 milioane Euro Fondului pentru securitate internă și
1,05 milioane Euro Fondului european de apărare
pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea
europeană;
1,9 miliarde Euro asistenței de preaderare, pentru
sprijinirea vecinilor, inclusiv pe cei din Balcanii de Vest.

În plus, o mare parte a fondurilor va alocată acțiunilor
prioritare identi cate în legătură cu instrumentul Next
Generation EU, și anume:



1,19 miliarde Euro sunt alocate EU4Health, noul
program în domeniul sănătății, destinat să echipeze
Uniunea împotriva viitoarelor amenințări la adresa
sănătății, din care 1,17 miliarde Euro în cadrul
instrumentului Next Generation EU;



17,3 miliarde Euro sunt alocate Programului Orizont
Europa, pentru a consolida sprijinul european destinat
activităților de cercetare și inovare în domeniul sănătății
și al climei, din care 5 miliarde Euro în cadrul
instrumentului Next Generation EU;



15,36 miliarde Euro sunt alocate partenerilor externi,
prin Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru
dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), din
care 3,29 miliarde Euro în cadrul instrumentului Next
Generation EU;



10,13 miliarde Euro sunt alocate Programului InvestEU,
pentru investiții în infrastructură durabilă, inovare și
digitalizare. O parte din fonduri vor
alocate
Mecanismului de investiții strategice, pentru a construi
autonomia strategică în cadrul lanțurilor de
aprovizionare vitale de la nivel european;



2,8 miliarde Euro sunt alocate ajutoarelor umanitare,
din care 1,3 miliarde Euro în cadrul instrumentului Next
Generation EU, pentru nevoile umanitare din ce în ce
mai mari înregistrate în părțile cele mai vulnerabile ale
lumii.



8,28 miliarde Euro sunt alocate Instrumentului de
sprijin pentru solvabilitate, pentru a răspunde
p ro b l e m e l o r î n m ate r i e d e s o l va b i l i t ate a l e
întreprinderilor viabile din toate sectoarele economice;



47,15 miliarde Euro sunt alocate politicii de coeziune, la
care se adaugă 42,45 miliarde Euro prin mecanismul
REACT-UE. Fondurile vor destinate subvențiilor
pentru ocuparea forței de muncă, sistemelor de șomaj
tehnic, măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul
tinerilor, precum și lichidității și solvabilității pentru
IMM-uri;



9,47 miliarde Euro sunt alocate Fondului pentru o
tranziție justă, din care 7,96 miliarde Euro în cadrul
instrumentului Next Generation EU;



619 milioane Euro sunt alocate rescEU, mecanismul de
protecție civilă al Uniunii, pentru a se asigura faptul că
Uniunea are capacitatea de a răspunde la situații de
urgență la scară largă;

Proiectul de buget pentru 2021 se bazează pe propunerea
Comisiei privind următorul buget pe termen lung al UE
prezentată în 27 mai 2020. După ce Parlamentul European
și Consiliul vor ajunge la un acord cu privire la CFM 20212027, inclusiv cu privire la Instrumentul Next Generation
EU, Comisia își va adapta, în consecință, propunerea
privind bugetul 2021 printr-o scrisoare recti cativă.
Sursa: www. nantare.ro
Mihaela Paula MIHALACHE
IPA Galați

#EU4FairWork: campanie europeană de combatere a muncii nedeclarate
La nivelul Uniunii Europene, munca nedeclarată este
de nită ca ind „orice activitate remunerată, care este
legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată
autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor
de reglementare din statele membre”.

Autoritățile naționale sunt, în primă instanță, responsabile
pentru combaterea muncii nedeclarate. În același timp,

combaterea muncii nedeclarate reprezintă un obiectiv
important al Strategiei europene privind ocuparea forței
de muncă, contribuind la o piață a muncii mai echitabilă și
la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.
Sondajul Eurobarometru din 2019, publicat în martie 2020,
amintește că munca nedeclarată încă reprezintă o
provocare în Uniunea Europeană, afectând lucrătorii,
mediul de afaceri și guvernele. Unul din zece europeni
relatează că au achiziționat în ultimul an bunuri sau servicii
care ar putea proveni din munca nedeclarată. Cele mai
frecvente bunuri sau ser vicii care includ munca
nedeclarată au fost achiziționate din zona reparațiilor și
renovărilor de locuințe (30%), coafor și cosmetică (27%) și
servicii de reparații (19%). O treime dintre europeni cunosc
pe cineva care lucrează la negru.
Sondajul relevă, de asemenea, că lucrătorii liber
profesioniști și muncitorii mobili sunt, în mod special,
supuși riscului și scoate în evidență provocările legate de
economia colaborativă.

Enterprise Europe Network Informații europene

statelor membre li se vor putea acorda împrumuturi în
valoare de 131,5 miliarde Euro și granturi în valoare de
aproximativ 133 miliarde Euro în cadrul Mecanismului
de redresare și reziliență, ca parte a instrumentului Next
Generation EU;

7



Comisia Europeană a lansat, în martie 2020, prima
campanie europeană împotriva muncii nedeclarate
#EU4FairWork, care va derulată împreună cu Platforma
europeană de combatere a muncii nedeclarate și cu
Autoritatea Europeană a Muncii.
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#EU4FairWork combină o campanie social media (martieoctombrie 2020) și o săptămână de acțiune (septembrie
2020), care are ca scop:
 sensibilizarea lucrătorilor cu privire la drepturile lor,
impactul negativ al muncii nedeclarate, precum și
modul de raportare a acesteia și de a face tranziția la
muncă declarată,
 sensibilizarea companiilor cu privire la bene ciile și
obligațiile lor de a declara lucrători la toate nivelurile,
precum și la riscul sancțiunilor în cazul în care fac uz de
muncă nedeclarată,
 sensibilizarea factorilor de decizie, pentru a spori
eforturile de a combate munca nedeclarată, prin



inițiative politice și legislative,
creșterea cooperării dintre membrii platformei prin
implementarea împreună a campaniei.

În Săptămâna Acțiunii, susținătorii campaniei-partenerii
sociali și autoritățile naționale de aplicare, au plani cate o
gamă largă de activități, care vor include campanii de
comunicare online, cooperare bilaterală și inspecții, sesiuni
de informare și alte activități la nivel național, regional și
local.
Inițiativa urmărește să sporească gradul de informare al
lucrătorilor, companiilor și decidenților politici, susținând
că munca nedeclarată nu este rentabilă, privează lucrătorii
de protecţie socială, distorsionează concurenţa între
companii și creează breșe uriașe în nanţele publice.
Sursa: Comisia Europeană
Corina ÜRMÖSI
CCINA Constanța

Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020
Comisia Europeană a publicat rezultatele indicelui
economiei și societății digitale (DESI) pentru anul 2020,
care monitorizează performanțele digitale globale din
Europa și urmărește progresele înregistrate de țările
Uniunii, în ceea ce privește competitivitatea digitală.
Indicele DESI pentru anul acesta arată că s-au înregistrat
progrese în toate statele membre și în toate domeniilecheie evaluate.

înregistrând, în continuare, cel mai scăzut nivel de Utilizare
a serviciilor de internet dintre statele membre, ceea ce
corespunde cu cel mai scăzut nivel de competențe digitale
elementare în toată țara.

Întrucât pandemia a avut un impact semni cativ asupra
ecăreia dintre cele cinci dimensiuni urmărite de indicele
DESI, constatările din 2020 sunt interpretate ținând cont de
numeroasele măsuri luate de Comisie și de statele membre
pentru a gestiona criza și a sprijini redresarea.
Statele membre au luat măsuri pentru a reduce la
minimum contagiunea și a susține sistemele de sănătate,
de exemplu, prin introducerea de aplicații și platforme
pentru facilitarea telemedicinei și coordonarea resurselor
medicale.
Situația României
Pe baza datelor anterioare pandemiei, performanța
României a fost identică în patru din cele cinci dimensiuni
DESI măsurate. Această situație este cauzată de progresele
lente înregistrate în general, dar și de evoluțiile politice,
întrucât în România au existat patru guverne diferite în
ultimii trei ani, conform raportului. România înregistrează
cele mai bune rezultate în dimensiunea Conectivitate
ocupând locul 11, datorită utilizării ridicate a benzii largi de
foarte mare viteză și disponibilității ample a rețelelor de
foarte mare capacitate xe, în special în zonele urbane.
De asemenea, 49% dintre locuințele din România sunt
abonate la servicii de bandă largă de foarte mare viteză (cel
puțin 100 Mbps), România situându-se astfel pe locul 5 în
UE. Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în
urmă, în condițiile în care aproape o cincime dintre români
nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime
au competențe digitale cel puțin elementare, România

România este bine poziționată în ceea ce privește
absolvenții TIC, plasându-se pe locul al cincilea, cu 5,6%
dintre toți absolvenții (media UE: 3,6%). Cu toate acestea, în
ceea ce privește Serviciile publice digitale și utilizarea
serviciilor de internet, performanța României este cea mai
scăzută în rândul statelor membre ale UE și se situează pe
locul 27 în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale
de către întreprinderi, acest lucru ind pus în baza faptului
că România nu are o strategie națională de transformare
digitală pentru întreprinderi, conform raportului.
În ceea ce privește Capitalul uman, nivelurile competențelor
digitale cel puțin elementare și al competențelor cel puțin
elementare în materie de software situează România pe locul
27 în rândul statelor membre ale UE. Raportul pentru
România poate descărcat de la adresa: https://ec.europa.eu/
Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România
Florin Constantin ȘERBESCU
Tehnopolis Iași

Platforma românească KFactory va primi o ﬁnanțare de 215.000 Euro
(IIoT) și Machine Learning (ML), cumulate cu experiența din
industriile IT și producție a fondatorilor, KFactory a reușit să
crească cu până la 25% performanța pentru clienții săi,
oferind în același timp un model accesibil de subscripție
lunară (SaaS).

Sparking Capital a coordonat procesul de nanțare și este
un fond cu capital de risc constituit din surse private, care
face investiții de tip pre-seed și seed în companii inovatoare
din segmentele Industry 4.0, property tech, economie
circulară, marketing tech, transformare digitală și
sustenabilitate.

Kfactory vine în întâmpinarea companiilor de producție
care doresc să crească performanța utilajelor industriale și
a operatorilor, având ca rezultat creșterea pro tabilității.
Având la bază conceptele de Industrial Internet of Things

Ghidul serviciilor verzi pentru tineri
Eurodesk și ERYICA (Agenția Europeană pentru Informarea
și Consilierea Tinerilor) și-au unit forțele pentru a crea un
ghid și a oferi măsuri de bază pentru sectorul de informare
a tinerilor, astfel încât acesta să ofere servicii verzi și să îi
sprijine pe tineri în activitățile lor privind mediul.
Ghidul vizează explorarea rolului muncii de informare a
tinerilor în contextul crizei climatice și oferă sfaturi
concrete și exemple de bune practici pentru crearea unor
servicii de informare verzi pentru tineri. De asemenea,
ghidul oferă exemple pentru serviciile de informare privind
moduri de informare, implicare și împuternicire a tinerilor
pentru un mediu durabil.
Publicația cuprinde și recomandări privind politici,
exemple de activități de educație non formală și un glosar
verde. Ghidul complet poate descărcat de pe pagina web:
https://www.anpcdefp.ro/
Sursa: www.anpcdefp.ro
Daniela IURCAN
Tehnopolis Iași

Alături de Sparking Capital, investiția în KFactory este
susținută de Seed Blink, cea mai mare platformă de equity
crowdfunding din regiune, care facilitează accesul
investitorilor privați în ecosistemul start-up-urilor
inovatoare și accesul acestora la capital.
Sursa: www.startupcafe.ro
Manuela BACIU
CCIA Galați

Enterprise Europe Network Informații europene

Platforma monitorizează felul în care echipamentele
industriale, operatorii, comenzile și echipele de suport se
comportă și interacționează în timpul procesului de
producție, astfel încât managerii să poată avea vizibilitate
totală asupra întregului proces și să poată lua decizii rapide
și informate.
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Kfactory a fost dezvoltată de un start-up românesc și este o
platformă digitală orientată către creșterea performanței și
productivității rmelor de producție. Aceasta va primi o
nanțare de 215.000 Euro pentru dezvoltarea și
implementarea planului de afaceri pe următorii ani.
Finanțarea este coordonată de Sparking Capital, în calitate
de Lead Investor, în parteneriat cu platforma de equity
crowdfunding Seed Blink și alti investitori privați (business
angels).

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța
(Partener 1)
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BOIT20200511001
O companie de familie, deschisă în 1890 în nord vestul
Italiei, deține o vie cu tradiție în zonă. Compania produce
diferite varietăți de vinuri: roșu, rose, aromatic - Barbera
d'Asti DOCG, Monferrato Nebbiolo DOC, Monferrato Rosso
DOC, Monferrrato Bianco DOC, Piemonte Bianco DOC,
Roero Arneis DOCG, Moscato d'Asti DOCG, Piemonte
rosato DOC, Metodo Classico Brut Rosè, Passito. Toate
vinurile respectă standardele de calitate, iar compania
caută distribuitori din Uniunea Europeană și din afara
acesteia pentru produsele sale.
BOLT20200518001
O companie din Lituania, specializată în prăjirea cafelei
oferă un produs de calitate ridicată, proaspăt prăjită, din
diferite colțuri ale lumii. Toate soluțiile de procesare ale
cafelei pot realizate conform nevoilor clienților: prăjirea,
măcinarea și ambalarea. Compania caută parteneri din
domeniu, cafenele, magazine gourmet, ciocolaterii sau alte
tipuri de companii interesate de distribuirea de cafea de
calitate.
BOPL20200219002
O companie din Polonia, ce operează în industria
alimentară și este comerciant en-gros și importator direct
al unor branduri cunoscute, precum Jelly Belly, Reese's,
Hershey's, Oreo, Pocky, Mondelēz și Ferrero, caută
distribuitori și reprezentanți comerciali locali pentru aceste
produse.
BOPL20200430001
O companie poloneză oferă spre distribuție paie ecologice
100% naturale. Paiele sunt complet biodegradabile, fără
gluten, realizate din secară, fără organisme modi cate
genetic, provenită din culturile poloneze. Paiul nu are gust
sau miros și este disponibil în 3 lungimi: 13 cm, 17 cm, 20 cm.

Compania poate asigura livrarea a minim de 1 milion de
bucăți pe lună, în pachete vrac de 500 sau 1000 de bucăți.
BRPL20200228001
O companie din Polonia, ce produce cosmetice naturale,
precum săpunuri, creme, scrub-uri și alte produse similare,
are în vedere lărgirea portofoliului de cosmetice și dorește
să stabilească parteneriate cu furnizori de uleiuri vegetale
de măsline, cocos, boabe de cacao, jojoba, avocado,
sâmburi de struguri, argan, migdale, ricin; pudre vegetale;
argile cosmetice: albă, roz, verde, albastră etc.; apă de ori.
BOPL20200428001
O companie poloneză, cu o experiență de aproape 30 de
ani pe piață, operează în producția de mânere pentru uși.
Aceasta a dezvoltat un deschizător special de tip ”mâini
libere”, care permite deschiderea ușii cu antebrațul,
reducând riscul de contact direct cu virusuri și bacterii de
pe mânerul ușii. Accesoriul are o formă ergonomică și este
foarte ușor de instalat. Se utilizează pentru mânere cu
diametre de la 19 la 22 mm și este oferit spre distribuție.
BOSI20200505001
O companie slovenă specializată în producția de
prototipuri și modele care folosesc tehnologia de
imprimare 3D își oferă capacitatea de producție pentru
piese turnate, forme de turnare, diverse produse din plastic,
cauciuc, metal, nisip de turnătorie și pudră specială de
imprimare 3D. Compania este interesată de parteneri
pentru cooperare pe termen lung în baza unui acord de
producție, conform cerințelor clientului, oferind suport dea lungul tuturor stadiilor proiectului: design, proiectare
CAD, prototipare, producție în masă. Compania poate
produce piese cu dimensiuni maxime de 4 x 2 x 1 m.
Info help desk: Bogdan CAZAN, tel.0241 550 960,
e-mail: een@ccina.ro

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați (Partener 2)
BOHR20200615001
Companie din Croaţia, producătoare de pungi semisolubile din plastic, destinate spălării articolelor
contaminate, caută parteneri pentru servicii de distribuție,
acord de fabricație sau acord de agenție comercială.
Pungile sunt confecţionate din material de tip PE-LD/PVA
(polietilenă granulată cu densitate scăzută/alcool
polivinilic) pentru uz medical, militar și apărare, hotelier,
etc. În portofoliul lor de produse se regăsesc, de asemenea,
saci pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte
necontaminate, precum și alte produse de ambalare din
plastic.

BOLT20200609001
COVID 19: Un producător din Lituania de îmbrăcăminte de
unică folosință și reutilizabilă caută distribuitori și oferă
servicii de producție. Produsele sunt certi cate ISO
9001:2015, sunt fabricate din bumbac și poliester sau dintrun material ușor, nețesut, impermeabil. Principalele
produse de protecție sunt: măști reutilizabile, medicale
(65% poliester, 35% bumbac), diverse culori și stiluri, cu un
singur strat, strat dublu, strat dublu cu buzunar interior;
salopete - impermeabile de unică folosință, cu fermoar
(material nețesut) sau din material textile reutilizabil, cu
fermoar (65% poliester, 35% bumbac); halate, etc.

BRUA20200526001
IMM ucrainean din Dnipro, distribuitor cu experiență de
mobilier, dorește să-și diversi ce portofoliul de produse, în
special cu mobilier de uz casnic, din lemn natural.
Compania este dispusă să importe noi modele de produse,
pe baza unor acorduri de servicii de distribuție.

BOPL20200526004
Producător polonez de îmbrăcăminte și lenjerie pentru
copii și bebeluși, dorește să-și extindă reţeaua de
distribuţie în alte ţări și caută distribuitori sau magazine
pentru copii, precum și magazine online. Compania are în

portofoliul și un scutec inovator, ecologic și reutilizabil.
Toate produsele sunt certi cate „Safe for children” și „EkoTex”, care garantează o utilizare sigură.
BOIT20200612001
Companie italiană din Alpi, produce bomboane de
ciocolată și foietaj fără gluten și caută distribuitori din
Europa, care sunt specializați în produse premium. Gama
lor de produse cuprinde: praline tradiţionale cu rom, alune
sau nougat, tablete de ciocolată, produse de patiserie fără
gluten, prăjituri sezoniere, de asemenea fără gluten.

BOBG20200406001
Un producător bulgar de echipamente de calibrare,
curățare și tratare a semințelor caută parteneri din România
pentru a încheia acorduri de distribuție. Partenerii căutați
sunt distribuitori de utilaje agricole, dornici să își extindă
portofoliul cu un nou produs de calitate. Compania oferă
potențialilor distribuitori servicii complete, cum ar
punerea în funcțiune a echipamentului și servicii complete
de vânzare.
Info help desk: Geanina ONODI, tel. 0236 460 545, e-mail:
geanina.onodi@cciagl.ro

BORU20200527001
O companie din Rusia ce produce delicatese din carne
uscată de porc, vită și pui, folosește o tehnologie unică în
producție: uscarea la rece a produselor din carne. Se
caută parteneri cu care să se încheie un acord de servicii
de distribuție.
BRAM20200602001
Magazin multi-brand din Armenia, specializat în vânzarea
de haine, accesorii, lenjerie pentru femei, bărbați, copii și
tineri, caută parteneri de încredere din industria textilă.
BRDK20200622001
O compania daneză fondată în 1986 este unul dintre cei
mai mari distribuitori de IT din Uniunea Europeană, cu

birouri de vânzări în 26 de țări din Europa.
Departamentul de marketing al companiei caută o
companie din UE care dorește să încheie un parteneriat
strategic, în baza unui acord de fabricație.
BOLT20200617001
Companie lituaniană cu drepturi de distribuție exclusivă
de hârtie creponată medicală non-sterilă, caută parteneri
de afaceri, care să lucreze în baza unui acord de servicii de
distribuție.
BRLT20200508001
O companie din Lituania, în ințată în 2015, creează și
produce rochii pentru femei. Compania ar dori să adauge
câteva produse noi în portofoliu. Produsele de interes
sunt: poșete, curele, portofele, rochii pentru femei și
fetițe, bluze, încălțăminte și accesorii (eșarfe). Compania
cunoaște piața locală, are 7 magazine în cele mai mari
mall-uri din Lituania și caută producători pentru cele
menționate mai sus, interesați să intre pe piața locală.
Info help desk: Maria CARP, tel. 0332 102 208, e-mail:
maria.carp@tehnopol-is.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (Partener 4)
BRFR20200615001
Designer și distribuitor francez de îmbrăcăminte din cașmir
este interesat de cooperare cu producători europeni de
tricotaje în cadrul unor acorduri de fabricație. Compania
franceză este specializată în vânzarea online a hainelor din
cașmir și își proiectează propriile modele. Astăzi, produsele
sunt fabricate în Asia, dar compania a decis să mute
producția în Europa. Acesta este motivul pentru care
compania caută producători capabili să producă haine din
cașmir, sub o etichetă privată. Acordul poate include
aprovizionarea cu re de cașmir de către partener sau nu.
BOIT20200511001
O companie de familie, deschisă în 1890 în nord vestul
Italiei, deține o vie cu tradiție în zonă. Compania produce
diferite varietăți de vinuri: roșu, rose, aromatic - Barbera
d'Asti DOCG, Monferrato Nebbiolo DOC, Monferrato Rosso
DOC, Monferrrato Bianco DOC, Piemonte Bianco DOC,
Roero Arneis DOCG, Moscato d'Asti DOCG, Piemonte
rosato DOC, Metodo Classico Brut Rosè, Passito. Toate
vinurile respectă standardele de calitate, iar compania
caută distribuitori din Uniunea Europeană și din afara
acesteia pentru produsele sale.

BRIT20200128001
O companie italiană are experiență de peste 30 de ani ca
distribuitor pentru dispozitive medicale. Principalii săi
clienți sunt spitale naționale publice și clinici private, cu o
relație solidă cu profesioniști din domeniul medical. Se
caută industrii care produc dispozitive medicale de unică
folosință, implantabile, purtabile și portabile. Compania își
oferă serviciile sale de distribuție către parteneri din
străinătate pentru piața italiană.
BRES20200512002
Companie spaniolă deținătoare de terenuri vaste dedicate
producției agricole, cu o experiență de câțiva ani în
reparații de mașini și utilaje agricole, își oferă serviciile
companiilor care caută parteneri noi, interesate de agenții
comerciale, acorduri de distribuție și licență ale
echipamentelor sau utilajelor lor. De asemenea, compania
oferă asistență de întreținere și un serviciu complet postvânzare, inclusiv instalarea și repararea la fata locului a
utilajelor sale.
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BRPL20200522001
Un IMM polonez specializat în cosmetice pe bază de
ingrediente naturale vrea să-și lărgească gama de
produse. Prin urmare, compania caută producători străini
de produse cosmetice naturale (de ex. creme, loțiuni
pentru corp, tonere pentru față, demachiante, uleiuri
pentru față și corp, creme speciale pentru celulită etc.).

Enterprise Europe Network Cereri și oferte de interes

Parcul Științiﬁc și Tehnologic Tehnopolis Iași (Partener 3)

TOUK20200603001
O companie din Marea Britanie a dezvoltat o clinică
virtuală, care oferă o consultație sigură pacient-practicantpacient prin apel video sau audio, permițând în același
timp încărcarea sigură a șierelor în 2 căi, schimbul de
informații și urmărirea completă pentru a asigura
continuitatea medicală și îngrijirea cuprinzătoare a
pacientului. Firma caută spitale sau clinici care sunt
interesate de un sistem sigur de accelerare a consultațiilor,
pentru a elimina întârzierile datorate COVID-19, printr-un
acord comercial cu asistență tehnică.
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TOCZ20200430001
Un start-up ceh, în cooperare cu alți parteneri industriali și
universitari, a dezvoltat o mască de protecție cu un ltru P3
schimbabil, care are cel mai înalt grad de protecție. Setul
este format din corpul măștii, fabricat prin modelarea prin

injecție și un ltru extern, care îndeplinește același grad sau
mai mare de protecție ca un respirator FFP3. Compania
este interesata de licență sau un acord comercial cu
asistență tehnică.
TRAT20190917001
O companie austriacă a în ințat prima comunitate Cradleto-Cradle din industria tipogra ei și este interesată să o
promoveze în toată Europa și nu numai. Prin urmare, caută
tehnologii, materiale și procese de mediu durabile, din
lanțul valoric al tehnicilor de imprimare. Se oferă un acord
de cercetare și cooperare tehnică pentru a dezvolta sau
introduce noi produse pe piață, precum și un acord
comercial cu asistență tehnică. Domeniile de concentrare
includ hârtie, adezivi, substanțe chimice.
Info help desk: Lidia BEȚOAEA, tel. 0233 218 071, e-mail:
een@adrnordest.ro

IPA Galați (Partener 5)
BOES20180720002
Un start-up catalan, lider în hardware-ul open source,
proiectează și produce hardware de automatizare
personalizat (HW) pentru companii industriale. Caută
producători de echipamente interesate să folosească
electronice open source pentru produsele lor. Acest startup oferă acorduri de servicii pentru proiectarea hardware și
acorduri de fabricație si este capabil să producă 25.000 de
produse pe lună.
BOUA20190530003
O companie ucraineană din Bila Tserkva (Regiunea Kiev)
este specializată în producerea de garnituri pentru
companii din industria chimică și petrolieră, metalurgie,
inginerie și prelucrarea metalelor și industrie electrică.
Compania oferă materiale de garnitură gata făcute, precum
și la comandă. Sunt oferite acorduri de servicii de
distribuție magazinelor de construcții, angrosiștilor și
comercianților cu amănuntul de materiale tehnice.
BOMD20200521001
O companie din Rep. Moldova specializată în produse de
cofetărie caută parteneri de afaceri din UE și din alte țări.
Compania în ințată în 2003 are experiență de lungă durată
în dezvoltarea și producerea produselor alimentare de
înaltă calitate: dulciuri tradiționale, prăjituri și torturi.
Compania dorește să stabilească o cooperare de afaceri pe
termen lung, în cadrul unui acord de servicii de distribuție.
BRPL20190904001
Un IMM din Silezia Inferioară (Polonia), specializată în
producerea de articole exclusiv pentru animale, caută o
companie care excelează în producția de componente din
piele, în special lese din piele / gulere și genți. Compania
este interesată să stabilească o cooperare pe termen lung,
sub formă de subcontractare.
TRTR20190905001
O companie turcă produce țesături pentru îmbrăcăminte
pentru femei; de asemenea, are cunoștințe și experiență
vast, în special în producția de pantaloni elastici și țesături

pentru cămăși. Firma caută o tehnologie de producție
compozită, cu tehnici de țesut 3D, care să permită
producerea structurii țesăturii în formă complexă. În acest
fel, cantitatea de material care trebuie utilizată, cantitatea de
deșeuri și procese sunt reduse. Compania caută parteneri în
baza unui acord de cooperare în domeniul cercetării.
TRGR20190419001
Un IMM grec a dezvoltat un pachet software avansat de
simulare intern, care se aplică în diverse sectoare, precum
aeronautică, asistență medicală, echipamente industriale,
petrol și gaze. În prezent, compania este interesată de
cooperare cu alte entități relevante, care ar putea contribui
la dezvoltarea software-ului, prin lansarea de noi provocări
inginerești, în baza unui acord de cooperare tehnică.
TRPL20190910001
O companie poloneză proiectează și produce diverse forme
de cabine pentru interior. Astfel de produse permit
conversații confortabile în locuri lipsite de con dențialitate,
precum birouri Open Space, săli de producție, restaurante și
cluburi, precum și spații de expoziție. Pentru a mai
competitivă, compania caută noi tehnologii, cu un accent
deosebit pe tehnologiile multimedia și telecomunicații, in
baza unui acord comercial cu asistență tehnică.
Info help desk: Emilia Mihaela COȘERU, tel. 0236 433 467,
e-mail: een@ipa.ro

Comercializarea de bunuri în UE

Înainte de a introduce mărfuri pe piața UE, trebuie să vă
asigurați că ele îndeplinesc cerințele UE în ceea ce privește
sănătatea oamenilor și a animalelor, protecția mediului și
drepturile consumatorilor. Ar putea vorba despre norme
și speci cații armonizate la nivel european sau despre cele
gestionate de ecare țară din UE dar recunoscute de UE;
acesta este principiul recunoașterii reciproce.
Deși aveți libertatea de a de ni termenii și condițiile
generale de vânzare, inclusiv limitările în materie de livrare,
toți clienții dumneavoastră din UE trebuie să bene cieze de
același acces la produse ca și clienții locali. Dacă oferiți
prețuri speciale sau anumite condiții de promovare ori
vânzare, acestea ar trebui să le e accesibile tuturor
clienților, indiferent de țara UE în care se a ă, de
naționalitate, de locul de reședință sau de locul de
desfășurare a activității.

Clienții trebuie să aibă posibilitatea de a accesa orice
versiune a site-ului dumneavoastră – de exemplu, un client
care se conectează din Italia ar trebui să poată naviga pe
site-ul pentru Spania, dacă introduce adresa URL
respectivă, fără a redirecționat automat către versiunea
pentru Italia. Clienții trebuie să aibă posibilitatea să își dea
consimțământul înainte de a redirecționați și să și-l
retragă în orice moment.
Dacă oferiți un serviciu de livrare, trebuie să vă asigurați că
și clienții stabiliți în țări din UE în care nu furnizați un astfel
de serviciu au dreptul de a comanda produse de pe site-ul
dumneavoastră și de a se ocupa ei înșiși de livrarea sau
ridicarea produselor respective.
Dacă desfășurați pe teritoriul UE activități de export și/sau
import care depășesc o anumită sumă, va trebui să furnizați
un raport statistic privind uxurile dumneavoastră
comerciale în interiorul Uniunii.
Pragurile de la care raportarea devine obligatorie sunt
stabilite anual de ecare stat membru al UE (de obicei în
ultimul trimestru) și se aplică pe tot parcursul anului
calendaristic următor. Există praguri separate (care ar putea
diferite) pentru exporturi (ieșiri) și importuri (intrări).
Când începe obligația de raportare? Statul dumneavoastră
membru stabilește un prag care se aplică pentru un anumit
a n c a l e n d a r i s t i c. D a c ă i m p o r t u r i l e / e x p o r t u r i l e
dumneavoastră din anul anterior au depășit pragul
respectiv, trebuie să raportați începând cu luna ianuarie a
anului în curs.
Cine trebuie să raporteze? Întreprinderile și persoanele
zice care sunt înregistrate în scopuri de TVA sau care
expediază și/sau recepționează bunuri, de îndată ce
valoarea uxurilor depășește pragul stabilit. Îi puteți cere
unei companii specializate să vă reprezinte și să raporteze
în numele dumneavoastră.
Când trebuie să raportați? Cel puțin o dată pe lună, pentru
uxurile comerciale din luna precedentă. Termenul-limită
este stabilit de autoritatea națională competentă din
ecare țară din UE.

Aceste norme vizează tranzacțiile online și oﬄine, atâta
timp cât vânzările se efectuează către utilizatorul nal
(persoană zică sau întreprindere care nu intenționează să

Ce uxuri comerciale trebuie raportate? Deplasările zice
de bunuri din statul membru de expediere în statul
membru de sosire (și vice versa). Dacă aveți autorizație
pentru procedura vamală de perfecționare activă, iar
bunurile neprelucrate/prelucrate sunt transportate în UE
dintr-o țară în alta, aveți obligația de a raporta acest lucru.

Enterprise Europe Network Noutăți legislative

Regatul Unit nu mai este stat membru al Uniunii Europene.
Cu toate acestea, Regatul Unit și UE se a ă într-o perioadă
de tranziție care va dura cel puțin până la 31 decembrie
2020. În această perioadă, toată legislația UE continuă să se
aplice în Regatul Unit. Este vorba inclusiv despre normele și
reglementările privind produsele, formalitățile vamale și
obligațiile de raportare. Formalitățile vamale trebuie
îndeplinite când mărfurile sunt importate sau exportate
între țări din UE și țări din afara UE (inclusiv cele care
bene ciază de libera circulație a mărfurilor, respectiv
Spațiul Economic European, Elveția, Turcia, Andorra și San
Marino).

revândă, să transforme, să proceseze, să închirieze sau să
subcontracteze achiziția).
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Ca întreprindere care desfășoară activități comerciale în
Europa, puteți bene cia de piața unică a UE, precum și de o
serie de acorduri comerciale cu alte țări europene. Aceasta
înseamnă că majoritatea bunurilor pot circula liber pe acest
teritoriu, fără costuri suplimentare sau restricții cantitative.
Este vorba despre așa-numitul principiu al liberei circulații a
mărfurilor. Totuși, anumite mărfuri precum produsele
accizabile și produsele chimice fac obiectul unor
reglementări suplimentare. Obligațiile în materie de TVA
diferă în funcție de mărfurile pe care le vindeți, de
cumpărător și de destinația către care sunt transportate
produsele.

Notă: Dacă oferiți doar servicii transfrontaliere care nu
includ circulația transfrontalieră a mărfurilor, nu trebuie să
raportați în baza sistemului Intrastat.
Ce date trebuie raportate? Rapoartele dumneavoastră
lunare Intrastat trebuie să includă:
 numărul de înregistrare în scopuri de TVA
 perioada (luna) pentru care completați declarația
 direcția uxului comercial: ieșire sau intrare
 codul de 8 cifre al produsului din nomenclatura
combinată (aceasta se publică anual în Jurnalul O cial al
UE)




codul țării UE de expediere/de destinație
valoarea bunurilor – fără TVA și accize

S-ar putea să ți nevoit să furnizați și informații
suplimentare, cum ar condițiile de livrare prevăzute de
contract (de ex., EXW, CIF, FOB) sau modul de transport (de
ex., maritim, rutier, feroviar). Autoritățile naționale oferă
instrumente pentru a ajuta întreprinderile să își
îndeplinească obligațiile de raportare care le revin în
temeiul sistemului Intrastat.
Sursa: https://europa.eu/youreurope/business/
Cătălina CAZACU
Tehnopolis Iași
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Standarde europene puse la dispoziție gratuit pentru producția de măști,
mănuși și echipamente de protecție
Începând din martie 2020, ca răspuns la pandemia cauzată
de noul coronavirus, CEN (Comitetul European pentru
Standardizare) și CENELEC (Comitetul European pentru
Standardizare Electrotehnică) au convenit, împreună cu
toți membrii acestora – printre care și ASRO (Organismul
național de standardizare din România) – și la cererea
urgentă a Comisiei Europene, să pună la dispoziție
gratuit o serie de standarde europene pentru
dispozitive medicale și echipamente de protecție,
necesare în contextul situației generate de COVID-19.
Decizia excepțională a fost motivată de necesitatea de a
combate de citul sever de măști și echipamente medicale
de protecție de pe întreg teritoriul Europei, cauzat de
dezvoltarea pandemiei noului coronavirus. Standardele
permit astfel accesul mai rapid și mai facil pe piață al
echipamentelor necesare.

Cele 11 standarde dezvoltate de CEN, împreună cu alte 3
dezvoltate împreună cu ISO, au ca obiect de activitate
măștile ltrante comune, mănușile medicale și
îmbrăcămintea de protecție, reprezentând rezultatul unui
efort european comun, la care au contribuit sute de experți
și părți interesate din domeniile medicale și de protecție a
muncii din întreaga Europă.
Standardele pot descărcate gratuit de pe site-urile web
ale ecărui membru CEN, pe pagina ASRO ind disponibile:


Măști: SR EN 149+A1:2010 – Aparate de protecție
respiratorie. Semi-măști ltrante împotriva particulelor.
Cerințe, încercări, marcare; SR EN 14683+AC – Măști
faciale de uz medical. Cerințe și metode de încercare;



Mănuși: SR EN 455-1:2003 – Mănuși medicale de unică
utilizare. Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripții și
încercări; SR EN 455-2:2015 – Mănuși medicale de
unică utilizare. Partea 2: Cerințe și metode de încercare
a proprietăților zice; SR EN 455-3:2015 – Mănuși
medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerințe și metode
de încercare pentru evaluare biologică; SR EN 4554:2009 – Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 4:
Cerințe și încercări pentru determinarea termenului
limită de valabilitate; SR EN ISO 374-5:2017 – Mănuși
de protecție împotriva produselor chimice periculoase
și a microorganismelor. Partea 5: Terminologie și
cerințe de performanță pentru riscurile datorate
microorganismelor;

Oferirea accesului gratuit la versiunile naționale ale
standardelor ce fac obiectul deciziei organismelor de
standardizare facilitează producția pentru companiile din
Spațiul Economic European care își reconvertesc liniile de
producție și implicit, pentru a asigura lucrătorilor din
domeniul medical accesul la echipamente de citare.

SR EN 14126:2004/AC:2005 – Îmbrăcăminte de
protecţie. Cerinţe de performanță și metode de
încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva
agenţilor infecţioși;
SR EN 14605+A1:2010 – Îmbrăcăminte de protecţie
împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe de
performanţă pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente
de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la
pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte
care protejează numai anumite părţi ale corpului (Tip
PB [3] și PB [4]);

SR EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecţie.
Cerinţe generale


Protecție ochi: SR EN 166:2003 – Protecţie individuală a
ochilor. Speci caţii;



Evaluarea dispozitivelor medicale: SR EN ISO 109931:2010 – Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale.
Partea 1: Evaluare și încercare în cadrul unui proces de
m a n a g e m e nt a l r i s c u l u i ; S R E N I S O 1 0 9 9 3 1:2010/AC:2010 – Erata – Evaluarea biologică a
dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare și încercare în
cadrul unui proces de management al riscului.

Link pentru acces direct: https://www.asro.ro/kitstandarde-gratuite-covid-19/
Sursa: ASRO; CEN/CENELEC
Bogdan CAZAN
CCINA Constanța

Noi reglementări privind programele și proiectele transfrontaliere
În urma lansării pachetelor din cadrul Inițiativei pentru
investiții ca reacție la coronavirus, Comisia Europeană a
adaptat și normele pentru programele de cooperare
transfrontalieră (CTF) între statele membre ale UE și țările
din vecinătatea UE, nanțate prin Fondul European de
Dezvoltare Regională și Instrumentul European de
Vecinătate (IEV).



reducerea sarcinii administrative, pentru o selecție mai
rapidă a proiectelor ca răspuns la pandemia de
coronavirus.

Acest lucru constituie, de asemenea, un pas către o mai
bună armonizare a normelor între programele INTERREG și
cele de cooperare la frontierele externe ale UE cu țările
partenere din vecinătate și cu Rusia.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a
declarat: „Sunt necesare norme modi cate pentru a sprijini
țările vecine în lupta împotriva coronavirusului, deoarece
această criză nu are granițe. În plus, aceste modi cări arată
dorința UE de a se asocia în condiții de egalitate cu vecinii săi,
astfel încât aceștia să poată bene cia de aceleași oportunități
ca statele membre ale UE.”
Regiunile a ate de ambele părți ale frontierelor externe ale
UE vor bene cia de măsuri nanciare și juridice simpli cate,
stabilite pentru combaterea crizei coronavirusului, cu
privire la aceste pachete.
Reglementările oferă posibilitatea ca programele și
proiectele CTF din cadrul IEV să bene cieze de:

nanțare de 100 % din partea UE;
 mai multă exibilitate pentru punerea în aplicare a
proiectelor;

Sursa: www.fonduri-structurale.ro
Vasili APOSTOL
IPA Galați
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Îmbrăcăminte: SR EN 14126:2004 – Îmbrăcăminte de
protecție. Cerințe de performanță și metode de
încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva
agenților infecțioși;
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Eveniment world café „Promovează-te ca tânăr antreprenor!”
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Enterprise Europe Network Activitatea Consorțiului ERBSN

Centrul Enterprise Europe Network Constanța din cadrul
Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie și Agricultură
Constanţa, împreună cu Centrul Europe Direct București
din cadrul Institutul European din România, Societatea
Antreprenorială Studențească ASE București, USH Pro
Business și Agenția pentru Dezvoltare Regională BucureștiIlfov au organizat, in data de 30 iunie 2020, în format ”world
café” (cafenea vir tuală publică) evenimentul
„ P R O M O V E A Z Ă -T E C A TÂ N Ă R A N T R E P R E N O R ! /
BOOSTING YOURSELF AS A YOUNG ENTREPRENEUR!”
Sesiunile online s-au desfășurat pe platforma Zoom, iar
tinerii participanți au a at informații relevante despre
instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a deveni
antreprenor și pentru a crește competitivitatea afacerilor
existente.
Evenimentul a inclusn patru ateliere de lucru desfășurate
simultan, la care tinerii antreprenori au participat prin
rotație:
 Antreprenoriat și internaționalizare prin Enterprise
Europe Network – Bogdan Cazan, Senior Expert,
Enterprise Europe Network Constanța, Camera de
Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
 Oportunități Orizont 2020 și Horizon Europe – Cristian
Ormindean, PROSME, Membru al Enterprise Europe

Network, Agenția pentru Dezvoltare Regională
București-Ilfov;
 Vreau să devin antreprenor! Ce fac acum? – MihaelaCornelia Dan, Prof.univ.dr. Facultatea de Administrarea
Afacerilor din cadrul ASE București, Coordonator
Societatea Antreprenorială Studențească;
 Spiritul antreprenorial între competiție și cooperare din
perspectiva carierei profesionale – Costin Lianu, Conf.
univ. dr., Prorector Relații Internaționale, Universitatea
Spiru Haret București, Director General USH Pro
Business.

Feedback-ul din partea participanților și a facilitatorilor
a fost unul pozitiv, cei dintâi bene ciind de informații
utile despre antreprenoriat, internaționalizare și
inovare. Organizațiile participante au convenit să
continue colaborarea în acest sens.
Irina GĂITĂNARU
CCINA Constanța

ICONIC TRADE SHOW
În data de 1 Iulie 2020, Clusterul ICONIC din Iași a organizat
prima ediție a “ICONIC Trade Show”, care s-a desfășurat
online, via Zoom, cu participarea a 16 companii din
domeniul TIC.
Scopul acestui eveniment a fost de a întări sentimentul de
comunitate și de a facilita membrilor ICONIC și membrilor
ARIES Moldova posibilitatea de a se cunoaște și de a
colabora cât mai bine. Evenimentul a fost în concordanță cu
misiunea clusterului de a contribui la modelarea viitorului
socioeconomic al României prin inovație, competitivitate și
dinamicitate crescută.

Cu această ocazie, centrul Enterprise Europe Network
găzduit de Tehnopolis Iași a prezentat serviciile de inovare
și de internaționalizare ale Rețelei, cea mai mare rețea de
afaceri din lume. După acest prim contact, experții
Enterprise Europe Network vor plani ca și derula sesiuni
dedicate cu ecare rmă inovativă din clusterul ICONIC,
pentru identi carea celor mai bune soluții în realizarea de
parteneriate internaționale.

Clusterul ICONIC a plani cat acest eveniment de
networking încă din luna martie, însă având în vedere
situația la nivel național, din cauza epidemiei de Covid-19, a
fost necesară amânarea acestuia. Astfel, după ajustarea
activității și organizarea în parteneriat cu Afaceri.ro a unor
conferințe online, s-a decis ca este posibil și chiar oportună
participarea membrilor clusterului la un trade show online.
.

Programul evenimentului a fost împărțit în 3 secțiuni
principale. Prima secțiune a inclus diseminarea de
informații legate de oportunități și alte știri către membri, în
special noul proiect dezvoltat de ICONIC, în parteneriat cu
ARIES Moldova, intitulat ``THINK IAȘI``, nanțat de
Primăria Municipiului Iași, care se va derula în a doua parte a
anului 2020. După introducerea succintă a
ecărui
participant, au fost prezentate o varietate de servicii, de la
consultanță, la design-thinking, soluții software și
hardware, inteligență arti cială, internetul lucrurilor, cât și
software de banking și e-learning.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și
răspunsuri în cadrul căreia participanții au aprofundat și
alte subiecte de interes, au lansat propuneri de colaborare
între membrii clusterului și au identi cat soluții la diverse
probleme interne, prin prisma unor exemple de bune
practici prezentate.
Acest trade show a fost primul dintr-o serie viitoare de
evenimente de același tip și a fost un adevărat succes,
membrii clusterului ind încântați de această oportunitate
de interacțiune.
Gabriela COMAN
Tehnopolis Iași

Conferința Română pentru Antreprenoriat și Inovare (CRAI)







Corelarea disciplinelor din domenii diferite pentru
stimularea proiectelor transdisciplinare;
Abordări inovatoare în predare, folosind metode ale
invățării bazate pe proiecte;
Programe co-curiculare (competiții, acceleratoare,
incubatoare, makerspaces, etc.);
Bune practici în susținerea start-upurilor studențești;
Rolul SAS-urilor în cultivarea inovării;
Colaborarea SAS cu Centrele de Transfer Tehnologic.



În perioada 25-26 iunie 2020, Centru Enterprise Europe
Network găzduit de IPA Galați, în parteneriat cu Asociația
pentru Educație Antreprenorială (AEA) și cu Universitatea
“Dunărea de Jos” din Galați, au organizat, în sistem online, a
doua ediție a Conferinței pentru Antreprenoriat și Inovare
(CRAI) cu titlul “Educația antreprenorială, o ușă deschisă
carierelor și afacerilor”.
CRAI este un eveniment anual, creat la inițiativa AEA –
organizație fondată de cadre universitare alumni ale
programului de burse FULBRIGHT/RAF, care promovează
activități de educație antreprenorială, inovare și transfer
tehnologic din România, creând o punte între mediul
academic, mediul privat și comunitatea locală.
Printre participanți, s-au regăsit atât reprezentanți ai
Societăților Antreprenoriale Studențești (SAS), Centrelor de
Transfer Tehnologic, incubatoarelor, programelor de
accelerare a afacerilor, cât și nanțatori ai antreprenoriatului
și inovării, companii private și autorități publice.






Surse și modele de nanțare ale centrelor de
antreprenoriat și transfer tehnologic;
Bune practici în organizarea și derularea operațiunilor
centrelor de antreprenoriat și a SAS-urilor;
Abordări de marketing pentru SAS-uri și programele
antreprenoriale ale acestora;
Căi de stimulare a colaborării centrelor de antreprenoriat
și transfer tehnologic;
Modalități creative de a iniția și gestiona parteneriate cu
mediul public și privat.

Antreprenoriat social și impact comunitar
Rolul centrelor de antreprenoriat și transfer tehnologic
în dezvoltarea comunităților locale;
 Susținerea inițiativelor de antreprenoriat social și
implicarea antreprenorilor din comunitate;
 Implicarea universității în comunitate;
 Colaborarea cu actorii cheie și liderii în cadrul
ecosistemelor locale, regionale și naționale;
 Încorporarea responsabilității sociale în programele și
cursurile de antreprenoriat și business.


Vasili APOSTOL
IPA Galați
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Temele abordate in cadrul conferinței au făcut referire la:
Antreprenoriat multi-disciplinar
 Curriculum, oferte de cursuri de antreprenoriat în
domenii ne-tradiționale;

Enterprise Europe Network Activitatea consorțiului ERBSN

Structura, nanțarea și derularea operațiunilor centrelor de
antreprenoriat

Webinar pentru stimularea antreprenoriatului feminin
În data de 25 iunie 2020, Centrul de informare europeană
Europe Direct „Valea Trotușului” Comănești (jud.Bacău),
Universitatea “George Bacovia” Bacău, Centrele Europe Direct
Nord-Est și Enterprise Europe Network, găzduite de ADR NordEst, au organizat un webinar dedicat antreprenoriatului
feminin din regiune.
Acest eveniment a fost primul dintr-o serie de acțiuni, care
promovează spiritul antreprenorial, prin activități de
informare, educație antreprenorială, creând o punte între
mediul privat, mediul academic și comunitatea locală.
Participanții au a at informații succinte despre serviciile
oferite de organizatori, oportunități de nanțare actuale și
viitoare, care vor include activități de formare profesională,
fonduri pentru investiții și digitalizarea unei afaceri.
Lidia BEȚOAEA
ADR Nord-Est

Resurse noi pentru procesul de transformare digitală a Regiunii
Nord-Est a României
Digital Innovation Zone, primul hub de inovare digitală
din Nord-Estul României, a avut lansarea o cială
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Enterprise Europe Network Evenimente în rețea

În ințarea primului hub de inovare digitală în Regiunea
Nord-Est este o inițiativă de jos în sus, promovată de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, din iunie
2019 și o cializată în decembrie 2019, pe baza
angajamentului mai multor entități publice și private din
regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale.

hub de inovare digitală în procesul de transformare digitală
a sectoarelor private și publice din regiunea în care
activează.
Nu în ultimul rând, domnul Vasile Asandei, Director
General ADR Nord-Est și doamna Gabriela Macoveiu,
Director Direcția de Comunicare, Inovare și Cooperare
Externă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
au detaliat motivul pentru care și-au asumat o astfel de
misiune de a construi primul hub de inovare digitală din
regiune.
˝Ca agenție de dezvoltare regională, este sarcina noastră de a
valori ca resursele și a răspunde nevoilor regiunii, iar
digitalizarea este o nevoie urgentă în aceste momente și în
viitor˝, a explicat domnul Vasile Asandei, Directorul General
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Evenimentul de lansare a avut loc în data de 4 iunie 2020 și a
reprezentat o oportunitate de prezentare a noii entități
potențialilor parteneri și clienți, de a înțelege secretul din
spatele modelului de afaceri al altor inițiative similare și de a
identi ca oportunitățile de dezvoltare și cooperare pentru
o astfel de structură, în următoarea perioadă de
programare 2021-2027.
Conferința online a adus, pe scena virtuală, vorbitori
importanți pentru acest subiect, a avut peste 100 de
participanți în sala virtuală și peste 5.000 de spectatori pe
canale de social media.
˝Digitalizarea este un domeniu de mare importanță la nivel
european și național și va bene cia de nanțare generoasă,
atât în zona IMM-urilor, adică digitalizarea IMM-urilor, dar și
la nivelul serviciilor publice de interes național și local.
Așadar, rolul hub-urilor de inovare digitală este foarte
important în oricare dintre componente,˝ a declarat domnul
Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene.
Ministrul Fondurilor Europene, împreună cu Autoritatea
pentru Digitalizarea României, o nouă structură
instituțională, în ințată din ianuarie 2020, vor coordona
Programul European Digital Innovation Hubs (la nivel de
stat membru) și ”lucrăm pentru lansarea zilei de informare
(information day), care va ziua Z în care îi vom informa pe cei
care doresc să aplice pentru a deveni un hub de inovație
digitală, ce trebuie să facă și ce criterii trebuie să îndeplinească
pentru ca proiectele propuse de ei să obțină nanțare”, a
declarat domnul Octavian Oprea, Vice-Președintele
Autorității pentru Digitalizarea României.
Alți vorbitori importanți, Bianca Muntean - managerul
Transilvania IT Cluster și Coordonator al Transilvania DIH și
Ionuț Tata - CEO Iceberg, au împărtășit din experiența lor ca
fondatori și coordonatori DIH, cu exemple de bune practici
și alte informații valoroase cu privire la importanța unui

Doamna Gabriela Macoveiu a explicat care sunt cele două
contribuții majore pe care Digital Innovation Zone le poate
avea în implementarea Strategiei pentru Cercetare si
Inovare prin Specializare Inteligentă RIS3 în Regiunea
Nord-Est: ˝O contribuție la nivel strategic, deoarece o astfel de
structură își poate dezvolta capacitatea de a lider în
procesul de descoperire antreprenorială în sectorul IT&C. […],
identi carea ideilor și proiectelor inovatoare, prin dialogul
dintre industrie și cercetare, societatea civilă și administrația
publică. Dacă trecem la partea de operaționalizare, DIZ ind
o cupolă a furnizorilor de servicii și formatori, un hub al
cunoștințelor și competențelor, poate catalizatorul
dezvoltării digitale inovatoare pentru alte sectoare
economice, cu potențial de specializare inteligentă în
Regiunea Nord-Est, respectiv domeniile agroalimentar,
textile, turism, energie, mediu, sănătate”.
Cel mai optimist anunț făcut în cadrul evenimentului a
făcut referire la faptul că, în următorul program nanciar
2021 - 2027, Programul Operațional Regional va un
program descentralizat la nivel regional, cu ADR-urile ca
autorități de management , iar Prioritatea 2 va dedicată, în
întregime, digitalizării: „Am dedicat o întreagă axă a
Programului Operațional Regional digitalizării, atât la nivelul
companiilor, cât și al administrației locale”, Vasile Asandei,
Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est.

Digital Innovation Zone este o inițiativă non-pro t care
are ca scop identi carea și dezvoltarea proiectelor de
digitalizare, împreună cu stakeholderii relevanți, cum ar :
universități, autorități publice, grupuri din diferite industrii,
companii de dezvoltare software, marketing digital,
institute de cercetare etc.
Lidia BEȚOAEA
ADR Nord-Est

Denumire eveniment

Organizator

25 August 2020

Matchmaking Event for the
Games Industry: Gamesmatch
2020 - Virtual Networking
Event

ZENIT GmH (Germany)

2-4 September 2020

Virtual MariMatch 2020 International Maritime Event

ARIES (Italy)

7-9 September 2020

Virtual and On-site Riga Food
Brokerage Event 2020

Latvian Technological Center
(Latvia)

Virtual/digital B2B meetings
within Macfruit 2020

Fund Investment Support
Center (Italy)

17, 22, 24 September

VIRTUAL FOOD
CONNECTIONS 2020

WAGRALIM & FEVIA
WALLONIE (Belgium)

23 September 2020

B2B-Meetings (on site and
virtual) at International Forum
Mechatronics 2020

Business Upper Austria

23 September 2020

Virtual Brokerage Event in the
International Fair of Metal
Processing STOM 2020

Staropolska Izba
Przemysłowo-handlowa
(Poland)

28-30 September 2020

Biotech ＆ Pharma Virtual
Partnering Conference 2020

EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation

5-8 October 2020

TORINO FASHIONMATCH
2020_Virtual Edition

UNIONCAMERE PIEMONTE

8-10 September 2020
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Data

Enterprise Europe Network Exemple de bună practică

Evenimente virtuale organizate de Enterprise Europe Network

Misiunea Centrelor Enterprise Europe Network este de
a ajuta rmele locale să-ți internaționalizeze afacerile,
prin oferirea de consultanță de comerț exterior,
identi carea de noi piețe de desfacere a produselor/
serviciilor, stabilirea de contacte cu potențiali parteneri
pentru a dezvolta împreună noi afaceri/tehnologii sau
analiza managementului inovării în cadrul companiilor
inovatoare selectate.

Contactează ﬁliala locală Enterprise Europe Network găzduită de:
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie și Agricultură Constanţa
Adresa: 900457 Constanţa, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185A
Telefon: +40 241 550.960,
Fax: +40 241 619.454,
E-mail: een@ccina.ro,
Web site: www.ccina.ro
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Galaţi
Adresa: 800208 Galaţi, Str. Mihai Bravu nr. 46
Telefon: +40 234 460.312,
Fax: +40 236 460.650
E-mail: een@cciagl.ro,
Web site: www.cciagl.ro
Tehnopolis SRL Iași
Adresa: 700671 Iași, Bd. Poitiers nr. 10
Telefon: +40 332 102.208,
Fax: +40 332 102.108,
E-mail: erbsn@tehnopol-is.ro,
Web site: www.tehnopol-is.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Adresa: 610125 Piatra Neamț, Str. Lt.Drăghiescu nr.9
Telefon: +40 233 218.071,
Fax: +40 233 218.072,
E-mail: een@adrnordest.ro,
Web site: www.adrnordest.ro/een
IPA SA Galaţi
Adresa: 800025 Galaţi, Str. Portului nr. 23
Telefon: +40 236 433.467,
Fax: +40 236 433.467,
E-mail: bazilapostol@ipa.ro,
Web site: www.ipagl.ro

PARTENER COORDONATOR EDIȚIE - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

COLECTIVUL DE REDACȚIE CONSORȚIU ERBSN

www.enterprise-europe-erbsn.ro
www.fb.com/EasternRomanianBusinessSupportNetwork/
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