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ARTICOL MEDIA privind participarea
APROMECA – EMC Cluster MECHATREC
și INCDMTM la
«Întâlnirea informală a Rețelei Române de Ecoinovare»,
organizată în București, în data de 12.10.2017
Data publicării: 13.10.2017
APROMECA–EMC Cluster MECHATREC și INCDMTM, au participat la
«Întâlnirea informală a Rețelei Române de Ecoinovare», prin
reprezentant -delegat Dna. Ing. Ileana Tăcutu – “Birou Proiecte
Internationale”.
La aceasta întâlnire s-au înscris la cuvânt următoarele persoane:
Dna Aida Szilagyi – Centrul National pentru Productie si Consum
Durabile – CNPCD Timisoara;


Dna Christiana LEUCUTA – Asociatia Clusterelor din Romania –
CLUSTERO;


Dna Cristina LINCARU – Institutul National de Cercetare Stiintifica in
domeniul Muncii si al Protectiei Sociale – INCSMPS;


Dl Ghenadie CIOBANU – Institutul National de Cercetare Stiintifica in
domeniul Muncii si al Protectiei Sociale – INCSMPS;




Dna Laura MANCIU – J’info Tours;

Ca urmare a problemelor discutate s-au făcut următoarele propuneri de
colaborare din parte dnei Aida Szilagyi:
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a. Să mentinem legatura pentru participarea la Programul POCU când
se va lansa, pentru proiectul cu universitati: ECO-EDU, de curricula
universitara pentru ecoinovare;
b. Să urmărim Programul SEE – se lansează in Decembrie 2017, de
colaborare bilaterala RO-Norvegia; Aida are parteneri in Norvegia;
INCDMTM a mai participat la Program: dna Diana BADEA – Energie
regenerabila (proiectul a fost admis, dar partenerii norvegieni nu au mai
vrut să semneze contractul);
c. Să răspundem la workshop-urile organizate de Centrul EU pentru
Eficienta Resurselor – care organizeaza workshop-uri gratuite pentru
consumul eficient de resurse (apă, energie) – se vor organiza 5
workshop-uri, in 5 orase din EU;
Oricine dorește să participe trebuie să transmită dnei Aida Szilagyi
un mic rezumat, ca o scrisoare de intentie (date institut, date personale;
experienta in domeniu; interesul de a participa la workshop-uri);


De asemenea, dna Aida Szilagyi ne-a recomandat materialul: “Capacity
building tax reform” (Reformarea fiscala a capacitatilor de dezvoltare),
editat in 2016 de Regional Innovation Ecosystems Union Committee
(www.cor.europa.eu.).
În discuțiilor purtate între APROMECA – EMC Cluster MECHATREC &
INCDMTM cu partenerul INCSMPS, s-a agreat participarea comună la
Hub-urile de Inovare Digitală, termen limită fiind data de 22.10.2017,
deoarece expertul INCSMPS - Dl Ghenadie CIOBANU are expertiza in
economie digitală (a scris cartea:“Aspecte ale dezvoltarii economiei
digitale în România”), iar Dna Expert Cristina LINCARU are expertiză in
evaluare personal și companii, mentoring, training, formare de
formatori, autor de cărți despre productivitate, ocupare, analiză
spațială, inovare in tehnologie, etc.
Astfel, acest eveniment deschide noi oportunitati concrete de colaborare
cu CNPCD, CLUSTERO si INCSMPS, in special a creat premisele
participarii directe in proiecte privind Hub-urile de Inovare Digitală,
precum si oportunitatea înființării unui Hub de Inovare Digitală în
coordonarea Clusterului MECHATREC.

Adresa articol media: http://www.clustermechatrec.ro/category/evenimente
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