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INVITAȚIE LA WEBINAR  

 

”EUROPA – RESURSĂ PENTRU INOVATORI ȘI ÎNTREPRINZĂTORI” 

 
Activitate ad-hoc: eveniment pe tema Politicii de Coeziune a UE 
Locație: Webinar (suport Zoom)  
Data: 21.10.2020, ora 14:00 
 

"O economie care funcționează pentru oameni" este a doua prioritate a noii Comisii Europene al cărei 
președinte ales Ursula von der Leyen vrea să înceapă  "consolidarea coloanei vertebrale a economiei noastre: 
întreprinderile noastre mici și mijlocii (IMM-uri)". 

În prezent, există aproximativ 23 de milioane de IMM-uri în UE care joacă un rol major în economia 
europeană. Potrivit Portalului european pentru întreprinderile mici, IMM-urile reprezintă peste 98 % din întreprinderile 
din UE, au furnizat 67 % din totalul locurilor de muncă private și au contribuit la crearea a aproape 80 % din noile 
locuri de muncă în ultimii 5 ani. Cu toate acestea, din cauza încetinirii economice recente și îndelungate prin care 
trece economia europeană, IMM-urile se confruntă cu vremuri dificile și se confruntă adesea cu probleme de 
lichiditate.  Comisia Europeană derulează o serie de campanii și proiecte menite să promoveze un mediu favorabil 
întreprinderilor, să facă schimb de bune practici și să facă schimb de idei între antreprenori. 

Evenimentul la care vă invităm este de forma unei conferințe online menite  să reunească reprezentanți ai 
sectorului de afaceri din jud. Maramureș și din regiunea de Nord-Vest a României, în principal IMM-uri, care au 
beneficiat de orice tip de finanțare prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Conferința este concepută pentru a 
prezenta mărturii directe ale beneficiarilor granturilor care fie și-au început activitatea (cum ar fi Start-Up Plus și 
Diaspora Start-Up concepute prin Programul Operațional Capital Uman în România, Fondul Social European), fie și-
au îmbunătățit activitatea prin intermediul finanțării UE (Orizont 2020 și altele). 

Dorim să creăm un spațiu interactiv și neutru de discuții, care să permită schimbul liber de idei ale diferiților 
participanți, un dialog ce exclude limbajul excesiv tehnic și prezintă acțiuni anterioare, actuale sau de viitor.  
 Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactați la sediul Centrului Europe Direct Maramureș / Fundația CDIMM 
Maramureș. Telefon: 0262-224870, e-mail: radu@cdimm.org sau angela@cdimm.org. Persoană de contact Radu 
BIG. 
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