Innovation, Technology Transfer

D ru mu l
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Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013
Axa prioritară 3: „Dezvoltare economică și socială“ - Dezvoltare economică și coeziune socială
prin identificarea și consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei“
Domeniul major de intervenţie 3.1: „Sprijnirea cooperării transfrontaliere în mediul
de afaceri și promovarea unei imagini și identități regionale“
OBIECTIVUL GENERAL
AL PROIECTULUI
Dezvoltarea economică durabilă a regiunii Dolj, Olt, Mehedinți,
Belogradchik, Montana, Pleven, prin identificarea şi promovarea
oportunităţilor în domeniul viticulturii şi servicii adiacente.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Identificarea şi promovarea oportunităţilor în domeniul viticulturii
şi servicii adiacente din zona transfrontalieră Dolj, Olt, Mehedinți,
Belogradchik, Montana, Pleven, prin măsuri şi mijloace specifice.
2. Planificarea unui proiect-pilot în domeniul viticulturii cu scopul de
a deveni un exemplu de bună practică pentru dezvoltarea industriei
viticole din regiunea transfrontalieră româno-bulgară.

ACTIVITĂȚI

• STUDII
-- „Identificarea potenţialului de dezvoltare a industriei viticole din
regiunea transfrontalieră româno-bulgară“;
-- „Strategia de promovare a produselor vini-viticole din regiunea
transfrontalieră Dolj, Olt, Mehedinți, Belogradchik, Montana, Pleven
pe pieţele Uniunii Europene“;
-- Ghidul „Cele mai bune practici în viticultura regiunii tranfrontaliere
româno-bulgare“;
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FILM DE PROMOVARE: „Drumul vinului, drumul succesului“
PORTAL DE PROMOVARE a industriei viței de vie şi vinului şi a
industriilor adiacente din zona transfrontalieră româno bulgară;
SEMINARII pentru IMM-uri din industria viticolă;
EVENIMENTE TIP BROKERAGE pentru producătorii și comercianții din
industria vinului;
MISIUNI ECONOMICE pentru IMM-uri din industria vinului;
CONFERINŢA REGIONALĂ
„Viticultura şi serviciile adiacente în regiunea de graniţă - tendinţe şi
oportunităţi“;
EXPOZIŢIA
„Bune practici în industria vini-viticolă din regiunea de graniţă
româno-bulgară“ şi „Catalogul Expoziţional“;
INIŢIATIVĂ PILOT
„Design și planificare Muzeul vinului din regiunea
de graniţă româno-bulgară“;
INIŢIATIVĂ PILOT „Design şi planificare - Laborator pentru
prezervarea şi multiplicarea resurselor vini-viticole din regiunea
de graniţă româno-bulgară“;
CAMPANIE DE PROMOVARE la nivel trasnforntalier.
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ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI
INOVARE (A.R.o.T.T.) - Partner Lider, str. Ștefan cel Mare,
nr.12, Craiova, România, Tel. 0251.418.882;
E-mail: office@ipacv.ro, www.arott.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13,
Craiova, România, Tel: 0251-414398,
E-mail: vrector@central.ucv.ro, www.central.ucv.ro
BALKAN CIVIC COALITION, str. Vasil Levski nr.6,
Belogradchik, Vidin Distritc, Bulgaria, Tel: +359.936.5472,
E-mail: bcc@belogradchik.info, www.balkancoalition.org
AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI CENTRU DE AFACERI
2000 - Montana, str. Alexander Batenberg, nr. 2, Montana,
Bulgaria, Tel: +359 96.300.760,
E-mail: office@arrbc-montana.org, www.arrbc-montana.org
CENTRUL NATIONAL PENTRU SERVICII DE INFORMARE,
Piața Vazrajdane, nr. 1, Pleven, Bulgaria,
Tel: +359.64.821.033, E-mail: nciobg@gmail.com

COALIȚIA CIVICĂ
PENTRU BALCANI

www.cbcromaniabulgaria.eu

Investim în viitorul tău!
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