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Din activitatea
Biroului ADR Nord-Est Bruxelles
În perioada care a trecut de la înfiinţarea biroului până în
prezent, coordonatorul acestuia a iniţiat procedurile necesare
pentru acreditare şi a obtinut permisele şi ecusoanele de
acces liber în toate clădirile Comisiei Europene (CE), în
Comitetul Regiunilor (CoR) şi în Parlamentul European.

-purtători de cuvânt şi ofiţeri presă ai Comisiei Europene;
-organigrame ale directoratelor generale ale Comisiei
Europene
-misiuni şi corpuri diplomatice acreditate în UE
-reprezentanţe permanente ale statelor membre UE la
Bruxelles
Au fost făcute prezentări de promovare a regiunii şi agenţiei,
au fost stabilite contacte de colaborare cu birouri de
reprezentare a unor regiuni din Italia, Spania, Ungaria,
Finlanda, alte asociaţii de oraşe şi regiuni.
Un accent deosebit a fost pus pe participarea la sesiunile în
plen ale Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială
(COTER) din Comitetului Regiunilor alături de membrii
delegaţiei României precum şi la sesiunile Comisiei pentru
Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European.

De asemenea, au fost realizate baze de date consistente cu
reprezentanţe regionale din Bruxelles, coordonate de contact
ale entităţilor române din Bruxelles, corespondenţi de presă
şi jurnalişti români acreditaţi pe lângă instituţiile europene,
directorate generale (DG) ale Comisiei Europene structurate
pe politici cu adresă, localizare pe hartă, date de contact, etc.
Au fost identificate asociaţiile şi reţelele europene şi
internaţionale utile pentru colaborare şi conlucrări şi au fost
elaborate baze de date suplimentare cu:

În ceea ce priveşte activităţile de promovare şi informare, a
fost creat blogul biroului (nordestbruxelles.blogspot.com), a
fost îmbunătăţită prezentarea regiunii Nord-Est şi creată o
pagină nouă a ADR Nord-Est pe Wikipedia, au fost
promovate regiunea şi agenţia pe portalul diasporei române
din Belgia ROMBEL.com, au fost stabilite contacte şi
realizate întâlniri oficiale cu români care lucrează în instituţiile
europene şi alte reprezentanţe şi birouri de profil.
Reprezentantul biroului a participat şi participă la seminarii,
workshopuri, întâlniri şi conferinţe pe teme de interes pentru
regiune şi ADR Nord-Est precum şi la şedintele consultative
ale CE şi convocările de informare ale CoR în vederea
asigurării unei bune informari, reprezentări şi pentru
realizarea de conexiuni cu alte birouri şi entităţi pe teme de
interes comun.
Ovidiu Savu,
Coordonator Birou ADR Nord-Est Bruxelles

Ştiri
Sesiuni de instruire organizate în cadrul proiectului Asvilocplus
În cadrul proiectului Asvilocplus finanţat de Programul de
Cooperare Transnaţională Sud-Est Europa au avut loc în luna
octombrie 2010 două sesiuni de instruire pentru personalul
agenţiilor pentru dezvoltare regională implicate în proiect.
În perioada 13-15 octombrie la Rovigo, Italia, s-a organizat
primul seminar de instruire dedicat perfecţionării personalului
angajat în ADR-uri.
În urma înscrierii la acest seminar, participanţii au dobândit noi
cunoştinţe şi abilităţi în domeniul managementului proiectelor
internaţionale, implementării programelor regionale, dezvoltării
rurale şi agriculturii, energiilor regenerabile şi eficienţei
energetice, sprijinului acordat pentru inovare în IMM-uri şi
inovarii în guvernare.
Cel de-al doilea seminar s-a organizat la Viena, în perioada 1819 octombrie 2010 şi a constat atât din prezentări susţinute de
experţi din sistemul de inovare austriac despre programele de
finanţare dedicate inovării, strategia de inovare a regiunii Lower
Austria sau clusterele existente, dar şi o vizită la Parcul
Tehnologic din Wr. Neustadt.
Cătălin Amarinei,
Expert, Biroul Regional de Informare

