INVITAŢIE
Având în vedere situația creată de pandemia de coronavirus, proiectul ”PGI06047 ECoCSME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acţiuni de
stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi
moştenirea acestuia” va continua deocamdată în mediul online.
În acest context, până când vom putea să ne revedem și să discutăm din nou față în față,
organizăm online, joi, 02 iulie 2020, cea de-a două sesiune a Atelierului Local de Învăţare 2
(Local Learning Lab 2) cu tema Implicare: modalități de a activa potențialele startup-uri și
IMM-urile în cele trei etape ale mega-evenimentului CEaC: pregătirea, anul evenimentului
și anii moștenire.
Programul atelierului online este următorul:
11.00-11.05

Deschiderea atelierului- Lavinia Simion, manager proiect pentru Municipiul
Timișoara
11.05-11.20 Rezultatele Atelierului Local de Învățare 2, prima sesiune- Implicare: modalități
de a activa potențialele startup-uri și IMM-urile în cele trei etape ale megaevenimentului CEaC: pregătirea, anul evenimentului și anii moștenireLavinia Simion, manager proiect pentru Municipiul Timișoara
11.20-11.40 Prezentarea exemplului de bună practică THE LAUNCH GAME- Lennard
Drogendijk, fondator și headcoach, Incubator Foundation Leeuwarden, Olanda,
partener în proiect, și sesiune de întrebări
11.40-12.00 Prezentarea exemplului de bună practică COWORK Timișoara- Andrei Munteanu,
co-fondator și CEO Cowork Timisoara, și sesiune de întrebări
Atelierul va avea loc în
limba engleză
https://us02web.zoom.us/j/81550761392

pe

platforma

Zoom

accesând
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Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca pe o
oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale,
existente şi viitoare. Proiectul se concentrează asupra potenţialului programului CEaC de a
declanşa, consolida şi diversifica antreprenoriatul local, prin încurajarea cooperării transectoriale
creative, a creării de clustere şi reţele, precum şi de a internaţionaliza activitatea acestora.
Alături de Timişoara, în proiect sunt implicate foste, actuale şi viitoare oraşe Capitală Europeană
a Culturii : Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020
(Croaţia) şi Kaunas, CEaC 2022 (Lituania).
Vă rugăm să ne comunicaţi disponibilitatea Dumneavoastră de a participa la workshop-ul
online menționat mai sus la adresa de email: lavinia.petrut@primariatm.ro, Lavinia Petrut,
Responsabil comunicare, până luni, 29.06.2020.
Persoană de contact – Municipiul Timişoara:
Lavinia Simion – consilier, manager proiect pentru Municipiul Timişoara;
tel. 0256 – 408.371, email: lavinia.simion@primariatm.ro
Pentru mai multe informații despre proiect, accesați website-ul:
www.interregeurope.eu/ecoc-sme/

