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Prezentarea Retelei Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network este o retea
europeana care are scopul de a sprijini
intreprinderile mici si mijlocii sa isi dezvolte
potentialul inovativ in vederea cresterii
competitivitatii si dezvoltarii inteligente si
durabile a afacerilor.

Reteaua este prezenta in peste 60 de tari si functioneaza pe baza de structuri
parteneriale care implementeaza servicii de suport, utilizand un set comun de
instrumente creat de Agentia Executiva pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
(EASME) de la nivelul Comisiei Europene, coordonator al Retelei.
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ADR S-V Oltenia, partener Enterprise Europe Network

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest
Oltenia este partener al Retelei Enterprise Europe
Network din ianuarie 2015 si urmareste sprijinirea
IMM-urilor de la nivelul regiunii Sud-Vest
Oltenia, in vederea exploatarii oportunitatilor
internationale de dezvoltare a afacerilor.
Principalele obiective:
-imbunatatirea accesului la finantare
pentru IMM-uri;
-facilitarea accesului IMM-urilor pe piata
europeana si internationala;
-promovarea spiritului antreprenorial.
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ADR S-V Oltenia, puntea de legatura intre IMM-urile
regionale si alte entitati din tarile partenere Enterprise
Europe Network
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
este principalul intermediar al relatiilor de colaborare
transnationala intre IMM-urile de la nivel regional si alte
entitati din tarile partenere Enterprise Europe Network.
- sprijina IMM-urile in identificarea de parteneri in alte
state UE sau asociate;
- organizeaza training-uri, evenimente locale dedicate
IMM-urilor regionale;
- organizeaza misiuni economice si evenimente de
brokeraj.
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Platforma Enterprise Europe Network
Platforma Rețelei Enterprise Europe Network este un instrument de promovare, care a fost
creat cu scopul de a facilita încheierea de parteneriate între entități din țările partenere ale rețelei.
Serviciile Enterprise Europe Network:
Parteneriate internaționale: expertiză, contacte și
evenimente care vor pune în contact companiile de la nivelul
regiunii cu parteneri internaționali potriviți pentru dezvoltarea
afacerilor (informații despre piețele din Europa și țările terțe business intelligence, facilitarea dezvoltării parteneriatelor
transnaționale de afaceri, dezvoltarea parteneriatelor pentru
cercetare și dezvoltare internaționala);
Consiliere pentru dezvoltare pe plan internațional:
consiliere de specialitate pentru creștere și expansiune pe piețele
internaționale (servicii consultative privind legislația și politicile
UE, oportunități de finanțare UE, acces la finanțare (capital de risc,
vouchere, fonduri de capital etc.);
Sprijin pentru inovarea în afaceri: servicii bazate pe soluții
care sprijina companiile sa-si transforme ideile inovatoare în
succese comerciale internaționale (facilitarea transferului de
inovații și a transferului tehnologic transnațional, dezvoltarea
capacității de gestionare a inovării IMM-urilor).
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Formularele de parteneriat puse la dispoziție de Enterprise
Europe Network
Reteaua Enterprise Europe Network pune la
dispozitie cinci tipuri de formulare de
parteneriat:
-oferta de afaceri;
-cerere de afaceri;
-oferta in domeniul tehnologiei;
-cerere in domeniul tehnologiei;
-cerere in domeniul cercetarii si dezvoltarii.
Formularele de parteneriat sunt publicate pe
platforma Rețelei Enterprise Europe
Network, care reprezintă elementul-cheie
în obținerea unor colaborări de succes.
Aceasta poate fi accesată, la următoarea
adresă: http://een.ec.europa.eu.
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Servicii privind creșterea inovării în cadrul IMM-urilor
(serviciu separat finanțat prin Programul Orizont 2020)

Obiectivul acestui tip de serviciu îl
reprezintă creșterea capacității de inovare
a IMM-urilor precum și a capacității de
management al inovării.
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Activitatea presupune participarea
IMM-urilor la evaluarea IMP³rove,
sub îndrumarea expertului din cadrul
ADR S-V Oltenia.
In urma evaluarii se va realiza un
raport de benchmarking, care va
contine punctele slabe si punctele
tari ale companiei, in ceea ce priveste
managementul inovarii, se va realiza
un plan de actiune care se va
implementa cu sprijinul expertului
de inovare din cadrul ADR SV
Oltenia.
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Pentru informatii referitoare la
serviciile si oportunitatile oferite prin
proiectele Ro-Boost SMEs si Ro-Boost
Inno SMEs, implementate de ADR
Sud-Vest Oltenia, sub egida Enterprise
Europe Network, va invitam sa vizitati
pagina de prezentare a consortiului
nostru la adresa: www.eenroboost.ro.
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Va multumim!
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului nr.1, Craiova, 200402
Tel: 0251.411.869, 0251.412.780
Fax: 0351.463.966, 0351.463.967
E-mail: office@adroltenia.ro

Mihaela Lupancescu – Manager proiect Ro-Boost
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