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Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și
Universitatea Politehnica din București, parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies,
advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanțat din programul de cooperare
interregionala INTERREG EUROPE, organizează cel de-al doilea workshop al stakeholderilor din proiectul NMP REG pe data de 30 martie 2017.
Evenimentul se concentrează pe ingredientele necesare pentru transferul de inovare dinspre sectorul producerii
nanomaterialelor și materialelor avansate către sectorul comercial și este dedicat transpunerii în practică a
lecțiilor învățate din cooperarea interregională pentru elaborarea unui plan regional de acțiune. Acesta va oferi
detalii despre modul în care cunoștințele dobândite în cadrul cooperarii interregionale vor fi implementate în
vederea îmbunătățirii cadrului regional privind aplicațiile nanotehnologiei în domeniile de specializare
inteligentă.
Publicul țintă: sesiunea din data de 30 martie 2017 este deschisă atât partenerilor cât și părților interesate,
prezența acestora din urmă fiind încurajată.
Proiectul NMP-REG
NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanțat prin programului INTERREG EUROPE, implică
organizațiile publice din diferite regiuni ale Europei care să lucreze împreună maxim 5 ani, abordând o direcție
de politică comună, asigurându-se că lecțiile învățate în urma cooperării sunt puse în practică.
Obiectivul strategic general al programului INTERREG EUROPE constă în îmbunătățirea punerii în aplicare a
politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind
investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul
obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de
interes regional.
Proiectul NMP-REG are printre obiective:





îmbunătățirea performanței politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și
sistemelor de producție
facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
elaborarea (faza 1) și începerea și monitorizarea implementării (faza 2) a unui plan de acțiune pentru
îmbunătățirea politicilor în materie de nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție
promovarea creării de rețele în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de
producție la nivelul UE, inclusiv distribuirea orientării Planului de Acțiune NMP-REG prin intermediul
Platformei de Învățare de Politici, al publicațiilor online și al altor mijloace de comunicare relevante

Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând pagina web: http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/
sau scriindu-ne la adresele raluca.saftescu@uefiscdi.ro și elena.simion@uefiscdi.ro.

