Oferta de parteneriat din Irlanda
1. Propunere de parteneriat din Irlanda

Drogheda Community Services – o organizație din Drogheda (Irlanda) care activează
pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor - dorește să se implice ca partener în
proiecte Europa pentru cetățeni.
Mai multe informații – click aici.
Aplicanții interesați de cooperare sunt rugaţi să contacteze direct organizația.

2. Propunere de parteneriat pentru tineri, Grecia, Erasmus+
Asociatia greaca non-profit „KEAN”, fondata în 2004 la Atena, Grecia, cauta 5
parteneri din toata Europa pentru un proiect „Erasmus+” care implica tinerii.
Organizatia are ca scop dezvoltarea si implementarea de programe umanitare pentru
protectia mediului social si fizic. Scopul sau final este îmbunatatirea vietii tinerilor si a
grupurilor sociale vulnerabile, combaterea excluziunii sociale si a saraciei,
promovarea unei societati mai bine organizate, cu respectarea drepturilor omului si a
mediului, promovarea spiritului de voluntariat si familiarizarea cu noile tehnologii.
Entitatea are sucursale în alte 3 orase grecesti, 30 de persoane platite, 40 de membri
oficiali si aproximativ 80 de voluntari activi. Titlul propunerii: „Europa incluzivă” (fisa
de prezentare în anexa) Data limita pentru manifestarea interesului: 13 iulie 2020
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la formarea societatilor incluzive
fara discriminare si a creste participarea sociala a grupurilor vulnerabile.
Scurta descriere:
Pentru realizarea acestei initiative, proiectul va încerca sa creeze o retea de
organizatii de tineret si tineri europeni care sa dezvolte actiuni pentru a combate
fenomene precum discriminarea si xenofobia si pentru a asigura egalitatea tuturor în
viata cotidiana. Grupurile de ambasadori locali, mobilitatea transnationala a tinerilor,
diverse activitati de sensibilizare si o platforma de participare online vor duce la un
demers cu impact si îndeplinirea rezultatelor dorite.
Parteneri:
Sunt cautati 5 parteneri motivati din tarile programului „Erasmus +”, din diferite
teritorii situate la Est, Vest, Nord și Sud în Europa, care au experienta în domeniul
tineretului si al incluziunii în rândul acestora, precum si o participare activa a
grupurilor sociale vulnerabile. Contact: KARKA SOFIA, e-mail: karkaskean@gmail.com,
tel: 0030 210 2692880

Procedura de aplicare pentru aceasta propunere:
Cei interesati de propunere, sunt rugati sa depuna o aplicatie prin completarea
formularul de identificare al partenerului (în anexa) cu numarul PIC si toate
informatiile necesare solicitate si trimiterea acestuia la contactul de mai sus, cu
subiectul email-ului „European Youth together”.
Toate aplicatiile pentru a deveni partener vor fi examinate si celor selectati le vor fi
solicitate mai multe informatii.
ANEXA 1
ANEXA 2

3. Propunere de parteneriat, Spania, Erasmus+
Centrul de învatare continua a limbilor straine al Consiliului local al municipalitatii
Vic din Catalonia, Spania, cauta parteneri (sau sa se alature unui consortiu) pentru un
proiect Erasmus+. Vic este un oras mediu cu 46.214 locuitori si o populatie de
emigranti de 27,58%, situat în apropierea Barcelonei. Institutia este un centru de
învatamânt public local, care are experienta in proiecte europene, fiind deschisa catre
alte parteneriate si oportunitati/programe ale UE care vizeaza multilingvismul si
educatia ca instrumente pentru întarirea coeziunii si dezvoltarea cetateniei
democratice în societatile europene. Centrul este deschis, de asemenea, oricarei
propuneri de cooperare care vizeaza fonduri ale viitoarei perioade de programare
financiare a UE.
O fișă de prezentare se regaseste în anexa. Contact pentru detalii si manifestarea
interesului: Ester Busquets Poblet, Anna Matavacas Roca - aula@vic.cat.

4. Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franta - Parteneriat strategic pentru
locuri de munca in domeniul social
Departamentul Isère din regiunea franceza Rhône-Alpes, cauta parteneri pentru un
proiect dedicat locurilor de munca viitoare din domeniul social ce urmeaza sa fie
depus ca aplicatie pentru viitoarea cerere de propuneri de proiecte “Erasmus+”,
actiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniul educatiei si formarii adultilor –
schimb de bune practici. Obiectivul general al proiectului este schimbul de bune
practici referitor la locurile de munca ale viitorului în domeniul social, prin asocierea
partilor interesate relevante, inclusiv a autoritatilor locale europene, pe trei subiecte
principale:
1- evolutia profesiilor sociale în Europa si atractivitatea acestora;
2- modele de interventie publica si instrumente de acompaniere/mentorat;

3- practici si experiente inovatoare.
Parteneri cautati: - autoritatile locale competente în domeniul politicilor sociale; organizatii de formare a profesionistilor sociali (formare initiala si continua) sau alte
forme de structuri implicate în domeniul social: de protectie a copilului, ajutor la
domiciliu, imigratie ...).
Contact direct pentru mai multe informatii: dna Delphine Lorin-Etuy, responsabil de
proiect din partea departamentului Isère : delphine.lorin-etuy@isere.fr ; +33 4 76 00
33 49. Anexa 1 Anexa 2

5. 5 propuneri de parteneriat Erasmus+ Norvegia
Hordaland County Council din Norvegia, Oficiul de la Bruxelles al regiunii Norvegia de
Vest si „Asociatia europeana a regiunilor implicate în învatarea pe parcursul întregii
vieti” – EARLALL – organizeaza la Bruxelles, la 8 octombrie (14.30-16.30), la sediul
Norway House (Rue Archimede 17), un eveniment de întâlniri directe pentru 5
propuneri de proiecte. Cinci municipalitati norvegiene îsi vor prezenta initiativele
internationale de dezvoltare regionala si locala în domeniile educatiei, formarii si
tineretului. Evenimentul se adreseaza altor autoritati locale europene, dar si partilor
interesate care doresc sa devina parteneri în proiecte.
Cu acest prilej, vor avea loc 5 ateliere simultane în timpul carora vor fi prezentate
ideile de proiect. Partenerii potentiali vor putea sa se prezinte si sa contribuie la
dezvoltarea proiectului respectiv, construind în cele din urma un consortiu
international care sa prezinte o propunere de proiect în cadrul programului
„Erasmus+”, actiunile-cheie 1, 2 si 3 (actiuni de finantare specificate în descrierea
fiecarei propuneri). Cele 5 propuneri sunt prezentate în fisele individualizate din
anexe si pe website-ul EARLALL, dupa cum urmeaza:
- „Schimbare verde” si reînnoire în afaceri si societate – proiect promovat de
municipalitatea Alver (“Green shift” and renewal in business and society);
- „Cladiri de scolii/centre scolare multifunctionale” - proiect promovat de
municipalitatea Kvam (Multi-functional school building / school centre);
- „Implicarea tinerilor în adaptarea la schimbarile climatice în zonele rurale (ACCRA)” proiect promovat de municipalitatea Sunnfjord (Youth involvement in adaptation to
climate change in rural areas (ACCRA) );

- „Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale ONU la nivel local” proiect promovat de municipalitatea Voss (Delivering UNs Sustainable Development
Goals (SDGs) at local level) ;
- "Recrutarea fortei de munca calificate în industria de turism si voiaje în zonele rurale
si îndepartate" - proiect promovat de municipalitatea Sunnfjord/Agentia de
Dezvoltare Sunnfjord (Recruitment of skilled workforce to the travel & tourism
industry in rural and remote areas).
Pentru mai multe informatii si inregistrarea participarii, organizatorii au pus la
dispozitia celor interesati o pagina online.

6. Propunere de parteneriat, Spania, Erasmus+, actiunea-cheie 2
Liceul “IES Rector Francisco Sabater García” din Cabezo de Torres (Murcia, Spania)
doreste sa fie partener în proiecte “Erasmus+”, actiunea-cheie 2 – “Aliantele
cunoasterii”. Interesul este îndreptat mai ales catre implicarea elevilor de 13 ani
pentru schimburi interculturale care sa le permita colaboarea cu alti elevi europeni
pentru dezvoltarea competentelor. Totodata, se vizeaza si un al doilea obiectiv, cel al
implicarii profesorilor pentru schimburi si formari în diferite domenii.
Scoala are circa 600 de elevi cu varste cuprinse între 12 si 18 ani si 55 de profesori,
unii dintre acestia fiind vorbitori de engleza, germana, italiana sau franceza si având
experinta în proiecte europene. Pentru o prezentare in detaliu, sunt disponibile
un website si pagina de facebook. Institutia are o sectie de engleza, unii elevi urmând
cursurile de matematica si de arte in engleza.
Pentru actuala cerere “Erasmus+″ se doreste participarea pe un subiect legat de
diferentele culturale si o mai buna întelegere a celuilalt. Se prefera colaborarea cu
profesori de spaniola sau vorbitori de engleza.
Contact pentru manifestarea interesului de colaborare : dl Fernando Carmona Ruiz,
profesor de limba spaniola si literatura: fernando.carmona2@murciaeduca.es

7. Cautare de parteneri - KA101 Erasmus + School education staff mobility
Liceul IES El Rincón situat în Las Palmas, Gran Canaria, Insulele Canare, Spania, caută
parteneri pentru un proiect în cadrul programului KA101 Erasmus + (School education
staff mobility). Liceul predă învățământul obligatoriu și secundar superior elevilor cu

vârste cuprinse între 12 și 18 ani, precum și cursuri de formare profesională
intermediară și avansată. Profesorii ar fi interesați de un schimb de experiență în
străinătate, pentru a învăța din alte sisteme educaționale din Europa prin stagii de
observare directă la locul de muncă. Principalele linii ale proiectului lor sunt
îmbunătățirea motivației procesului de învățare a elevilor și implicarea studenților în
inițiativele europene. De asemenea, aceștia sunt interesați să participe cu studenții
lor în proiecte Etwinning sau KA2, și sunt, de asemenea, dispuși să găzduiască
personalul partenerilor lor în cadrul programului Erasmus +.
Părțile interesate sunt invitate să-și exprime interesul direct la: Daniel Puche IES El
Rincón Site web: www.ieselrincon.org e-mail: danielpuche@ieselrincon.org In cazul în
care sunteți interesați, vă rugăm să completați următorul formular:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5Rxj
OwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link

8. Propunere de parteneriat, Spania, prevenirea si combaterea violentei de gen
si a celei asupra copiilor
Consiliul Provincial Barcelona, Spania, doreste sa se alature unui consortiu care
pregateste o propunere de parteneriat pentru cererea deschisa prin programul
european „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014-2020 (REC-RDAP-GBV-AG-2018) –
prevenirea si combaterea violentei fata de diferenta de gen si a celei impotriva
copiilor. O fisa de prezentare a fost deja trimisa de catre Biroul UNCJR Bruxelles, spre
informare, la 16 martie a.c. Mai exact, acesta ar putea fi un bun partener în proiecte
pentru combaterea violentei sexuale si sociale în diverse domenii (prevenire,
constientizare, sensibilizare si angajare) si medii de activitate (în contextul unor
activitati de petrecere a timpului liber si festivitati, casatorii aranjate, etc.).
Contact pentru manifestarea interesului: Marta Suero, tel: +34 93 404 93 05

9. Propunere de parteneriat,
sustenabilitatea agrosistemelor

Spania,

Universitatea

din

Cordoba,

Universitatea din Cordoba, Spania, cauta parteneri pentru a crea un consortiu care sa
dezvolte proiecte „Orizont 2020” si „PRIMA″ (Parteneriat pentru Cercetare si Inovare
în tarile din aria mediteraneana). Universitatea are expertiza în urmatoarele domenii
de cercetare: schimbarile climatice si practicile agricole, practicile agricole durabile,
conservarea solului si a apei, fertilizarea cu azot, biodiversitatea culturilor, fixarea
biologica a azotului, biofortificarea, etc. Echipa de laborator are activitati de cercetare
pe teren si de implementare a celor mai bune practici agricole (de exemplu,

prelucrarea solului, rotatia culturilor, gestionarea reziduurilor culturilor, fertilizarea
cu azot, etc.). În viziunea celor implicati, experienta pe teren pe termen lung este
principala abordare a studiului durabilitatii agroecosistemice. Parteneri cautati:
entitati care sunt interesate de tematicile urmatoare: biodiversitate, ferme reziliente
si inteligente climatic, managementul solurilor, etc. Precizare: Romania este tara
eligibila în cadrul programului “Orizont 2020”, dar nu si pentru “PRIMA”. Contact
pentru mai multe informatii si manifestarea interesului: dna Eva Gómez Camacho,
coordonator de proiecte, Universidad de Córdoba, e-mail: opi@uco.es. Fisa de
prezentare: Click aici.

10. Erasmus+ actiunea-cheie 2 parteneriate strategice, Limousin Promotion –
Franta
Asociatia „Limousin de la Qualité et de l’Origin” (cunoscuta si sub denumirea de
Limousin Promotion) si Agentia Alimentara Nouvelle-Aquitaine (AANA) din Franta
cauta parteneri similari interesati sa participe la un parteneriat pentru o propunere
de proiect în cadrul cererii de propuneri „Erasmus+″, actiunea-cheie 2: „Parteneriate
strategice” în domeniul educatiei si formarii profesionale. Limousin Promotion va fi
lider de proiect.
Proiectul se va concentra pe formarea partilor interesate din industria carnii pentru a
raspunde mai bine problemelor societale si pentru o comunicare mai buna.
Obiective:
- îmbunatatirea guvernantei si a strategiei de comunicare în industria carnii, pentru a
raspunde asteptarilor pietei, pe 4 teme:
- impactul asupra mediului;
- bunastarea animalelor;
- managementul riscurilor privind sanatatea omului;
- modelul de reproducere.
- ajutor pentru industrie sa dezvolte instrumente pentru a face fata
controverselor;
- ajutor pentru industrie sa-si adapteze strategia la noile provocari societale;
- dezvoltarea abilitatilor pentru promovarea mai buna a alimentelor si a
agriculturii;
- anticiparea schimbarii;- promovarea profesiei de agricultor;
- utilizarea TIC pentru a limita controversele;
- dezvoltarea de locuri de munca.
Proiectul este prevazut sa se desfasoare pe o durata de 2 ani: primul an pentru
dezvoltarea cunostintelor privind evolutiile societale si impactul lor asupra
industriei carnii, cel de-al doilea an este prevazut pentru dezvoltarea
instrumentelor de comunicare. Contact pentru detalii: Agnes Soulard,
a.soulard@aana.fr, +33 5 56 01 33 57. Fisa de prezentare: click aici.

11. Propunere de colaborare, Polonia, mediere si consiliere
Centrul de mediere din Poznań, Regiunea Wielkopolska din Polonia, cauta parteneri
pentru a construi o cooperare pe termen lung în domeniul medierii, consilierii si
formarii profesionale.
Principalele activitati ale Centrului sunt: sprijin sub forma de consiliere si mediere
familiala, introducerea medierii în scoli, ateliere de formare pentru serviciile de
asistenta, oficialitati/administratii publice locale si ONG-uri. Centrul ar dori sa înceapa
un parteneriat cu scopul de a aplica pentru unul dintre programele europene sau de a
se alatura unui consortiu existent.
Parteneri cautati: organizatii cu un profil similar care se ocupa de medierea în scoli,
între colegi sau judiciara.
Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Agnieszka Wieczorek,
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu,www.wielkopolska.eu.

12. Propunere de parteneriat, Erasmus+/educatia adultilor, Spania
Global Skills Network, S.L., companie privata din Spania care are o experienta de 15
ani în proiecte europene de formare si educare, cauta parteneri pentru un proiect în
cadrul programului european „Erasmus+”, actiunea-cheie 1 “Mobilitate pentru
studentii si personalul din domeniul VET”.
Titlul propunerii: „E-Incubator for EntreComp Entrepreneurship Competences″
Ideea proiectului:
E-learning privind competentele antreprenoriale dupa modelul „EntreComp” deja
dezvoltat într-un proiect precedent si desfasurat în zona mediteraneana, completat
cu „formare de formatori” prin ateliere de instruire pentru formatori si mentori ai
programelor de formare pentru antreprenoriat în VET, organisme publice si/sau de
consiliere în cariera si centre de ocupare a fortei de munca, de învatamânt superior si
secundar si centre de dezvoltare economica.
Parteneri cautati: entitati eligibile Erasmus+, interesate de ideea proiectului
Contact direct si informatii detaliate pe site-ul oficial:
http://www.europeworkexperience.com/

13. Propunere de parteneriat, Erasmus+, actiunea-cheie 2, Germania - EmanuelFelke-Gymnasium din orasul Bad Sobernheim
Scoala Emanuel-Felke-Gymnasium din orasul Bad Sobernheim, landul german
Renania-Palatinat, cauta parteneri, scoli europene, pentru un proiect în cadrul
programului „Erasmus+″, tema «Fairytale - and legendary Europe» (Basme – si
legendara Europa).
Proiectul va aborda diferite legende, mituri, basme despre Europa, temele lor,
precum si influentele istorice trecute, prezente si viitoare asupra comunitatilor si
locuitorilor acestora, fie ca sunt copii, parinti, profesori, etc.
Contact direct pentru detalii despre proiect: Marissa Wetzel-Schumann, EmanuelFelke Gymnasium, marissa.wetzel-schumann@ emanuel-felke-gymnasium.de
Fisa de prezentare (click aici).

14. Propunere de parteneriat, Erasmus+, Norvegia
Greåker Upper Secondary School, liceu situat in Østfold, Norway, cauta parteneri
pentru un proiect „Erasmus+″ 2014-2020. Principalele subiecte de interes sunt
democratia si competentele democratice, participarea si traditiile. Se doreste
analizarea modalitatii in care tinerii din Europa privesc climatul politic actual, dar si
capacitatea si posibilitatea de a influenta deciziile politice, spre exemplu, utilizarea
mediei sociale.
Titlul propunerii: “History and its effect on today’s youth. Shaping Europe’s future
together”
Parteneri cautati: un liceu/scoala de nivel secundar superior care scolarizeaza copii cu
vârste cuprinse intre 15-18 ani.
Fisa de prezentare: (click aici)
Contact pentru detalii si manifestarea interesului: Margareth Iuell-Heitmann,
coordonatorul proiectului.

15. Propunere de parteneriat, programul Erasmus+, actiunea-cheie 1 "Mobilitate
pentru formare profesionala", Franta
Lycée professionnel Haute Follis scoala profesionala din regiunea franceza Pays de la
Loire, cauta parteneri pentru un proiect „ERASMUS+″, cererea: “Actiunea-cheie 1:
„Mobilitate pentru formarea profesionala”. Scopul este de a asigura mobilitatea si
formarea profesionala pentru elevi de 16-17 ani în urmatoarele domeniile:
- administratie-management,
- tehnician de uzina,
- servicii si îngrijire pentru persoanele cu nevoi,
- sectorul horeca.
Parteneri cautati: scoli, licee, asociatii, comunitati sau orase care au retele locale cu
care ar putea colabora. Rolul acestora este de a dezvolta relatii între scoala franceza
si structura/i profesionala/e în care sa fie trimisi tinerii francezi pentru stagii de
formare profesionala, incluzand cursuri de învatare a limbii tarii din care provind
partenerii. Structurile implicate în mobilitate care vor gazdui elevii vor fi remunerate.
Detalii în fisa de prezentare (en-click aici si fr-click aici)
Contact: Jean-Christophe Dambreville, coordonator Erasmus+,
jean-christophe.dambreville@ lhf53.eu

16. Propunere de colaborare in proiecte europene, Asociatia Judetelor din
Croatia
Asociatia Judetelor din Croatia cauta parteneri de proiect cu care sa poata aplica
pentru proiecte finantate de catre Uniunea Europeana. Principalele subiecte de
interes sunt proiectele legate de consolidarea capacitatii administratiei locale si
regionale, transparenta si transferul deschis de date si cunostinte.
Informatii generale despre asociatie:
Aceasta reuneste toate judetele croate si orasul Zagreb si are în total 21 de membri.
Statutul sau defineste principalele obiective, iar printre acestea se numara si
sprijinirea dezvoltarii cooperarii între judete si unitatile autonome la nivel local din
cadrul acestora, organizarea de diverse forme de schimb de experienta privind
functionarea unitatilor ce se autoguverneaza la nivel regional în Croatia, participarea
activa la dezvoltarea cooperarii internationale, stabilirea si mentinerea relatiilor cu
organizatiile similare din alte tari si organizatii internationale, etc. Pentru a facilita
cooperarea, schimbul de experienta si rezolvarea mai eficienta a problemelor, au fost
create 12 grupuri de lucru, spre exemplu pentru educatie, sanatate si îngrijire sociala,
probleme juridice, economie si dezvoltare regionala. Asociatia coopereaza în mod

permanent cu o gama larga de entitati partenere si asociati externi, cu ajutorul carora
organizeaza formari, ateliere de lucru, conferinte, etc.
În prezent, Asociatia Judetelor din Croatia este partener în proiectul european
LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising
awareness), initiativa la care participa 26 de parteneri asociati si 20 asociatii din 18
state membre si 17 non membre. Acest proiect se bazeaza pe abordarea DEAR care
sustine educatia si sensibilizarea privind cooperarea pentru dezvoltare, iar
coordonatorul este ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala,
organizatie non-guvernamentala internationala care acum reuneste peste 180 de
membri din mai mult de 35 de tari. Asociatia Judetelor din Croatia este, de asemenea,
implicata într-un proiect major care vizeaza cresterea transparentei la nivel judetean
– „Bugetul deschis” (Open budget), în care toate datele privind bugetele judetelor
sunt disponibile printr-o aplicatie unica. Proiectul "Buget deschis" are doua obiective
fundamentale: toate judetele, prin aplicatii simple, sa poata vizualiza bugetele
judetene intr-un mod complet unificat si sa existe posibilitatea ca administratia
judeteana sa compare bugetele locale si regionale la toate nivelurile, precum si
indicatorii economici, pentru competitivitate si sporirea productivitatii si eficientei
acestora. Cel mai recent proiect pe care asociatia l-a implementat este "Anticoruptie
si transparenta în formarea administratiei publice pentru formatori si studenti"
demers finantat de catre Ambasada SUA în Croatia. Scopul principal al acestui proiect
este de a spori numarul studentilor care învata despre anti-coruptie si transparenta în
administratia publica.
Contact pentru detalii: Mateja Jalušić, Advisor for international cooperation and EU
funds, tel: +385 1 6110-361, gsm: +385 91 6202-002, mateja.jalusic@hrvzz.hr

17. Propunere de parteneriat, Spania, programul Europa Creativa 2014-2020 inovare in managementul patrimoniului cultural
Artium, Basque Museum-Centre of Contemporary Art din Spania, este interesat sa se
alature unui parteneriat ce va participa la cererea programului „Europa Creativa”
2014-2020 - EACEA 32/2017: Sprijin pentru proiecte de cooperare europeana 2018.
Biroul Artium este interesat de initiative care isi vor proiecta colaborarea spre inovare
in managementul patrimoniului cultural si artistic european.
Contact: Elena Roseras Carcedo, responsabil pentru biblioteca, documentare si
inovare, eroseras@artium.org.
O fisa de prezentare se regaseste in anexa.(click aici)

18. Propunere de parteneriat, Spania, proiect From cultural heritage to an
innovation hub/Orizont 2020 sau cooperare teritoriala, cooperare culturala
Consiliul local Bergueda din Catalonia (Spania) caută parteneri pentru propunerea de
proiect „From cultural heritage to an innovation hub”. (Comarca Bergueda este o
regiune tradițională din nordul provinciei Barcelona care reunește mai multe așezări
rurale si montane si are o populație de aproximativ 38.000 locuitori.)
Parteneri eligibili: entități publice si private care au un patrimoniu industrial similar si
sunt interesate sa-l reevalueze pe baza conceputului «triple helix»: inovare,
antreprenoriat si cultura.
Scopul proiectului este sa promoveze un hub cultural al cotidianului si unul al massmediei. În plus, se urmărește stimularea companiilor de tip start-up si crearea unui
incubator conectat cu mediul academic si de afaceri. Programe posibile pentru
depunerea aplicației: Orizont 2020, Cultura/patrimoniul cultural si Cooperarea
teritoriala.
Contact pentru detalii si manifestarea interesului: Eduard Barcons, Consiliul local
Bergueda, barconsce@adbergueda.cat, tel: +34 659 77 02 22.
Fisa de prezentare: (click aici)

19. Propunere de parteneriat, Andaluzia,
inteligente/verzi, clădiri verzi/inteligente

Spania,

Clustere

si

orașe

Tecnopaisajes Consultores S.L., companie andaluziana activa din 1993 în domenii
precum amenajarea teritoriului în contextul masurilor pentru orașe inteligente,
regenerarea urbana, mediu si agricultura, etc., este interesata sa participe –
coordonator sau partener – la proiecte care se înscriu în următoarele domenii: orașe
inteligente, sustenabilitate, orașe verzi, clădiri inteligente, mediu, etc.
Compania reunește experți in domeniile precizate mai sus și își orientează activitatea
către studii si proiecte. Peste 175 de proiecte de amenajare teritoriala, atât pentru
sectorul public, cât si pentru cel privat, au fost dezvoltate în Europa, America, Africa si
Asia.
Tecnopaisajes Consultores a dezvoltat un model durabil de amenajare teritoriala
bazat pe respectul fata de mediu si integrarea peisagistica a tuturor elementelor care
fac parte din aria respectiva. Fisa de prezentare(click aici)
Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dl Jesus de Vicente, departament
ceo,
tel
+34696428231,
tecnopaisajes@tecnopaisajesconsultores.net,
www.tecnopaisajesconsultores.net

20. Propunere de parteneriat, Franta, Nouvelle-Aquitaine - Orizont 2020
Metapolis, IMM cu sediul la Bordeaux, Franta, doreste sa devina partener într-un
proiect „Orizont 2020”, cererea de propuneri „Smart and Sustainable Cities” - H2020SCC-2016-2017.
Solutiile Metapolis pentru orase inteligente sunt orientate catre:
- sprijinirea teritoriilor în planificare foilor de parcurs ale oraselor inteligente,
- propovarea utilizarii standardelor de date pentru a permite dezvoltarea de noi
servicii urbane,
- construirea, în mod colaborativ, a unei platforme de date deschisa si inteligenta
pentru a forma o comunitate de “orase/companii” de utilizatori.
Mai multe detalii (click aici)
Contact pentru informatii suplimentare si manifestarea interesului: dl Fabien
Cauchi, fabien.cauchi@metapolis.fr.

21. Propunere de colaborare, Polonia, Wrocław Technology Park
Parcul Tehnologic Wrocław (WTP), unul dintre cele mai mari parcuri de acest fel din
Polonia si centru-lider pentru antreprenoriat si promovarea noilor tehnologii, este in
cautare de noi oportunitati de colaborare in vederea internationalizarii activitatii sale.
Partenerii cautati: entitati interesate de urmatoarele tematici: inovare, sprijin pentru
start-ups, antreprenoriatul academic, promovarea noilor tehnologii.
WTP se orienteaza catre colaborari cu companii cu tehnologii de vârf, centre de
cercetare si centre academice, gazduind în prezent aproape 200 de companii din
industria de nivel înalt – biotehnologie, chimie, medicina, electronice, IT. Parcul
gazduieste, de asemenea, 12 laboratoare diferite, Cluster-ul NUTRIBIOMED si 2
incubatoare (Incubatorul Sileziei de Jos pentru antreprenoriat si Incubatorul pentru
antreprenoriat si tehnologie). Activitatile Cluster-ului NUTRIBIOMED au ca scop
întarirea pozitiei Poloniei ca jucator important pe piata mondiala pentru alimentatie
si suplimente, nutraceutice si biomedicale preparate pe baza de materii prime
naturale. Incubatorul Sileziei Inferioare pentru antreprenoriat este cea mai recenta
initiativa a WTP care ofera tinerilor întreprinzatori un spatiu atractiv si modern,
precum si o zona de fabricatie si ateliere de inchiriat în conditii convenabile.
WTP coopereaza strâns cu universitatile din Wrocław si Wrocław Centre for
Technology Transfer (membru al Enterprise Europe Network). Capacitatea sa de a
participa in proiecte europene a fost construita prin implicarea activa in numeroase
proiecte cofinantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

O fisa de informare generala/profil(click aici) si una privind activitatile curente (click
aici)
Contact direct pentru detalii si manifestarea interesului de cooperare: dna Anna
Juszkiewicz - anna.juszkiewicz@ technologpark.pl.

22. Propunere de colaborare Spania - proiecte care vizeaza rezistenta cladirilor la
cutremure
Centrul tehnologic “Habitec” din Malaga, Spania, doreste sa colaboreze cu un
consortiu care urmeaza sa se dezvolte în urmatoarele domenii de interes: cladiri, TIC
si comunitati si orase inteligente, pe subiectul rezistenta la cutremure.
Contact pentru detalii: Rafael Abad, rabad@cthabitec.com, tel: +(34) 952 028 125.
Fisa de prezentare: (click aici)

Sursa: uncjr.ro, finanțare.ro

