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Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Va aducem in atentie, spre informare, organizarea de către Comisia Europeana si CoR, la
data de 15 aprilie a.c., a unui atelier online privind „specializarea inteligentă ca
instrument de recuperare pentru teritorii din criza actuală indusă de pandemie”.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR

Centrul Comun de Cercetare (CCR) al Comisiei Europene și Comitetul European al
Regiunilor (CoR) organizează împreună un atelier online privind specializarea inteligentă,
pe data de 15 aprilie 2021 (09:30-13:00).
Evenimentul își propune aprofundarea înțelegerii modului în care specializarea inteligentă
poate fi un instrument eficient pentru a ajuta teritoriile să se recupereze din criza actuală
indusă de pandemie și să descopere noi oportunități pentru economii mai durabile și
incluzive. Pentru aceasta, trebuie mai întâi să înțelegem ce a funcționat și ce nu a funcționat
în perioada de programare anterioară 2014-2020 și să identificăm un set de recomandări
solide pentru specializarea inteligentă a generației următoare. Acest atelier va oferi un
forum unic practicienilor, factorilor de decizie politică și cercetătorilor pentru a discuta
realizări concrete, bune practici și provocări legate de implementarea politicii de specializare
inteligentă în regiunile UE, cum ar fi:
-

Cum se asigură inițiative politice coordonate la nivel internațional, național și regional
pentru a atenua criza economică COVID-19 și a promova o redresare rapidă.
Cum pot politicile locale să joace un rol în abordarea impacturilor socio-economice
severe ale COVID-19.

La atelier vor participa, printre alții, dna Mariya Gabriel, comisar european pentru inovare,
cercetare, cultură, educație și tineret și dl Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului
european al regiunilor.
Evenimentul va avea loc online şi este deschis publicului, iar interpretarea simultană va fi
asigurată în limbile engleză şi spaniolă.
Pentru a consulta agenda, click aici.
Petru înregistrarea participării, click aici. Atenție: înregistrarea necesită o autentificare ECAS
(Serviciul de Autentificare al Comisiei Europene). Crearea unui „login de conectare UE” este
deschisă oricui.

