EVENIMENT: Stadiul actual al dezvoltarii unei strategii
bio-economice in regiunea Covasna, sinergii cu Be
Rural
Descriere
Data

17 Decembrie 2019

Locatia

Sf Gheorghe

Scopul
evenimentului

Evaluarea procesului de dezvoltare a strategiei
Covasna

bio-economice in regiunea

Evenimentul a fost organizat de catre Institutul de Prognoza Economica (IPE) al Academiei Romane,
in colaborare cu Asociatia Clusterelor din Romania (CLUSTERO) si membrii clusterului Pro Wood.
Acesta reprezinta unul din seminariile strategice organizate in cadrul Proiectului Be Rural, impreuna
cu toate partile interesate si implicate in dezvoltarea unei strategii bio-economice in judetul Covasna.
Intalnirea s-a tinut in orasul Sfantul Gheorghe, in data de 17 Decembrie, gazduita de Casarbor (unul
din membrii clusterului Pro Wood).
La eveniment au participat 30 de persoane, in principal, reprezentati ai clusterului Pro Wood.
Evenimentul face parte din multele activitati ale clusterelor din zona, cu privire la ultimele evolutii ale
proiectelor europene in care acestea sunt implicate. Subiectul central s-a axat in jurul strategiei de
dezvoltare regionala bio-economica ca regiune pilot in cadrul proiectului Be Rural. Acest proiect
prezinta o deosebita importanta in ceea ce priveste strategia pe termen lung a bio-economiei regionale.
Ca o exemplificare a perspectivelor bioeconomiei in regiune, mentionam initiativele de re-modelare a
anumitor piese de mobilier precum si folosirea lemnului in cascada, in cadrul activitatii dezvoltate de
cluster.
Rezultatele acestui eveniment
Rezultatul cel mai important al intalnirii se refera la constientizarea necesitatii de coordonare între
agendele strategice ale tuturor grupurilor din regiune în ceea ce privește problemele de bioeconomie,
pentru a spori transferul de cunoștințe și rezultatele pozitive care provin atât din activități regulate de
cluster, cât și de la participarea la proiecte europene relevante.
Urmatoarele etape se vor concentra pe imbunatatirea coordonarii inter clustere, in vederea revizuirii
agendei legate de obiectivele bioeconomice, prin imbunatatirea transferului de cunostinte si
diseminarea rezultatelor din cadrul proiectelor europene. Urmatoarea intalnire este programata in data
de 20 Ianuarie 2020.

