
 

       
 
 
 
 

 

 
A treia întâlnire a Grupului de Lucru Regional al  
Persoanelor de Interes (Regiunea PDI Covasna) 

 

Descriere  

Data 9 Decembrie 2020 

Locația Online  

Scopul evenimentului Scopul reuniunii din prima sa parte a fost de a informa membrii grupului de lucru 
cu privire la Raportul de progres pentru aprilie 2019 - septembrie 2020 și lista 
evenimentelor care urmează să fie organizate în WP3.1, WP3.4, WP3.5 , WP4.1, 
WP4.4 și WP5.3, dar și asupra sinergiilor create cu proiectul BIOEASTsUP dez-
voltat în cadrul inițiativei BIOEAST. În a doua parte a întâlnirii, a avut loc un eve-
niment educațional pe tema Bioeconomiei, pentru comunitatea de afaceri locală. 

 

În urma evenimentelor organizate până în prezent în cadrul proiectului BE-Rural, s-a format un grup 
relativ constant de reprezentanți ai tuturor categoriilor de populație la nivel local, regional și național, 
care au înțeles obiectivele proiectului și sunt dispuși să contribuie la realizarea acestora. În acest sens, 
se dorește implicarea clusterelor (dar și a celorlalți actori locali) în procesul de elaborare a strategiei / 
foii de parcurs pentru bioeconomie. Procesul consultativ se concretizează de data aceasta în explicația 
activităților bioeconomice și a sinergiilor cu acțiunile întreprinse de factorii de decizie locali / regionali / 
naționali. 

Analiza stării actuale a bioeconomiei - un domeniu prioritar în strategia națională de specializare inte-
ligentă - a fost continuată în România și în special în Regiunea Centrală prin implicarea actorilor din 
sectoarele economice prioritare din regiune. 

Actorii locali au fost informați cu această ocazie cu privire la Raportul de progres realizat de IPE pentru 
prima perioadă de raportare din cadrul BE-Rural și lista evenimentelor anunțate pentru perioada ur-
mătoare și la care actorii locali sunt invitați / încurajați / motivați să participe. 

Au existat, de asemenea, discuții despre dezvoltarea exercițiului adresat bioinovatorilor și despre po-
ziția grupului de tip „task force” pentru dezvoltarea modelelor de afaceri și analiza potențialului pieței. 
Pentru a continua colaborarea cu actorii locali, au fost prezentate și lista următoarelor evenimente (al 
treilea webi-nar, seminarii tematice) și despre organizarea magazinului pop-up în 2021. 

În a doua parte a întâlnirii, a avut loc un eveniment educațional pentru comunitatea de afaceri locală, 
axat pe concepte și principii ale bioeconomiei. 


