
 

                                                     

                                                                          

                                       

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

„EXTRA-SMEs” 
 

 
Bucureşti, 06.12.2019   

 
 
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 2 “Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii” 

Prioritatea de investiții 3 (d) - „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe 

piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de 

inovare” 

 

Titlul proiectului: „EXTRA-SMEs – Improving policies to boost SME competitiveness 

and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the 

regional economy” 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov desfășoară în perioada 

01.06.2018 – 31.05.2023 proiectul EXTRA-SMEs – “Improving policies to boost SME 

competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is 

a driver of the regional economy” implementat  în parteneriat cu 8 regiuni din Uniunea 

Europeană, în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE.  

 

Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătățirea politicilor regionale specifice, creșterea 

competitivității IMM-urilor din lanțul valoric al economiilor regionale costiere și rurale 

cu o componentă puternică de acvacultură. Astfel, EXTRA-SMEs îşi propune să    

identifice și să promoveze bune practici în vederea simplificării procedurilor 

administrative din domeniul acvaculturii, să sprijine internaționalizarea și extinderea 



 

                                                     

                                                                          

                                       

către piețe mai mari a IMM-urilor din domeniu, precum și angajarea acestora în 

procese de inovare care vor servi drept motoare pentru crearea de locuri de muncă. 

 

În acest context, ADR-BI a desfășurat în data de 29.11.2019 cea de-a doua întâlnire 

tematică cu actorii principali din regiune pentru a analiza şi dezbate reglementările în 

domeniul acvaculturii şi concesionării terenurilor pe care se află amenajări piscicole, 

măsurile de sprijinire a IMM-urilor din domeniul acvaculturii şi liniile de finanţare 

potenţiale şi pentru a prezenta iniţiative locale din domeniu.  

 

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale şi locale din 

regiunea Bucureşti-Ilfov şi nu numai din domeniul pisciculturii şi acvaculturii, 

reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului privat, precum şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/EXTRA-SMEs/  
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Manager de proiect 
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