
 

 

                                                     

                                                                          

                                       

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

„FEMINA” 
 

 
Bucureşti, 13.05.2020  

 
 
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” 

Prioritatea de investiții 3(a) - „Încurajarea spiritului antreprenorial, în principal 

prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și stimularea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri” 

 

Titlul proiectului: „FEMINA -  Female participation in high-tech enterprises” 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov a participat în data de  

22.04.2020 la webinar-ul „How to develop a good Action Plan”  aferent proiectului 

FEMINA – “Female participation in high-tech enterprises”, implementat  în 

parteneriat cu 10 regiuni din Uniunea Europeană, în cadrul Programului de 

cooperare interregională INTERREG EUROPE.  

 

Echipa de implementare a proiectului din cadrul Departamentului de Asistență 

Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a avut acces la 

informații valoroase și utile cu privire la dezvoltarea și aprobarea planurilor de acțiune 

regionale, în cadrul proiectelor Interreg Europe implementate. 

 



 

 

                                                     

                                                                          

                                       

Organizatorii webinar-ului au făcut posibilă prezentarea a trei exemple concrete de 

proiecte de succes, SET-UP, CYBER și TRINNO, în cadrul cărora au fost dezvoltate și 

aprobate planurile de acțiune. Interacțiunea directă cu speakerii și adresarea 

întrebărilor specifice, din cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, au facilitat buna 

întelegere a etapelor parcurse și a provocărilor întâmpinate în elaborarea planurilor 

de acțiune dar și a rigurozității cerințelor Secretariatul Tehnic Comun Interreg Europe 

în aprobarea acestora. 

Obiectivul vizat al proiectului FEMINA este acela de a influenţa şi îmbunătăţi 

politicile regionale în domeniu cu scopul de a se asigura că în cadrul 

instrumentelor de politică dezvoltate să fie integrate măsuri de promovare a 

implicării femeilor în sectoarele de înaltă tehnologie (high-tech) – obiectiv 

ce va fi realizat prin dezvoltarea unor planuri de acțiune care să conducă la 

îndeplinirea obiectivului menționat mai sus. 

 

În acest context, ADR-BI a participat la webinarul mai sus menționat pentru a analiza 

și înțelege etapele parcurse în elaborarea planurilor de acțiune și pentru a identifica 

măsuri de  îmbunătățire a unui prim draft elaborat. 

 

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul proiectului: 

https://www.interregeurope.eu/FEMINA/  
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