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INVITAŢIE
la

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI ECOEMERGE
Bucureşti
22 septembrie 2009

Stimată Doamnă/Stimate Domnule,
Ministerul Mediului, în calitate de coordonator naţional al politicii privind producţia
şi consumul durabile, în parteneriat cu ministerul omolog din Norvegia şi cu
partenerii naţionali: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB)
şi Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Transfer Tehnologic şi Inovare –
AMCSIT Politehnica organizează
Conferinţa de lansare a proiectului

„Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România”- ECOEMERGE,
finanţat prin Programul de Cooperare Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare
Durabilă în România.
Proiectul îşi propune să îmbunătăţească condiţiile pentru eco-inovare din România
prin transferul de experienţă şi bune practici din Norvegia. Se va realiza o
infrastructură naţională cu rolul de a sprijini eco-inovarea, atât în sectorul privat, prin
promovarea pe piaţa românească a tehnologiilor de mediu, produselor şi serviciilor
ecologice, cât şi în sectorul public, prin achiziţii publice ecologice. Proiectul
EcoEmerge va furniza date şi informaţii pentru viitoarele politici naţionale în
domeniu, stimulând refacrerea economică şi orientând pieţele emergente către
modele durabile de producţie şi consum.
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Consorţiul de implementare a proiectului EcoEmerge este condus de Ministerul
Mediului din România în parteneriat cu Ministerul Mediului din Norvegia.
În acest context, ne face plăcere să vă invităm la conferinţa de lansare a proiectului
Eco-Emerge, cu participarea Dlui. Nicolae NEMIRSCHI - Ministrul Mediului, a
Excelenţei Sale Domnul Øystein HOVDKINN – Ambasadorul Regatului Norvegiei
în România, a Dlui. Sorin DIMITRIU – Preşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie a Municipiului Bucureşti şi a Dlui. Nicolae VASILIU – Director General al
AMCSIT – Politehnica. Anexăm programul evenimentului.
Conferinţa va avea loc în data de 22 septembrie 2009, la sala Atlas de la hotel
Radisson SAS Bucureşti, între orele 09.00 – 16.30 şi va constitui o oportunitate
pentru întreprinderile inovative din România de a se informa asupra posibilităţilor de
dezvoltare de produse şi tehnologii ecologice şi de realizare a unor parteneriate cu
întreprinderi din Norvegia ce activează în domeniul tehnologiilor de mediu şi ecoinovării. Menţionăm că una dintre activităţile proiectului prevede selectarea a 10
companii inovative din România care să participe la o întâlnire de lucru în Norvegia,
unde se vor discuta aspecte concrete ale colaborării dintre acestea şi companii
similare din Norvegia. Acţiunea se va derula pe parcursul anului 2010.
În speranţa că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre, anexăm formularul de
participare, pe care vă rugăm să îl completaţi şi să îl transmiteţi la adresele de e-mail
iulia.degeratu@mmediu.ro şi valentin.simion@mmediu.ro până la data de 18
septembrie 2009. Informaţii suplimentare puteţi obţine de la tel. 021- 316 64 94.
Confirmarea participării se va face în limita locurilor disponibile.
Cu deosebită consideraţie,

Echipa de implementare EcoEmerge

