Ministerul Economiei
Serviciul Comunicare si Relaţii Publice
Bucuresti, 11 aprilie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Economiei este Punctul Naţional de Contact pentru ediţia din acest an a
competiţiei Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene, organizată de
Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie al Comisiei Europene şi lansată în
cursul lunii martie şi în România.
Atribuţiile Ministerului Economiei includ, în acest context, organizarea etapei naţionale a
competiţiei şi promovarea câştigătorilor la Comisia Europeană.
Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene au ca obiectiv recunoaşterea
inovaţiei şi recompensarea succesului autorităţilor publice şi parteneriatelor de tip
public-privat în domeniul promovării întreprinderilor şi spiritului antreprenorial la nivel
naţional, regional şi local.
În competiţie pot intra cei ce susţin antreprenoriatul la nivel naţional, regional şi local:
autorităţi ale administraţiei publice, parteneriate public – private între autorităţi şi
întreprinzători sau organizaţii economice şi programe educaţionale din statele Uniunii
Europene, Islanda, Norvegia şi Turcia, care au implementat proiecte în domeniul
dezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei locale, în ultimii doi ani.
Marele premiu al juriului va fi acordat candidatului care prezintă cea mai creativă şi
inspiratoare iniţiativă din Europa.
Categoriile de premii sunt următoarele:
 Promovarea spiritului antreprenorial :
o Recunoaşte acţiunile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local care
promovează spiritul antreprenorial, în special în rândul tinerilor şi al
femeilor.
 Investiţii în talente :
o Recunoaşte iniţiativele la nivel local sau regional care îmbunătăţesc
talentele antreprenoriale, vocaţionale, tehnice şi manageriale.
 Îmbunătăţirea mediului de afaceri :
o Recunoaşte politicilor inovatoare la nivel regional sau local care
promovează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică
procedurile legislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun în
aplicare principiul găndirii iniţiale la scară mică în favoarea întreprinderilor
mici şi mijlocii.
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 Sprijinirea internaţionalizării afacerilor :
o Recunoaşte politici de încurajare a întreprinderilor şi în special a
întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a profita mai mult de oportunităţile
oferite de pieţele din cadrul şi din afara Uniunii Europene.
 Antreprenoriat responsabil şi integrator :
o Recunoaşte
acţiunile
regionale
şi
locale
care
promovează
responsabilitatea socială a întreprinderilor şi practicile de afaceri durabile.
 Susţinerea dezvoltării pieţelor verzi şi a eficientizării resurselor
o Recunoaşte politicile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care
susţin accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la pieţele verzi şi ajută la
îmbunătăţirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin dezvoltarea
abilităţilor verzi, întâlniri şi finanţare.
Selecţia se face în două etape :
I.

Etapa naţională – termenul limită pentru înregistrarea aplicaţiilor: 17.06.2013.

Comisia naţională va selecta două candidaturi naţionale pentru participarea la faza
europeană a competiţiei. Prin finalizarea selecţiei iniţiale, la nivel naţional, candidaţii pot
fi avuţi în vedere pentru Premiile europene.
II.
Etapa europeană – termenul limită pentru transmiterea selecţiilor naţionale:
28.06.2013.
Juriul european, constituit din personalităţi reprezentative din mediul academic, instituţii
europene, sau alte organizaţii europene recunoscute, va premia proiectele identificate
ca fiind cele mai inovative şi având potenţial de multiplicare în alte regiuni ale UE.
Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc în perioada 25 – 26 Noiembrie 2013 la
Vilnius, Lituania.
Formularul pentru înscrierea în competiţie, precum şi materialele de promovare, pot fi
descărcate de pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, secţiunea Premiile
pentru Promovarea Întreprinderilor Europene.
Pentru informaţii complete despre competiţie, puteţi accesa linkul:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprisepromotion-awards/index_ro.htm
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Punctul Naţional de Contact
Ministerul Economiei - Direcţia Mediu de Afaceri
Calea Victoriei, nr 152, Sector 1, cod 010096
Persoana de contact:
Ovidiu Voinea Horaţiu
Consilier superior
Tel : +40 21.202.52.88 ; +40 21.202.53.69
Mobil : +40 755.024.885
E –mail : ovidiu_voinea@minind.ro
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