Bordwiis+
Buletin informativ

Avem placerea sa va prezentam cel de-al doilea buletin informativ
al proiectului BORDWIIS+. Daca sunteti interesati sa primiti mai
multe informatii cu privire la acest proiect, introduceti datele
dumneavostra de contact in lista de emailuri!

Septembrie

Seminar in cadrul caruia au fost
prezentate experientele europene
privind politicile de inovare in domeniul
TIC
Consortiul proiectului BORDWIIS+ a organizat ce-a de-a
doua intalnire si cel de-al doilea seminar in cadrul caruia
partenerii au impartasit experientele lor regionale in ceea ce
priveste dezvoltarea politicilor si strategiilor de inovare in
domeniul TIC. De asemenea, au fost prezentate cele mai
bune exemple de dezvoltare a clusterelor din regiunea
Toscana.
Citeste mai mult!

Conferinta Internationala
Anuala a Inovarii „Baltic
Dynamics 2013” – editia a 18a, organizata in Riga, Letonia.

Octombrie
Seminar, intalnire de
coordonare si vizita de studiu
in Budaesta, Ungaria
Atelier de lucru in cadrul
evenimentului cunoscut sub
numele de „Open Days”
organizat in Bruxelles, Belgia

Noiembrie
Eveniment „ICT Day 2013”
organizat in NRW, Germania

Delegatia proiectului BORDWIIS+ a
vizitat regiunea Renania de Nord
Vizita de studiu a debutat cu un atelier de lucru organizat la
sediul partenerului din Germania – proiectul Dortmund
urmat de o vizita la Institutul de Flux de Materiale si
Logistica Fraunhofer din Dortmund. Ambele exemple se
inscriu in procesului de specializare inteligenta.
Citeste mai mult!

Strategii inteligente in domeniul TIC
vizand o noua abordare in Tartu
Consortiul proiectului BORDWIIS+ s-a reunit in Tartu, in
perioada 29-30 mai, cu scopul de a stabili modul in care
partenerii pot avea un rol activ in dezvoltarea viitoarelor
strategii de specializare inteligenta in Europa.
Citeste mai mult!

Vizitarea centrului de inovare a regiunii
Øresund
La inceputul lunii iulie 2013, consortiul proiectului
BORDWIIS+ impreuna cu actori cheie din diferite regiuni
europene au avut oportunitatea de a vizita una din regiunile
cu cea mai rapida dezvoltare in domeniul IT din Europa–
regiunea Øresund!
Citeste mai mult!
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