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R eclam a

CDIMM Maramures InvestNV - Oportunitati
europene pentru Regiunea NV

Fundatia CDIMM Mar amur es, pr in Centr ul Eur ope Dir ect Mar amur es, der uleaza
Pr oiectul ”InvestNV - Opor tunitati eur opene pentr u Regiunea NV” in per ioada
ianuar ie-iulie 2017, pentr u a pr omova Planul de Investitii pentr u Eur opa (PIE) si
pr oiectele de succes din Regiunea de NV (judetele BH, BN, CJ , MM, SJ si SM).
Atasat gasiti Pliantul Pr oiectului InvestNV și Pliantul PIE.
Activitatile pr oiectului includ:

Campanie de infor mar e:
Site:http://eur opedir ect.cdimm.or g/ (si Sectiunea
InvestNV: http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv)
Facebook: https://www.facebook.com/Eur opeDir ectMar amur es/ (#Invest
NV, #InvestEU)
Momente de infor mar e la TV, in emisiunea ”De la idee la afacer e”, TL+
Baia Mar e, in fiecar e mar ti, de la or a 19.00. Inr egistr ar ile emisiunilor
pot fi ur mar ite pe: http://www.tlplus.r o/?s=De+la+idee+la+afacer e
Email-ur i cu noutati in lista eur opedir ectinvestnv (daca doriti sa va
dezabonati, va rugam sa transmiteti email la:marga@cdimm.org)

R eclam a

Concur s de fotogr afie pr ivind pr oiecte de succes din cele 6 judete NV (BH, BN,
CJ , MM, SJ , SM):http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv/a2-concur s-defotogr afie
Concur sul va fi lansat la inceputul lunii mar tie si se adr eseaza
autor itatilor locale, ONG-ur ilor si intr epr inder ilor car e dor esc sa-si
pr omoveze pr oiectele de succes.

TransferG O

For um de investitii: http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv/a3-for um-deinvestitii
Scop: pr ezentar e si pr omovar e pr oiecte de succes. Der ular e: finalul
lunii mai 2017
Sectiuni: Dezvoltar e locala in Regiunea NV (autor itati publice si ONGur i); Mediul de afacer i
Expozitie cu fotogr afiile inscr ise in Concur sul foto
Dezbater e ”Planul de Investitii pentr u
Eur opa”: http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv/a4-dezbater e-pie
Der ular e: finalul lunii iunie 2017. Invitati de la nivel local/r egional si
national: specialisti in afacer i eur opene, jur nalisti, beneficiar i PIE si alte
fondur i UE, actor i dezvoltar e locala si r egionala.
In cadr ul dezbater ii va avea loc si Pr emier ea Concur sului foto.
Pentr u detalii si implicar e in activitati, asteptam sa ne contactati! Sper am sa
colabor am cu factor i inter esati de la nivel local si r egional, pentr u a va face
cunoscute r ezultatele pr oiectelor, pentr u a va pr omova activitatile si afacer ile si
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pentr u a fi la cur ent cu opor tunitati existente la nivel eur opean!
This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information
about your
of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.
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stima,
Mar gar eta Capilnean, Coor donator de pr oiect
Centr ul Eur ope Dir ect Mar amur es
Fundatia CDIMM Mar amur es - str uctur a gazda
Bd. Tr aian 9/16, 430211, Baia Mar e
Pr ogr am: zilnic, 9.00-16.00
Tel/ Fax: 0262.224.870, 222.409
E-mail: eur opedir ect@cdimm.or g, mar ga@cdimm.or g
Web: http://eur opedir ect.cdimm.or g/
Facebook: http://www.facebook.com/Eur opeDir ectMar amur es
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InvestNV – Opor tunități europene pentr u Regiunea Nor d-Vest

Fundatia CDIMM Maramures, prin Centrul Europe Direct Maramures, deruleaza Proiectul ”InvestNV –
Oportunitati europene pentru Regiunea NV” in perioada ianuarie-iulie 2017, pentru a promova Planul de
Investitii pentru Europa (PIE) si proiectele de succes din Regiunea de NV (judetele BH, BN, CJ, MM, SJ si
SM). Atasat gasiti Pliantul Proiectului InvestNV și Pliantul PIE.
Activitatile proiectului includ:
Campanie de infor mare:
Site:http://europedirect.cdimm.org/ (si Sectiunea InvestNV:
http://europedirect.cdimm.org/investnv)
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/ (#InvestNV, #InvestEU)
Momente de informare la TV, in emisiunea ”De la idee la afacere”, TL+ Baia Mare, in fiecare
marti, de la ora 19.00. Inregistrarile emisiunilor pot fi urmarite pe: http://www.tlplus.ro/?
s=De+la+idee+la+afacere
Email-uri cu noutati in lista europedirectinvestnv (daca doriti sa va dezabonati, va rugam sa
transmiteti email la: marga@cdimm.org)
Concur s de fotogr afie privind proiecte de succes din cele 6 judete NV (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM):
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotografie
Concursul va fi lansat la inceputul lunii mar tie si se adreseaza autoritatilor locale, ONG-urilor si
intreprinderilor care doresc sa-si promoveze proiectele de succes.
For um de investitii: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii
Scop: prezentare si promovare proiecte de succes. Derulare: finalul lunii mai 2017
Sectiuni: Dezvoltare locala in Regiunea NV (autoritati publice si ONG-uri); Mediul de afacer i
Expozitie cu fotografiile inscrise in Concursul foto
Dezbatere ”Planul de Investitii pentr u Europa”: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4dezbatere-pie
Derulare: finalul lunii iunie 2017. Invitati de la nivel local/regional si national: specialisti in
afaceri europene, jurnalisti, beneficiari PIE si alte fonduri UE, actori dezvoltare locala si
regionala.
In cadrul dezbaterii va avea loc si Premierea Concursului foto.
Descărcați aici: Pliant proiect InvestNV_final si Pliant InvestNV_PIE_final
Cu sper anța colabor ăr ii cu factor i interesati de la nivel local si regional, pentr u a va face cunoscute
rezultatele proiectelor, pentr u a va putea promova activitatile si afacer ile si pentr u a fi la curent cu
opor tunitati existente la nivel european!
Pentr u detalii si implicare in activitati, va r ugăm să o contactați pe : doamna Mar gareta Capilnean,
Coordonator de proiect
Centr ul Europe Direct Mar amures
Fundatia CDIMM Mar amures – structura gazda
Bd. Traian 9/16, 430211, Baia Mare
Program: zilnic, 9.00-16.00
Tel/ Fax: 0262.224.870, 222.409
E-mail: europedirect@cdimm.org, marga@cdimm.org
Web: http://europedirect.cdimm.org/
Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures

Sursa:
Centr ul Europe Direct Mar amures
Fundatia CDIMM Mar amures – structura gazda
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CDIMM MARAMUREȘ – Oportunităţi europene
pentru Regiune de Nord-Vest
De către ActualMM.ro - 22/02/2017

CDIMM MARAMUREȘ Fundația CDIMM Maramureș, prin Centrul Europe Direct Maramureș,
derulează Proiectul InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea NV” în perioada
ianuarie-iulie 2017, pentru a promova Planul de Investiții pentru Europa (PIE) și proiectele de
succes din Regiunea de NV – județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu
Mare.

CDIMM MARAMUREȘ Activităţile proiectului includ campanii de informare, un
concurs de fotogra촂e privind proiecte de succes din cele 6 judeţe ale regiunii de

Nord-Vest.

Concursul, lansat la începutul lunii martie și adresat autorităților locale, ONG-urilor și
întreprinderilor care doresc să-și promoveze proiectele de succes, va culmina la finalul lunii
iunie cu o expoziție care va include toate lucrările participante la concurs

CDIMM MARAMUREȘ În proiect mai este inclus un forum de investiţii, 촂nalul
forumului derulându-se la 촂nalul lunii mai.
Pentru detalii și implicare în activități, doritorii sunt rugați să acceseze
http://europedirect.cdimm.org/
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CDIMM MARAMURES Fundatia CDIMM Maramures, prin Centrul Europe Direct Maramures, deruleaza Proiectul InvestNV –
Oportunitati europene pentru Regiunea NV" in perioada ianuarie-iulie 2017, pentru a promova Planul de Investitii pentru Europa
(PIE) si proiectele de succes din Regiunea de NV – judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj si Satu Mare.

CDIMM MARAMURES Activitatile proiectului includ campanii de infor mare, un concur s de fotogr afie pr ivind proiecte
de succes din cele 6 judete ale regiunii de Nor d-Vest.



(http://actualmm.ro/wp-content/uploads/2017/02/Pliant-proiect-InvestNV_final_Page_1.jpg)
Concursul, lansat la inceputul lunii martie si adresat autoritatilor locale, ONG-urilor si intreprinderilor care doresc sa-si promoveze
proiectele de succes, va culmina la finalul lunii iunie cu o expozitie care va include toate lucrarile participante la concurs

CDIMM MARAMURES In proiect mai este inclus un for um de investitii, finalul for umului der ulandu-se la finalul lunii
mai.
Pentru detalii si implicare in activitati, doritorii sunt rugati sa acceseze http://europedirect.cdimm.org/
(http://europedirect.cdimm.org/)
The post CDIMM MARAMURES - Oportunitati europene pentru Regiune de Nord-Vest (http://actualmm.ro/cdimm-maramuresoportunitati-europene-pentru-regiune-de-nord-vest/) appeared first on actualmm.ro (http://actualmm.ro).

Citeste tot ... (http://actualmm.ro/cdimm-maramures-oportunitati-europene-pentru-regiune-de-nord-vest/)
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Prima ediţie a Târgului de Mărţişor Handmade la Câmpia Turzii
(/index.php/actual/19-actualitate/5354-prima-editie-a-targului-demartisor-handmade-la-campia-turzii)
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Oprire de apă în Turda, marţi, 21 februarie (/index.php/actual/19actualitate/5341-oprire-de-apa-in-turda-marti-21-februarie)

Fundatia CDIMM Maramures, prin Centrul Europe Direct Maramures, deruleaza Proiectul ”InvestNV - Oportunitati
europene pentru Regiunea NV” in perioada ianuarie-iulie 2017, pentru a promova Planul de Investitii pentru Europa
(PIE) si proiectele de succes din Regiunea de NV (judetele BH, BN, CJ, MM, SJ si SM).
Atasat gasiti Pliantul Proiectului InvestNV (/images/zzz-upload/2017/02/actualitate/pliantProiect.pdf) și Pliantul PIE (/images/zzzupload/2017/02/actualitate/pliantInvest.pdf).
Activitatile proiectului includ:





Campanie de informare:
Site: http://europedirect.cdimm.org/ (http://europedirect.cdimm.org/) (si Sectiunea InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/investnv



(http://europedirect.cdimm.org/investnv))
(/index.php)
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/ (https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/) (#InvestNV,

23

#InvestEU)
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Momente de informare la TV, in emisiunea ”De la idee la afacere”, TL+ Baia Mare, in 鋞ecare marti, de la ora 19.00. Inregistrarile emisiunilor
pot 鋞 urmarite pe: http://www.tlplus.ro/?s=De+la+idee+la+afacere (http://www.tlplus.ro/?s=De+la+idee+la+afacere)
Email-uri cu noutati in lista europedirectinvestnv (daca doriti sa va dezabonati, va rugam sa transmiteti email la: marga@cdimm.org
120 NEW ARTICLES 
(mailto:marga@cdimm.org))

Concurs de fotogra鋞e privind proiecte de succes din cele 6 judete NV (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM): http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2concurs-de-fotogra鋞e (http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotogra鋞e)
Concursul va 鋞 lansat la inceputul lunii martie si se adreseaza autoritatilor locale, ONG-urilor si intreprinderilor care doresc sa-si
promoveze proiectele de succes.
Forum de investitii: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii (http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-deinvestitii)
Scop: prezentare si promovare proiecte de succes. Derulare: 鋞nalul lunii mai 2017
Sectiuni: Dezvoltare locala in Regiunea NV (autoritati publice si ONG-uri); Mediul de afaceri
Expozitie cu fotogra鋞ile inscrise in Concursul foto
Dezbatere ”Planul de Investitii pentru Europa”: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie
(http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie)
Derulare: 鋞nalul lunii iunie 2017. Invitati de la nivel local/regional si national: specialisti in afaceri europene, jurnalisti, bene鋞ciari PIE si alte
fonduri UE, actori dezvoltare locala si regionala.
In cadrul dezbaterii va avea loc si Premierea Concursului foto.
Pentru detalii si implicare in activitati, asteptam sa ne contactati! Speram sa colaboram cu factori interesati de la nivel local si regional, pentru a
va face cunoscute rezultatele proiectelor, pentru a va promova activitatile si afacerile si pentru a 鋞 la curent cu oportunitati existente la nivel
european!
Coordonator de proiect: Margareta Capilnean
Centrul Europe Direct Maramures
Fundatia CDIMM Maramures - structura gazda
Bd. Traian 9/16, 430211, Baia Mare
Program: zilnic, 9.00-16.00
Tel/ Fax: 0262.224.870, 222.409
E-mail: europedirect@cdimm.org (mailto:europedirect@cdimm.org), marga@cdimm.org (mailto:marga@cdimm.org)
Web: http://europedirect.cdimm.org/ (http://europedirect.cdimm.org/)
Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures (http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures)
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