Investim pentru viitor
#investEU

InvestNV
Proiect finanțat prin
Programul de Grant al
Comisiei Europene
pentru acțiuni organizate
de centrele de informare
Europe Direct,
pentru a comunica
cu privire la inițiativele
majore ale UE în favoarea
locurilor de muncă,
a creșterii economice și
a investițiilor, în special
Planul de Investiții
pentru Europa (PIE).
Buget proiect: 13.114 Euro
Cofinanțare UE: 12.000 Euro

#investNV

Fundația CDIMM Maramureș
prin Centrul Europe Direct
Maramureș
implementează în perioada
01 ianuarie - 31 iulie 2017

Proiectul ”InvestNV –
Oportunități europene
pentru Regiunea de NV”
#investNV
Centrul Europe Direct Maramureş

Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş
Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare
Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 222.409
E-mail: europedirect@cdimm.org
Web: http://europedirect.cdimm.org/
Facebook: https://www.facebook.com/
EuropeDirectMaramures

Program cu publicul: 9.00-16.00

Proiect
cofinanțat de

InvestNV
Oportunități
europene pentru
Regiunea de NV

Proiectul InvestNV
Obiectiv general

Activități

Creșterea gradului de
cunoaștere și apreciere
în rândul publicului larg
și al mediului de afaceri
din Regiunea de NV, față de
Planul de Investiții pentru
Europa (Planul Juncker),
precum și față de
oportunitățile de finanțare
ale UE și beneficiile
proiectelor europene pentru
creșterea economică și
crearea de locuri de muncă
la nivel local și regional.

- Materiale informative și promovare;
- Momente de informare la TV, emisiunea
”De la idee la afacere”, TL+ Baia Mare;
- Noutăți transmise prin email:
europedirectinvestNV@cdimm.org;
- Pagină web ”InvestNV”;
- Noutăți pe Facebook: #InvestNV

A1. Campanie de informare:

A2. Concurs de fotografie ”InvestNV –
Proiecte europene în Regiunea de NV”

A3. Forum regional de investiții
”InvestNV – Proiecte și parteneriate
pentru Regiunea de NV”

Planul de Investiții
pentru Europa (PIE)

urmărește crearea de locuri de muncă
și creștere economică prin:

•• Mobilizarea resurselor financiare prin
Fondul european pentru investiții
strategice (FEIS)
•• Sprijinirea investițiilor în economia reală:
Portalul european pentru
proiecte de investiții (PEPI)
Platforma europeană de consiliere
în materie de investiții (EIAH)
•• Crearea unui mediu propice investițiilor

A4. Dezbatere ”InvestNV –

Planul de Investiții pentru Europa”

Pagină web proiect:

#investEU

http://europedirect.cdimm.org/investnv
Website PIE:
http://ec.europa.eu/invest-eu

#investNV

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a Uniunii Europene

