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Participare romaneasca într-un proiect INTERREG IVC 
 

“Towards Regional spEcialisation for Smart growth spirit - TRES” 
 

 

Europa intalneste astazi un moment de transformare globala care determina o preocupare pentru  

propriul sau viitor. Intre timp, lumea se misca rapid, iar provocarile pe termen lung – globalizarea, 

presiunea exercitata asupra resurselor, imbatranirea - toate acestea se intensifica. Astfel ca, 

Europa poate reusi sa supravietuiasca daca actioneaza in mod colectiv, ca Uniune. 

 

Regiunile au nevoie de o strategie pentru a depasi criza si slabiciunile structurale intr-un mod 

convingator, trebuie sa contribuie pentru a transforma UE intr-o economie inteligenta, durabila si 

favorabila incluziunii, in conformitate cu liniile directoare ale UE (de exemplu Strategia Europa 

2020), pentru a construi o structura bazata pe cunoastere, o economie cu emisii scazute de 

carbon cu niveluri ridicate de ocupare. 

 

Proiectul “Towards Regional spEcialisation for Smart growth spirit - TRES” s-a nascut cu scopul 

de a mobiliza capacitatea de inovare și potențialul regiunilor către o creștere inteligentă. Este un 

nod de politică inteligentă pentru schimbul de cunoștințe și cooperare la nivelul UE. 

 

TRES, de asemenea, intentioneaza sa impulsioneze procesele de politica inteligenta cu scopul 

de a pregati regiunile pentru a face fata mai bine oportunitatilor si provocarilor si de a deveni 

competitive la nivel mondial prin oferirea de retete noi , promitatoare. 

 

Proiectul este implementat pe durata a trei ani de catre un consortiu format din 10 organizatii 

partenere din noua tari care apartin UE. 

Partenerul roman implicat in proiect este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov. 
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