A 2-a Întâlnire de lucru a Partenerilor în cadrul proiectului
RECREATE și
Prima Vizită de Studiu
organizate de PP3 Regiunea Campania
Napoli, Italia - 09-10 Aprilie 2019
În cadrul celei de a 2-a întâlniri de lucru a Partenerilor in cadrul proiectului RECREATE și Prima
Vizită de Studiu, organizate de PP3 Regiunea Campania, in perioada 09-10 aprilie 2019 la Napoli,
Italia - echipa de proiect a ADR SV Oltenia a participat la activitatile organizate, alături de alți 4
parteneri de proiect.
Din partea ADR SV Oltenia au participat 4 membri ai echipei de proiect, iar din partea Grupului
Partenerial Local (Regiunea Sud-Vest Oltenia) au participat 4 reprezentanti ai institutiilor
partenere: Consiliul Judetean Dolj, Primaria Municipiului Craiova, firma SC Softronic SRL Craiova
si Universitatea din Craiova.
La intalnirea denumita Thematic Workshop (Atelier thematic) din data de 09 aprilie 2019, au
participat partenerii din cadrul proiectului impreuna cu membrii Grupurilor Parteneriale Locale din
cele cinci regiuni partenere: West Midlands (Marea Britanie), Campania (Italia), Egeea de Sud
(Grecia), Lituania si Sud-Vest Oltenia (Romania). Reprezentantii oficiali ai Regiunii Campania au
adresat mesaje de bun venit institutional. Avand in vedere faptul ca evenimentul s-a desfasurat
intr-un edificiu istoric de patrimoniu restaurat cu fonduri europene, managerul locatiei a prezentat
pe scurt detalii specifice. Managerul de proiect din cadrul Partenerului Leader CUE (Coventry
University Enterprises Ltd.) a sustinut o prezentare generala a Proiectului RECREATE si a reiterat
elementele principale, respectiv: obiectivul, principalele rezultate, indicatorii, planul de lucru,
etapele, termenele stabilite etc. In continuare reprezentantii autoritatilor regionale din Regiunea
Campania implicate in implementarea Proiectului au sustinut o prezentare a institutiilor pe care le
reprezinta, precum si detalii privind: inovarea in domeniul transportului, gestionarea problemelor
legate de transportul persoanelor vulnerabile, programe de formare profesionala pentru
implementarea inovarii in IMM-urile din sectoare legate de transport. A urmat o sesiune de
intrebari si raspunsuri legate de temele enuntate de organizatorii intalnirii. In continuare, s-au
organizat simultan trei mese rotunde cu toti participantii repartizati in trei grupuri de lucru, pentru
a se realiza o sinteza referitoare la temele de interes mai sus mentionate. Dupa prelucrarea
listelor de propuneri depuse in cele trei grupuri, s-a desfasurat o sesiune plenara in cadrul careia
s-au prezentat concluziile, propunerile, solutiile si recomandarile inaintate de catre toti participantii
cu referire la aspectele care acopera temele in relatie cu IMM-urile din sectoarele legate de
transport, care vor constitui material de lucru relevant in implementarea proiectului RECREATE.

In continuare, delegatii celor cinci parteneri au participat la sedinta de proiect nr.2 RECREATE,
in timp ce grupurile parteneriale locale din cele cinci tari au efectuat o vizita la obiectivele stabilite
de organizatori.
In cadrul Sedintei de Proiect nr.2, reprezentantii celor 5 parteneri au desfasurat urmatorul
program:
- Prezentare generala si agenda intalnirii de proiect – prezentare efectuata de Leaderul CUE;
- Sedinta Comitetului de Coordonare a Proiectului – care a fost condusa de Leaderul CUE si a
avut urmatoarele componente:
- actualizare privind livrabilele si rezultatele proiectului;
- cele mai bune metode practice de lucru in cadrul proiectului;
- activitatile viitoare ale proiectului.
- Progresul privind implementarea activitatilor proiectului – prezentare efectuata de catre toti
partenerii proiectului:
- activitatile implementate pana in prezent:
- schimbul de experienta;
- activitati de diseminare-comunicare in cadrul proiectului.
Reprezentantul PP5 - ADR SV Oltenia a prezentat progresul proiectului realizat de partenerul din
Romania.
- A urmat Raportul privind draftul documentului “Raport privind Competitivitatea IMM-urilor din
sectoare legate de Transport” prezentat de reprezentantul ADR SVO:
- Prezentarea situatiei la zi privind redactarea Raportului;
- Finalizarea Raportului;
- Realizarea unei versiuni prescurtate a Raportului;
- Tehnoredactare, traducere, editare, tiparire-multiplicare a versiunii prescurtate a Raportului;
- Planul de actiune / lista activitatilor urgente in cadrul Raportului.
- Intalnirea de proiect a continuat cu punctul: Diseminare si Comunicare.
Acesta a fost prezentat de PP3- READ SA -Regiunea Egeea de Sud- Grecia:
- Prezentarea situatiei la zi privind activitatile de diseminare desfasurate de intregul Consortiu;
- A 2-a e-newsletter si comunicat de presa;
- Viitoare oportunitati de diseminare a proiectului;
- Continutul social media si frecventa postarilor estimate de catre toti partenerii proiectului
RECREATE;
- Planul de actiune / lista activitatilor urgente care trebuie efectuate.
- Intalnirea de proiect nr. 2 s-a incheiat printr-o recapitulare a tuturor activitatilor prioritare
prezentata de Partenerul Leader – Coventry University Enterprises – Marea Britanie.
In cea de-a doua zi a evenimentului, 10 aprilie 2019, partenerii de proiect si grupurile parteneriale
locale au desfasurat urmatoarele activitati:
- Vizita de studiu la compania JABIL – Blue Sky Innovation Centre – localit. Marcianise:
- Blue Sky Innovation Centre – un grup de companii inovatoare care desfasoara activitati
cercetare-dezvoltare-inovare, design, proiectare, prototipuri, testare, omologare etc. in legatura
cu IMM-urile din sectoarele Transport;
Cateva exemple de domenii de lucru:
-cercetare-dezvoltare-proiectare-inovare;
-design si dezvoltare de produse noi;
-proiectare 3D;
-statii incarcare rapida pentru automobile electrice;
-prototipuri, testare de produse noi in vederea lansarii in fabricatia de serie;

-procesul de fabricatie propriu-zisa;
-livrarea produselor pe piata;
-service si asistenta tehnica pentru clientii care au achizitionat produsele realizate de firma.
-grupul de firme sunt parte a sistemului (lantului valoric) – in lb. engleza “value chain”;
-firmele prezentate sunt constituite in clustere specializate, intr-un proces global integrat, cu
unitati amplasate pe toate continentele si regiunile geografice.
- Compania JABIL – vizita in sectiile de productie care introduc in fabricatie si executa reperele,
componentele si produsele care sunt definite pe baza documentatiei transmise de Blue Sky
Innovation Centre. Exemple de produse prezentate:
- unitate automatizata de distribuire bilete, cartele acces, abonamente etc utilizata in transport
public statiile metrou, transport feroviar etc.
- dispozitive automate pentru distribuire diverse produse ambalate;
- sisteme informatizate de informare in aeroport si mijloace de transport etc.

A urmat vizita la:
- Grupul EAV – Ente Autonome Volturno SRL - operatorul de transport public multi-modal din
Napoli. Acest grup de firme asigura o gama larga de transport public multi-modal:
- feroviar, cu trenuri moderne; exemplu Circumcvesuviana etc.
- metrou Napoli – statii de metrou cu design deosebit – recent inaugurate;
- rutier – autobuze in Napoli si localitatile adiacente, transport public urban, interurban si in scop
touristic etc.
- transport cablu – funicular, in special pentru turism;
- Apoi participantii au vizitat statia feroviara Porta Nolana din Napoli, unde se afla si sediul
admnistrativ central al companiei EAV;
- Toti partenerii si stakeholderii au fost invitati de conducerea EAV sa efectueze o scurta calatorie
cu trenul modernizat intre statiile Porta Nolana – Garibaldi (Gara Centrala);
- Toti partenerii si stakeholderii au fost invitati in sala de consiliu EAV:
-sedinta cu toti partenerii si stakeholderii in sala de consiliu a EAV
-prezentare sintetica a urmatoarelor elemente:
-istoricul grupului EAV
-strategia de dezvoltare a activitatilor EAV in transportul public multi-modal in viitorii 20 ani etc.
-Intrebari si raspunsuri:

-Managerul de proiect al PP5-ADR SVO – Directorul General al ADR SVO a adresat intrebari
referitoare la aspectele prezentate de EAV;
-de asemenea, managerul de comunicare al PP5-ADR SVO a solicitat informatii referitoare la
activit EAV.

Dupa incheierea vizitei la EAV, reprezentantul Autoritatii Regiunii Campania a invitat toti partenerii
si stakeholderii prezenti la Sediul central al Consiliului Regional Campania.
- La Sediul Consiliului Regional Campania s-a desfasurat:
- Discutie finala cu toti partenerii si stakeholderii in Sala de Consiliu a Consiliului Regional
Campania;
-Reprezentantul PP2 - Regiunea Campania a invitat toti reprezentantii si stakeholderii celor patru
parteneri aflati in vizita de studiu sa prezinte in sinteza opiniile si consideratii finale asupra tuturor
aspectelor importante, relevante invatate in cadrul vizitei;
-Toti reprezentantii prezenti au luat cuvantul si au prezentat impresii, concluzii, aprecieri si
consideratii tehnice, de management, organizatorice etc. legate de proiectul RECREATE, de
rezultatele inregistrate in cadrul vizitei de studiu desfasurate la Napoli.
-Discurs final sustinut de Managerul Diviziei Transporturi a Regiunii Campania.
-S-a reiterat ca urmatoarea vizita de studiu nr.2 si intalnire de proiect nr.3 se vor organiza la
Craiova, de catre PP5 – ADR SV Oltenia, in semestrul 3 (in luna octombrie 2019 – 16 si 17
Octombrie 2019).
Avand in vedere faptul ca activitatea referitoare la Raportul privind Competitivitatea IMM-urilor ce
activeaza in domeniul transportului, este responsabilitatea ADR SV Oltenia, institutia noastra a
sustinut in cadrul intalnirii o prezentare in care s-au descris:
Activitatea Exchange of Experiences (Schimbul de experienta):
Primul draft al Raportului privind Competitivitatea IMM-urilor din sectoare legate de Transport:
Prezentarea situatiei la zi privind redactarea Raportului (intarzierile inregistrate in transmiterea
rapoartelor de catre cei patru parteneri catre PP5 - ADR SVO, in calitate de lider de tema
responsabil cu finalizarea acestui Raport, ajustari, modificari);
Finalizarea Raportului (prevazuta in Semestrul 3: iunie-noiembrie 2019);
Realizarea unei versiuni prescurtate a Raportului (prevazuta in Semestrul 3);
Design, tehnoredactarea, traducerea din engleza in 4 limbi nationale (italiana, greaca,
lituaniana si romana) precum si editarea, tiparirea-multiplicarea versiunii prescurtate a Raportului
(prevazuta in Semestrul 3);
Planul de actiune / lista activitatilor urgente care trebuie efectuate pentru realizarea Raportului.

Pentru detalii referitoare la activitățile proiectului RECREATE, vă rugăm să accesați link-ul:
https://www.interregeurope.eu/recreate/.

