
 

 

 

Cel de-al treilea eveniment de invatare interregionala  

organizat in cadrul proiectului CLAY 

Seinäjoki – Finlanda, 11-12 septembrie 2019 
 

 

Cel de-al treilea eveniment de invatare interregionala organizat in cadrul proiectului 

CLAY „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” s-a 

desfasurat la Seinäjoki – Finlanda, in perioada 11-12 septembrie 2019. 

La eveniment au participat reprezentanti ai institutiilor implicate in proiect: Regione 

Umbria (Guvernul Regional din Umbria, Italia), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 

Oltenia (Romania), Etelä-Pohjanmaan liitto (Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud, Finlanda), 

CTCV: Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro (CTCV: Centrul Tehnologic pentru 

Ceramica si Sticla, Portugalia), Association pour le développement et la promotion du pôle 

européen de la céramique (Asociatia pentru dezvoltarea si promovarea polului european de 

ceramica, Franta). Fiecare partener a fost insotit de stakeholderii relevanti de la nivel regional. 

Reprezentantii ADR Sud-Vest Oltenia au fost insotiti de domnul Ion Eugen Savulescu, 

Presedintele Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Microregiunea Horezu”. 

Agenda intalnirii a fost structurata pe parcursul a doua zile. In data de 11 septembrie 

2019, participantii la eveniment au avut ocazia sa cunoasca activitatea organizatiei Ornamo Art 

and Design din Finlanda, care promoveaza rolul designului in societate si sustine artistii din 

domeniul ceramicii. De asemenea, Asta Boman-Björkell, consilier superior in cadrul 

organizatiei, a prezentat caracteristici ale sectorului ceramicii la nivel national. Intalnirea a 

continuat cu o sesiune interactiva de discutii referitoare la modul in care partenerii proiectului 

trebuie sa raspunda nevoilor de inovare ale IMM-urilor din acest domeniu, existente la nivelul 

fiecarei regiuni partenere. 

In a doua parte a zilei, au avut loc doua vizite de studiu. Participantii au vizitat compania 

Amfora care produce obiecte din portelan, precum si Galeria de Arta Varikko, condusa de 

Asociatia Varikko, infiintata in anul 2000 de catre artisti locali. 

In data de 12 septembrie 2019, a fost programata o vizita de studiu la Lapua Adult 

Education Centre, o institutie orientata spre educatia non-formala, conceptele pe care se bazeaza 

fiind invatarea pe tot parcursul vietii si dezvoltarea proprie. De asemenea, participantilor le-a 

fost prezentata si Asociatia Taito, al carei scop il reprezinta promovarea mestesugului ca 

abilitate si comercializare. 

In cadrul intalnirii a avut loc o sesiune de discutii pentru a evalua progresul proiectului 

si pentru a planifica urmatoarele etape ale acestuia. 

Pentru informatii suplimentare despre proiectul CLAY, va invitam sa vizitati site-ul 

proiectului: https://www.interregeurope.eu/clay/. 

https://www.interregeurope.eu/clay/

