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Cea de-a șasea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului  

CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic 

Ceramic SMEs” 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, 8 aprilie 2021 
 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de partener al 

proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic 

SMEs”, a organizat cea de-a șasea întâlnire cu actorii regionali relevanți din domeniul ceramicii 

artistice. Reuniunea, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanți ai 

diferitelor entități publice și private de la nivel regional, a fost organizată virtual prin intermediul 

platformei Cisco Webex, în data de 8 aprilie 2021.  

Evenimentul online a debutat cu o prezentare a activităților pe care ADR Sud-Vest Oltenia 

le-a desfășurat pe parcursul proiectului, cu scopul sprijinirii IMM-urilor de a se dezvolta pe piețele 

regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare. Discuțiile s-au 

concentrat, în principal, pe finalizarea planului de acțiune și pe chestionarul pentru determinarea 

„Numărului de persoane care au dobândit o capacitate profesională sporită datorită participării 

lor la activități de cooperare interregională”, inițiat de Programul Interreg Europe.  

De asemenea, în cadrul întâlnirii, a fost prezentată versiunea intermediară a planului de 

acțiune realizat la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, în cadrul proiectului CLAY, fiind evidențiată 

necesitatea revitalizării inițiativelor care pot stimula dezvoltarea sectorului ceramicii și reevaluarea 

meșteșugurilor. Totodată, pe parcursul evenimentului, a fost organizată și o dezbatere privind 

principalele acțiuni care vor aduce beneficii artei și meșteșugurilor din acest domeniu. 

La finalul întâlnirii, participanții au avut posibilitatea să discute despre necesitățile lor de 

finanțare, iar membrii echipei de implementare a proiectului CLAY, de la nivelul ADR Sud-Vest 

Oltenia, au prezentat oportunitățile disponibile în acest sens. 

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

Informații suplimentare despre proiect se regăsesc la adresa: 

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