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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a derulat, în perioada 2004-2006, proiectul “Fit 
for Europe”1care este co-finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de EURADA 
(Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare). Acest proiect s-a bazat pe un parteneriat 
vast din care au făcut parte ţări precum: Belgia, Austria, Cehia, Spania, Germania, Franţa, 
Finlanda, Marea Britanie, Italia, Polonia, România, Slovacia, Cipru, Estonia, Suedia, Ungaria. 
Proiectul şi-a propus să consolideze cooperarea dintre concentrările sectoriale de IMM-uri 
din regiunile Uniunii Europene şi ale ţărilor candidate, în scopul promovării comerţului pe 
termen lung între companii.  
 
Proiectul a avut o durată de 24 de luni şi a fost implementat pentru prima dată în Regiunea  
Vest. Scopul proiectului a fost acela de a întări cooperarea economică între firme din 15 ţări 
membre ale UE şi IMM-uri din ţările candidate pentru promovarea vânzărilor şi a altor 
acorduri comerciale de cooperare între firme. Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

• Internaţionalizarea firmelor din regiunile candidate; 
• Organizarea a 14 expoziţii pe tema industriei sau participarea colectivă la târguri 

regionale specializate; 
• Implicarea a 13 regiuni din UE şi a 16 regiuni din ţările candidate în acest proiect; 
• Cooperări pe termen lung şi sustenabile între partenerii de afaceri; 
• Îmbunătăţirea sustenabiliţatii afacerilor din ţările candidate în cadrul pieţei unice. 

 
În cadrul acestui proiect au fost promovate în rândul IMM-urilor 9 evenimente de tip 
“Întâlneşte Cumpărătorul” cunoscute ca şi evenimente IBEX (Expoziţii Internaţionale ale 
Cumpărătorilor), organizate pe diferite sectoare de activitate reprezentative la nivelul 
Regiunii Vest. Astfel, pentru firmele din Regiunea Vest, evenimentele de tip IBEX, au avut 
loc în următoarele locaţii: Madrid şi Sevilla – Spania, Turin şi Canelli – Italia, Jyväskylä – 
Finlanda, Karlskrona – Suedia şi Viena – Austria. De asemenea, a fost organizată o video-
conferinţă împreună cu ADR Nord-Vest şi organizaţia belgiană parteneră în proiect GOM 
Limburg, la care au participat 9 firme din Regiunea Vest.  
 
Astfel, proiectul “Fit for Europe” a reprezentat în primul rând o oportunitate pentru firmele 
din Regiunea Vest să se pregătească pentru a deveni cât mai competitive şi pentru a 
răspunde cât mai bine provocărilor la care vor trebui să facă faţă pe piaţa Uniunii Europene. 
În ceea ce priveşte priorităţile globale ale proiectului, ele au atins obiectivele iniţiale, 
respectiv încheierea de contracte în valoare de 4 milioane euro.  
Persoană de contact: d-ra Cristina Faur, Consultant Relaţii Publice. Tel./ fax: 0256-491923, 
491981. E-mail: cristina.faur@adrvest.ro.  
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