
                                                                                                      

       

 

 

Comunicat de Presă  -  Proiectul SmartEdge în cadrul Programului European Interreg 

privind organizarea WorkShop-urilor în cadrul Proiectului   
 
 
 
Ministerul Mediului, din România, este partener, în cadrul Proiectului SmartEdge-Interreg, al cărui 
obiectiv general, este îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare 
regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere economică și a locurilor 
de muncă și după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de 
experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.  
 
SmartEdge abordează potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ce au impact 
major în orașele din zonele metropolitane.  
 
Ministerul Mediului din România – are responsabilitatea, alături de ceilalți parteneri, pentru 
asigurarea unei diseminări și informări pe scară extinsă, a exemplelor de bune practici în 
domeniul  Schimbărilor Climatice, având în vedere Strategia la nivel național în  domeniul 
Schimbărilor Climatice; Liderul de Proiect este zona Metropolitană Oslo, reprezentată de Consiliul 
localității Akerhus.  
 
Ceilalți parteneri în cadrul Proiectului sunt:   
 
Germania - Brandenburg Ministry for Economic Affairs and Energy  
Norvegia - Akershus County Council – Oslo 
Suedia - Stockholm County Council – Stockholm 
Polonia - Krakow Metropolis Association – Cracovia 
Italia - Innovhub - SSI srl – Milano 
Spania - Barcelona Metropolitan Area – Barcelona 
România – Consiliul Județean Ilfov -    
 
Proiectul se implementează în perioada Iunie 2018-2020. Până la acest moment, au fost derulate 
activități, care privesc: întâlniri de lucru in format digital (Skype) cu lider-ul de Proiect și cu 
ceilalți parteneri din cadrul Proiectului, ceea ce a condus la o semnificativă reducere de CO2 a 
Proiectului; discuții permanente legate de activitățile în curs de implementare a Proiectului. 
 
Al doilea atelier de lucru a fost organizat, în aprilie 2019, de către Ministerul Mediului și Consiliul 
Județean Ilfov la București, cu privire la Planificarea Urbană.  
 
Al treilea Workshop este organizat în perioada 23-25 Septembrie 2019, de către: Ministerul 
Mediului și Energiei – Landul Brandenburg, partener în cadrul Proiectului: Interreg- SmartEdge cu 
tema:„Dezvoltarea economică bazată pe utilizarea resurselor regenerabile”, la Brandenburg.  

 

 

 



 

Workshop in Brandenburg on business development based on renewable energy 
  
Brandenburg (GER) 23. September: SmartEdge is hosting its third workshop in Brandenburg, 
entitled Business development based on renewable energy. The workshop takes place 23. – 25. 
September 2019. The goal is for the participating Stakeholders from edge cities to network, share 
experience and bring forward their regional strategies for a climate friendly economy. . 
  
The metropolitan regions represented by the project partners and regional stakeholders will get a 
glance on good practices from their European neighbours and hear about best-practices in 
Brandenburg. 
The third study visit and its results will, together with the insights gained from the previous 
Workshops in Oslo and Bucharest, facilitate the green shift, as the SmartEdge-project continues 
on its way to find answers on how to reduce carbon emissions in metropolitan areas.  
  
SmartEdge is a Interreg-Europe funded project. The partnership consist of Akershus County 
Council, Brandenburg, Barcelona Metropolitan Area, Region Stockholm, Innovhub (Milano), Krakow 
Metropolitan Area, Ilfov County Council, Ministry of Environment, Romania.  
  
If you would like more information on this topic, please visit our web site 
https://www.interregeurope.eu/smartedge/  

 

 

 

București 23 Sept. 2019 

https://www.interregeurope.eu/smartedge/events/event/2761/smartedge-workshop-3/
https://www.interregeurope.eu/smartedge/

