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1

Intellectual Propety 
Rights For SEE (IPR for 
SEE- South-East Europe-
Transnational 
Cooperation 
Programme)

SEE 
AF/A/437/1.2/X-
IPR

programul de 
Cooperare 
Transnaţională Sud 
Estul Europei 2007-
2013

Camera de 
Comerţ din 
Veneţia 
(Chamber of 
Commerce 
Industry Craft 
and Agriculture 
of Venice) (Italia)

AWS Viena (Austria )
Camera de Comert, Industrie, 

Navigatie si Agricultura Constanta 
(Romania)

Camera de Comert si Industrie Kilkis 
(Grecia)

Centrul pentru Inovare din Ungaria 
Centrala - CHIC, Budaoers (Ungaria)

Camera de Comert si Sprijin in 
Afaceri, Veszprem (Ungaria)

Camera de Comert Industrie si 
Agricultura Ancona (Italia)

Universitatea Ovidius Constanta 
(Romania)

Camera de Comert Regionala Uzice 
(Serbia)

Asociatia Internationala a 
exportatorilor (Grecia)

Treviso Tecnologia (Italia)

Juganaru Mariana martie 2009-
decembrie 2011

Obiectivele proiectului sunt rezultatul unei 
analize care isi doreste sa ofere IMM-urilor 
un bun intangibil asa cum este dreptul de 
proprietate intelectuala:
1. ca urmare a unei analize a golurilor 
existente intre nevoile locale/IMM-uri si 
serviciile disponibile, cinci propuneri 
inovative vor fi identificate si 
implementate;
2. aceste noi servicii vor fi organizate in 
concordanta cu modalitatile inovative si 
modulele de e-learning pentru recalificarea 
si actualizarea cunostintelor operatorilor;
3. un numar de noua actiuni pilot 
implicand 300 de IMM-uri din diverse 
sectoare economice, menite sa testeze 
aceste noi servicii, utilizand o metodologie 
specifica;
4. un Comitet Independent de Evaluare va 
evalua rezultatele conform unei 
metodologii si unui set de indicatori 
dedicat noilor servicii;
5. o intelegere pentru sprijinirea acestor 
servicii va fi semnata de catre parteneri;
6. activitatile de comunicare/diseminare, 
conform unui plan de comunicare detaliat, 
care-si propune sa lergeasca implicarea si 
sa imbunatateasca retelele Nationale si UE

100,000.00 €
 (valoare UOC) finalizat

http://iprforsee.univ-
ovidius.ro/index.ht
ml
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