COMUNICAT DE PRESĂ

In perioada Aprilie 2013-Iunie 2014, ARIES Oltenia implementează proiectul: ”AGRICONS –
Piaţa virtuală pentru produsele agro-alimentare şi din construcţii, instrument modern de
susţinere a dezvoltării comune a afacerilor în zona transfrontalieră România Bulgaria”, în
parteneriat cu Centrul Naţional pentru Servicii de Informare Pleven, Agenţia de Dezvoltare
Regională şi Centrul de Afaceri 2000 Montana, Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Asociaţia
Patronatul Local al IMM–urilor Calafat, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 3: Dezvoltare Economică şi Socială, Domeniul de
intervenţie 3.1: Susţinerea cooperării mediului de afaceri din zona transfrontalieră şi a promovării
imaginii şi identităţii regionale.
Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea dezvoltării economice a zonei
transfrontaliere ce cuprinde judeţele Dolj, Olt din România şi districtele Montana, Vidin şi Pleven
din Bulgaria, în domeniile agro-alimentar şi construcţii, prin crearea de instrumente moderne
pentru stimularea schimburilor comerciale şi a afacerilor comune şi creşterea competitivităţii prin
instruire şi marketing.
În cadrul proiectului se vor desfăşura în luna mai, la Craiova, 2 expoziţii cu tema
"Promovarea produselor locale prin intermediul marilor lanturi de aprovizionare și
hypermarket-uri" în domeniile agroalimentar şi construcţii. La fiecare întâlnire vor participa cîte
15 expozanţi din România (judeţele Dolj si Olt) şi Bulgaria (districtele Vidin, Pleven şi Montana)
care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agroalimentar sau construcţii. Expoziţiile vor avea
drept scop stimularea colaborării între producătorii din ambele ţări şi iniţierea de contacte între
producători şi marii retaileri.
Firmele din domeniile agroalimentar şi construcţii, cu sediul în judeţele Olt sau Dolj,
interesate să participe cu produse la aceste evenimente, sunt rugate să contacteze organizatorii la
nr. de telefon/fax 0251.417.740 până pe 30 aprilie 2014.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul ARIES Oltenia, str. Unirii, nr.86, Craiova
sau la adresele office@ipacv.ro, www.agricons-cbc.ro. Persoană de contact Vlăduţ Gabriel
Vlăduţ, preşedinte ARIES Oltenia.
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