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ConferinŃa Fondurile Europene – ediŃia a IX-a

Grupul de Presă BURSA organizează a IX-a ediŃie a ConferinŃei Fondurile
Europene,

în data de 31 octombrie 2017, începând cu orele 9. 30 la

Restaurantul Elisabeta, din Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 45.

Speakeri invitaŃi
 Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, AdministraŃiei Publice şi Fondurilor
Europene;
 Reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene;
 Toma Petcu, Ministrul Energiei;
 Ilan Laufer, Ministru, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, ComerŃ şi Antreprenoriat;
 Siegfried Mureşan, Negociator-Şef al Parlamentului European;
 Corina CreŃu, Comisar european pentru politica regională, Comisia Europeană;
 Angela Cristea, Şeful ReprezentanŃei Comisiei Europene în România;
 Eugen Teodorovici, Membru în Comisia pentru afaceri europene, Senatul României;
 Adrian IonuŃ Chesnoiu, Director General, AgenŃia pentru FinanŃarea InvestiŃiilor Rurale
(AFIR);
 Cristian Ghinea, Parlamentar;
 Florin Jianu, Preşedinte, Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din
România (CNIPMMR);
 Cristian Pârvan, Preşedinte, Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM).
Nota: Pentru a vedea lista speakerilor confirmati va rugam sa consultati programul evenimentului.

Subiecte abordate










De ce nu am reuşit să atragem suficiente fonduri europene?
Deblocarea procesului de absorbŃie pentru România;
Sprijin bancar pentru fondurile europene;
Debirocratizarea procesului de absorbŃie;
Cum atragem bani din Planul Juncker?
Fondurile europene – sursa prin care se poate ajunge la media de trai a
statelor din Vest;
Domenii de interes: agricultură, IMM-uri, energie, turism, construcŃii;
Cum atragem fonduri din Politica Agricolă Comună?

Target

La conferinŃă vor fi prezenŃi aproximativ 150 de participanŃi:
 Companii din domeniile de activitate eligibile pentru finanŃare
europeană (agricultură, infrastructură, IT, energie, resurse umane,
turism, mediu, transport, dezvoltarea capacităŃii administrative,
creşterea competitivităŃii economice);
 Companii de consultanŃă şi avocatură;
 AutorităŃi publice centrale şi locale;
 Bănci/ instituŃii financiare;
 Mass-media.

Seria de conferinŃe BURSA, pe tema finanŃărilor europene
Grupul de Presă BURSA continuă seria de conferinŃe anuale pe tema finanŃărilor
europene, ajungând deja la a noua ediŃie.
La ediŃiile anterioare ale evenimentului au participat, în număr mare, companii din
toate domeniile de activitate, consultanŃi, avocaŃi, reprezentanŃi ai băncilor, fondurilor
de garantare, mass-media; printre invitaŃii de onoare, s-au numărat miniştri, politicieni,
preşedinŃi de bănci, reprezentanŃi ai AutorităŃilor de Management şi instituŃiilor
financiare partenere.
Evenimentele au fost mediatizate în ziarul BURSA, pe site-ul www.bursa.ro şi prin
partenerii media invitaŃi (tv, print şi online).
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2016/
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2015/
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2014/
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana_2013.html
http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2012
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana_2011.html
http://www.bursa.ro/s=finantare_europeana.html
http://www.bursa.ro/managementul-riscului

ConferinŃele BURSA în imagini

Contact
Grupul de presă BURSA
•Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod postal 01080;
•Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;
•Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;
•E-mail: marketing@bursa.ro;
•Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

Prezenta este proprietatea societatii Meta Ring SRL, iar informatiile sunt strict confidentiale. Este
interzisa divulgarea acestor informatii catre terti.

