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5. Programe proiecte
Enterprise Europe Network

Printr-o recentă iniţiativă, Fondul pentru Promovarea Economiei Vieneze WWFF şi-a
extins activitatea oferind întreprinderilor servicii în probleme europene. Astfel a luat naştere în
aprilie 2008 Enterprise European Network (EEN). S-a dorit crearea unui punct central de
informare pentru firme pe probleme legate de UE: pentru proiecte UE dar şi pentru subvenţii,
posibilităţi de finanţare, chestiuni juridice şi cooperări internaţionale. De pe urma acestei
iniţiative ar urma să profite în primul rând întreprinderile mici şi mijlocii. Li se deschid
perspective noi pe piaţa UE, de a se extinde şi de a rămâne datorită unor produse inovatoare
competitive pe plan european.

EEN aparţin peste 500 de puncte de informare şi organizaţii. Anual, WWFF acordă asistenţă în
cele mai diferite chestiuni europene pentru 900 de întreprinderi.

Ma 27 & Wwff Europa Service

Proiectele de promovare sunt coordonate de către Bruxelles prin intermediul
Municipalității Vienei și anume prin intermediul a doua departamente speciale: Departamentul
pentru Dezvoltare Economică și Strategii UE (Magistratsabteilung 27 – MA 27) și Serviciul
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WWFF oferă deja de 17 ani un serviciu european pentru firme. De noul centru
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European al Fondului de Promovare a Economiei Vieneze (Wiener Wirtschaftsförderungsfonds
- WWFF)

MA 27 este condus de Martin Pospischill (adjunct șef serviciu: Karin Pardy).
Departamentul funcționează atât ca centru pentru promovarea proiectelor UE ale orașului
Viena, cât și ca autoritate competentă în probleme legate de UE, precum promovarea,
dezvoltarea economică și tehnolgică, dezvoltarea pieței muncii, problema energiei și a
asigurării existenței comunităților locale. Tot mai des îndeplinește însă și funcția de punct
nodal de consiliere interregională al UE în raport cu noile state membre din Europa Centrală și
de Est.
Centrul de Informare al Serviciului European al Fondului de Promovare a
Economiei Vienei (WWFF) se ocupă la rândul său cu derularea concretă a cererilor de
finanțare UE și oferă firmelor din Viena consultanță cu privire la modul în care pot obține
finanțări de la Bruxelles. Din ce în ce mai des oferă consultanță și oficiilor din țările învecinate
din Europa de Est, membre ale UE.

Sursa: http://europe.org

Initiative 2007 - 2013

Obiective: sporirea competitivităţii, înlăturarea dezavantajelor regionale, îmbunătăţirea

Subvenţii totale: 1,0538 miliarde euro. Contribuţia naţională este diferită, se ridică la
336,5 miloane euro şi reprezintă de regulă 50%.

Patru domenii de bază pentru subvenţii:

I.

Economia vieneză şi dezvoltarea urbană – sporirea competitivităţii regionale şi

dezvoltare urbană integratoare – Obiectivul 2 Viena
II.

Viena şi regiunea frontalieră învecinată – Programul "Cooperare europeană

teritorială (ETZ)" 2007-2013 – INTERREG IV A

Alte oraşe şi strategiile lor - VIENA

infrastructurii:
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III. Viena şi Europa Centrală – Programul CENTRAL EUROPE – Obiectiv "Cooperarea
europeană teritorială (ETZ)"
IV. Cooperarea global-europeană - Programul "Cooperare europeană teritorială (ETZ)"
Programul interregional de cooperare - INTERREG IV C

Sursa: www.rathauswien.at

Proiecte detaliate

I: Economia vieneză şi dezvoltarea urbană – sporirea competitivităţii regionale şi
dezvoltare urbană integratoare – Obiectivul 2 Viena
Buget: aproximativ 50 mio. euro, din care 50% din fonduri UE

Priorităţi:
1: Sporirea competitivităţii: 19 mil. euro
Întreprinderi nou înfiinţate vor fi asistate din faza incipientă de centre specializate în
înfiinţări şi impulsionarea activităţii. Prin stabilirea unor interconexiuni între universităţi,
institute de cercetare şi întreprinderi se va consolida poziţia Vienei ca centru al ştiinţei şi
cercetării.

Măsurile de îmbunătăţire a calităţii vieţii urbane se vor aplica cu pecădere în zona
centurii vestice a Vienei. În cadrul acestor proiecte pot fi cofinanţate construcţii. Proiecte-pilot
pentru o mai bună organizare a transportului sau îmbunătăţirea logistică vor crea condiţiicadru noi pentru regiunea Vienei. Experienţa acestora poate fi apoi folosită pe plan european.

Sursa: www.rathauswien.at
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2: Îmbunătăţirea spaţiului de viaţă urban. 25 mil. Euro
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