▶EURÓPÁT JÁRVA

▶CORINA CREŢU
ÁLLANDÓ
LENDÜLETBEN

▶23/01/2015

Ljubljana/Szlovénia

Corina Creţu és Alenka Smerkolj,
a fejlesztésért, stratégiai projektekért
és kohézióért felelős szlovéniai
miniszter látogatása a Škocjanbarlangrendszernél, két, ERFA által
támogatott, turisztikai infrastruktúra
bővítésére irányuló projekt helyszínén.

Corina Creţu regionális politikai biztosként hivatali ideje
első hónapjaiban folyamatosan úton volt. Uniós finanszírozásból megvalósuló projektek helyszínére látogatott el, és különböző érdekeltekkel, partnerekkel
és magas rangú személyekkel találkozott Európán belül
és kívül.
Utazásai során az Unió számos részén járt, még Guadeloupe-be
is ellátogatott, ahol a legkülső régiók konferenciáján vett részt.
A látogatások programjából Corina Creţu biztos első kézből
tájékozódhatott a helyi helyzetről és a legfontosabb kérdésekről, egyúttal lehetősége nyílt arra, hogy személyesen találkozzon azokkal a fontos hivatali személyekkel, akikkel hivatali ideje
alatt együtt kell működnie. Mivel szívesen találkozik másokkal,
és örömmel tájékozódik személyesen a projektekről, a soron
következő látogatások közül több elé is várakozással tekint.
A megfelelő kommunikáció további népszerűsítése érdekében
rendszeresen beszámol blogjában a tevékenységeiről, emellett
hírcsatornát hozott létre a Twitteren és a Facebookon.

▶30/01/2015

Zágráb/Horvátország

A partnerségi megállapodás bemutatása
Branko Grčić-csal, Horvátország
miniszterelnök-helyettesével
és regionális fejlesztésekért
és EU-támogatásokért felelős
miniszterével.

▶12/02/2015
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/blog_hu
https://twitter.com/CorinaCretuEU
https://www.facebook.com/EUCorinaCretu
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Párizs/Franciaország

Az EU által finanszírozott „Juliette” projekt
keretében létrehozott Nao robot megtekintése.
A Juliette projekt robotikára szakosodott
laboratóriumokat és kkv-kat tömörítő klaszter.

▶30/03/2015

Prága/Cseh Köztársaság
Corina Creţu és Karla Šlechtová regionális
fejlesztésért felelős miniszter a cseh régiókat
ábrázoló bemutatóról beszélget.

▶06/03/2015

Mérida/Spanyolország

Látogatás a Gameroil vállalatnál egy
spanyolországi látogatássorozat keretében
az uniós források végrehajtásáért felelős
érdekelt felek részvételével.

▶08/01/2015

Riga/Lettország

Az Európa jövőjéről szóló vitában való
részvétel a rigai Lett Közösségi Házban
Frans Timmermansszal, az Európai
Bizottság alelnökével (balra) és Valdis
Dombrovskisszel (középen).

▶12/03/2015

Răteşti/Románia

Látogatás egy gazdaságban Phil Hogan
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
biztossal (balról a harmadik) és Daniel
Constantin mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel (balról a negyedik).

▶19/03/2015

Odera-Frankfurt/Németország
– Słubice/Lengyelország
Elżbieta Polakkal, a lengyelországi Lubusi vajdaság
vezetőjével a német–lengyel határnál, ahol a régió
határon átnyúló együttműködéséről beszélgettek.

