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KOMISSIO
EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ

Neuvoston 25 päivänä heinäkuuta 1985 antaman asetuksen (ETY) N:o 2137/85 (') nojalla jul
kaistava ilmoitus — Perustaminen

(96/C 215 /06)

1 . Yhtymân nimi: Organización transnacional para el
desarrollo económico de las regiones, AEIE

2. Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 24. 6. 1996

4.

5 . Julkaisu(t):
a) Julkaisun tàydellinen nimi: Boletín Oficial del Es

tado, c/Trafalgar 27, E-Madrid
b ) Julkaisijan nimi ja osoite: Boletín Oficial del Es
tado, c/Trafalgar 27, E-Madrid
c) Julkaisupäivä: 16 . 7 . 1996

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jâsenvaltio: E
b ) Paikka : E-Zaragoza
C ) EYVL N:o L 199, 31 . 7 . 1985 , s . 1 .

Teknisen avun organisoimisesta ja tarjoamisesta ylikansallisten toimintojen luomiseksi ja täytän
töönpanemiseksi pk-yrityksiä ja teollisuuden rakennemuutoksia koskevien yhteisöaloitteiden
puitteissa
Avoin menettely
(96 /C 215 /07 )

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Pää
osasto XVI - Aluepolitiikka ja koheesio, Yksikkö
A- 1 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/
Brussel .

Puh. (32-2 ) 295 71 01 /296 56 38 .
Telekopio (32-2 ) 296 32 73 .
2 . Palvelun luokka : 865 .

Komissio haluaa saada apua kansainväliseltä elimeltä
ylikansallisten toimien ja kokemustenvaihdon edistä
misessä ja järjestämisessä yhteisön tasolla pk-yrityk
siä ja teollisuuden rakennemuutoksia koskevien yh

alojen tuotannon uudelleensuuntaamiseen liitty
vien alueellisten, kansallisten ja yhteisötason ver
kostojen täytäntöönpanoa koskevan yhteyshake
miston luominen ja ajan tasalle saattaminen ;

2 , aluepolitiikan puitteisiin (alueelliset ja alakohtaiset
toimintaohjelmat, yhteisöaloitteet ja EAKR:sta
annetun asetuksen 10 artiklan mukaiset pilotti
hankkeet) kuuluvia suoraan tai epäsuoraan PK
yrityksiä tukevia yhteisön menettelytapoja koske
van tietopaketin luominen ja ajan tasalle saattami
nen ;

teisöaloitteiden (Rechar II, Resider II, Retex, Kon

ver II) puitteissa. Valituksi tulevalta elimeltä vaadi
taan seuraavien tehtävien täyttämistä (yksityiskohtai
sempi erittely tarkemmissa tarjousta koskevissa oh

3 , valmistelutyön suorittaminen etenkin hakemistoon
kuuluvia osapuolia koskevan kokemustenvaih
to-ohjelman luomiseksi ;

jeissa):

1 , näiden yhteisöaloiteohjelmien sekä jo olemassa
olevien pk-yrityksiä tukevien ja/tai asianomaisten

4 , edellä mainitun kokemustenvaihto-ohjelman täy
täntöönpanon valvominen ja järjestäminen ;

