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Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 (') —
Oprichting
(96/C 215 /06

1 . Statutaire naam van het EESV: Organización transna
cional para el desarrollo económico de las regiones,

4.

5 . Publikatie :

AEIE

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 24 . 6 . 1996

a) Volledige naam van de publikatie: Boletín Oficial
del Estado, c/Trafalgar 27, E-Madrid

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: E

b ) Naam en adres van de uitgever: Boletín Oficial del
Estado, c/Trafalgar 27, E-Madrid

b ) Plaats : E-Zaragoza

c) Datum van publikatie: 16 . 7 . 1996

o PB nr. L 199 van 31 . 7. 1985, blz. 1 .

Organisatie en verlening van technische bijstand bij het opzetten en uitvoeren van een pro
gramma voor de transnationale activiteiten in het kader van het communautaire initiatief MKB
en de communautaire initiatieven betreffende veranderingen in de industrie
Openbare procedure
(96/C 215 /07)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal Regionaal beleid en cohesie
(DG XVI), eenheid A- 1 , rue de la Loi/Wetstraat
200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel .
Tel . (32-2 ) 295 71 01 / 296 56 38 .
Telefax (32-2 ) 296 32 73 .

2 . Catégorie van de dienst: 865 .
De Commissie wil zich door een internationaal ge
oriënteerde organisatie laten helpen bij het bevorde
ren en organiseren van transnationale activiteiten en
uitwisselingen van ervaringen op communautair ni
veau in het kader van het communautaire initiatief
MKB en de communautaire initiatieven betreffende

veranderingen in de industrie (Rechar II, Resider II,
Retex en Konver II). De geselecteerde organisatie
zal de volgende taken moeten uitvoeren (nadere bij
zonderheden worden verstrekt in het bestek voor de

aanbesteding):
1 , een adressenbestand samenstellen en regelmatig
bijwerken over de verschillende partijen die bij de

uitvoering van de programma's in het kader van
de genoemde communautaire initiatieven zijn be
trokken, en over de bestaande netwerken op regi
onaal, nationaal en communautair niveau die het
MKB ondersteunen en/of bij de industriële om

schakeling in de betrokken sectoren zijn betrok
ken ;

2, een informatiepakket samenstellen en regelmatig
bijwerken

over

de

bestaande

communautaire

maatregelen in het kader van het regionale beleid
(regionale en sectorale operationele programma's,
communautaire initiatieven en modelprojecten op

grond van artikel 10 van de EFRO-verordening)
waarmee direct of indirect steun aan het MKB

wordt verleend ;
3 , voorbereidende werkzaamheden

verrichten

met

het oog op het opzetten van een programma voor
de uitwisseling van ervaringen dat met name is
bedoeld voor degenen die voorkomen in het
adressenbestand ;

4 , het bovenbedoelde programma voor de uitwisse
ling van ervaringen organiseren en bewaken ;

