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KOMMISSIONEN
EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR

Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 au den 25 juli
1985 (') — Stiftelse
(96/C 215 /06)

1 . Fôretagsgruppens namn : Organización transnacional
para el desarrollo económico de las regiones, AEIE

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 24 . 6 . 1996
3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: E
b ) Ort: E-Zaragoza

5 . Offentliggörande(n) :
a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Boletín Oficial del Estado,
c/Trafalgar 27, E-Madrid
b ) Utgivarens namn och adress: Boletín Oficial del
Estado, c/Trafalgar 27, E-Madrid
c) Dag för offentliggörande: 16 . 7 . 1996

C ) EGT nr L 199, 31 . 7 . 1985 , s. 1 .

Organisation och tillhandahållande av tekniskt stöd för inrättande och genomförande av trans
nationell verksamhet inom ramen för gemenskapens initiativ för små och medelstora företag och
initiativet för industriell omställning

Öppet förfarande
(96/C 215 /07 )

1 . Kontraktsslutande part: Europeiska kommissionen,
Generaldirektoratet för regionalpolitik (DG XVI),

gemenskapens initiativprogram, såväl som befint
liga nätverk på regional, nationell och gemen

Enhet A- 1 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049

skapsnivå, vilka stöder SMF och/eller medverkar
i industriell omställning i de relevanta sektorerna.

Bruxelles / Brussel .

Tel. (32-2 ) 295 71 01 /296 56 38 .
Telefax (32-2 ) 296 32 73 .
2. Tjänstekategori: 865 .

Kommissionen önskar engagera ett internationellt
inriktat organ för att främja och organisera transna
tionell verksamhet och erfarenhetsutbyte på gemen

skapsnivå inom ramen för gemenskapens initiativ för
små och medelstora företag (SMF) och industriell
omställning (Rechar II, Resider II, Retex och Kon
ver II). Det utvalda organet skall genomföra följande
uppgifter (beskrivna i detalj i anbudsspecifikationen) :

1 . Upprätta och uppdatera en förteckning över kon
takter som medverkar i genomförandet av dessa

2 . Upprätta och uppdatera ett informationspaket om
gemenskapens pågående åtgärder inom ramen för
regionalpolitiska åtgärder (regionala och sektori
ella arbetsprogram, gemenskapsinitiativ och art.
10 ERDF-pilotprojekt) som direkt eller indirekt
stöder SMF.

3 . Bedriva förberedelsearbete i syfte att inrätta ett
program för erfarenhetsutbyte, särskilt för med
lemmar i förteckningen.

4. Övervaka och organisera genomförandet av ovan
nämnda program för erfarenhetsutbyte .

