NOTA DE PREMSA
Brussel·les, 17 de juny del 2019

L’Euroregió presenta a Brussel·les el pla d’acció del projecte
europeu Kiss Me
L’acte tindrà lloc a la Delegació del Govern de Catalunya davant de la Unió
Europea i comptarà amb la intervenció de la delegada, Meritxell Serret
El projecte Kiss Me té per objectiu millorar la capacitat d’innovació de les petites
i mitjanes empreses –especialment a les regions frontereres– a través de
l’anàlisi, comparació i compartició de diferents estratègies
Després de la presentació, el director de l’EPM moderarà la taula rodona titulada
El futur de la cooperació transfronterera
El proper dimecres, 19 de juny, l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) presentarà el pla d’acció
que ha elaborat per a la segona fase del projecte europeu Kiss Me, un projecte que suma els
esforços de quatre actors: l’EPM, l’Euroregió Rin-Waal (Alemanya-Països Baixos), l’agència
d’innovació Hamag-Bicro (Hongria-Croàcia) i els comtats de Värmland (Suècia) i Hedmark
(Noruega).
El projecte Kiss Me té per objectiu millorar la capacitat d’innovació de les petites i mitjanes
empreses –especialment a les regions frontereres– a través de l’anàlisi, comparació i compartició
de diferents estratègies.
L’acte comptarà amb la benvinguda de la delegada del Govern de Catalunya davant la Unió
Europea, Meritxell Serret, i la intervenció de la coordinadora del projecte, Sina Hoch, en
representació de l’Euroregió Rin-Waal. Acabades aquestes intervencions, els quatre socis del
projecte presentaran el pla d’acció, començant per l’Euroregió Pirineus Mediterrània. La seguiran
l’Euroregió Rin-Waal, l’agència d’innovació Hamag-Bicro i els comtats de Värmland i Hedmark. A
la tarda, el director de l’Euroregió, Xavier Bernard-Sans, moderarà la taula rodona titulada El futur
de la cooperació transfronterera.
El projecte europeu Kiss Me (www.interregeurope.eu/kissme)
Especialment a les regions frontereres, la situació de les petites i mitjanes empreses té una doble
problemàtica. D’una banda, les regions frontereres els ofereixen grans oportunitats, perquè
impliquen els mercats de dos estats. De l’altra, les fronteres encara exerceixen un efecte de
“barrera”, tot i que físicament ja no existeixin. En aquest sentit –i amb l’objectiu d’assegurar que
les petites i mitjanes empreses poden treure profit del potencial que els ofereix la seva situació
fronterera– és important que els governs i autoritats públiques donin el suport adequat a través de
polítiques fetes a mida.
És precisament per això que els socis del projecte europeu Kiss Me han treballat durant dos anys
i mig per identificar maneres de millorar el suport a les petites i mitjanes empreses a través de
polítiques públiques i ara presenten, en un acte conjunt a la Delegació del Govern de Catalunya
davant la Unió Europea, el pla d’acció que centrarà la segona part del projecte.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el
suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió Occitània, la Generalitat de

Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer del
2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2018-2020, que,
entre d’altres, comprèn els següents objectius:
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
d) Aprofundir en la identitat euroregional
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