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Investim în viitorul tău!

Proiectul “Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio 

products, processing and connected services” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul 

Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Editorul materialului: Mișcarea Română pentru Calitate
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
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