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FEBRUARIE-JULIE 2016
Cuprins
1) Raport de cercetare
2) Formarea mentorilor / consilierilor și
reuniuniunea managerilor organizată de Petra
Petramonia în Bastia / FR
3) Primul draft al referențialului –modelului CAE
4) Pregătirea pentru pilotarea modelului CAE
5) AIII-a reuniune a managerilor organizată de
partenerul slovac în Bratislava
6) Etapa următoare

Consorțiul proiectului COOP a realizat sondajul asupra
mediului antreprenoriatului în fiecare dintre cele 6 țări
europene.
Au fost aplicate 382 de chestionare pe trei categorii
diferite:
Tineri și persoane fără loc de muncă;potențiali
antreprenori

Întreprinderile înfiinţate în ultimele 12 luni
Companii mici şi foarte mici
În perioda 22 și 26 februarie 2016, a fost organizată în
Bastia (FR), de către partenerul francez Petra
Patrimonia Corsica, activitatea de formare
personalului proiectului al COOP
Cursanților li s-au prezentat informații și instrumentele
cheie despre modelul de succes CAE ("CAE Coopérative D'activité et d'emploi ") reprezentând de
metodologia pentru antreprenoriat utilizată în Franța.
Aceste instrumente și informații vor fi necesare în
cadrul activităților pilot organizate la nivel național şi
vor fi organizate în 4 țări partenere (IT, ES, TR și RO),
în perioada septembrie 2016 și februarie 2017.
Concomitent cu activitatea de formare, managerii de
proiect s-au întâlnit pentru cea de a doua reuniune de
coordonare transnațională în Bastia, Franţa.

327 de chestionarelor au fost completate și fiecare
partener a pregătit un raport de cercetare complet şi
complex.De asemenea, un raport general de sinteză
privind antreprenoriatul european a fost elaborat de către
consorțiul CO-OP și publicat în 7 limbi (EN, FR, SK, RO,
TR, ES, IT).(Vă rugăm să vizitați site-ul nostru pentru a
accesa Raportul Național pentru
România.www.provocatie.ro

Referenţialul este un document în care sunt descrise
serviciile furnizate pentru ocuparea forței de muncă
și înfiinţarea de noi afaceri conform modelului (CAE),
care este un model economic inovator, apărut în
ultimul deceniu al secolului trecut în Franța.
Prima versiune a Referenţialul a fost publicată iar,
versiunea finală va fi finalizată după aplicarea
conceptului în ţările partenere.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate
fi făcută din informațiile conținute de acestea. 2015-1-RO01-KA202-015094
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Pilotarea va începe în luna octombrie 2016, în 4 țări,
cu cel puțin 6 promotori de proiecte din fiecare țară
potențialii întreprinzători.
Partenerii au stabilit legaături cu rețelele locale și au
implicat persoanele interesate având ca scop final
aplicarea modelului în funcţie de contextul naţional
pentru a obţine rezulate cât mai valoroase.
În Turcia: activitatea pilot va avea loc în colaborare
cu "İzmit Young Centrul de antreprenori"
(www.gencgirisimcilermerkezi.com), o organizație
care funcționează sub autoritatea Locală și oferă
consultanță, oportunități de infrastructură (office,
internet, etc.), training-uri, crearea de rețele într-un fel
de proces de incubare.

În România: partenerul PRO VOCAŢIE este acreditat
pentru formarea tinerilor antreprenori şi dispune de
resursele necesare pentru acest tip de activitate. În
luna septembrie/octombrie 2016 se va organiza o
sesiune de formare pentru un număr de 20 - 25 de
tineri interesaţi să-şi obţină un certificat de
antreprenor. Certificarea competențelor
antreprenoriale se va realiza în urma susţinerii unui
examen conform legislaţiei în vigoare. PRO
VOCAŢIE va allege, din totalul cursanţilor, şase tineri
interesaţi să-şi deschidă o afacere . Inovația constă
în consiliere,îndrumare pentru identificarea unei idei
de afaceri, susţinere şi consiliere după înfiinţarea
acesetia.

În luna septembrie sunt prevăzute : organizarea
evenimentelor la nivel naţional pentru diseminarea
activităţilor proiectului
În luna octombrie va începe activitatea de pilotare a
modelului CAE
A patra reuniune transnațională va avea loc la
Madrid în luna noiembrie 2016.

În Spania; Red2Red va coopera cu Fundația Incyde
(www.incyde.org), Chamber Institute for the Creation and
Development of Business, dedicat promovării spiritului
antreprenorial, îmbunătățirii calificărilor și a afacerilor
antreprenorilor, creării şi consolidării afacerilor: aceştia
vor coopera în selectarea celor 6 tineri interesaţi să-şi
dezvolte propriul business, îi vor îndruma să participe la
cursuri organizate de Incyde Business, vor începe în
octombrie 2016.

In Italia: Promidea va include șase elevi selectaţi în urma
colaborării cu Istituto Agrario e Tecnico Commerciale
"Mancini" Cosenza. Activitățile vor viza o cale mixtă, atât
formare teoretică, cât și activităţi practice. Cursurile
teoretice vor avea o abordare comună în timp ce
activităţile practice vor avea o abordare individuală iar,
fiecare cursant va avea cate un tutore. Toate ideile de
afaceri ale participanților sunt axate pe inovare și
modernizarea propriilor afaceri .Tinerii şi-au manifestat
interesul pentru a participa la activitățile de formare
întrucât dorinţa lor este aceea de a ieşi de sub tutela
părinţilor.

Chiar înainte de începerea pilotărilor naționale, partenerii
s-au reunit la Bratislava pentru a discuta și planifica
primele evenimente naționale și etapele procesului de
pilotare a modelului CAE. Ordinea de zi a inclus, de
asemenea, evaluarea rezultatelor şi stadiul implementării
proiectului precum și pregătirea raportului intermediar.

