Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Consiliere, formare profesională
şi asistenŃă pentru afaceri
în mediul rural

FAR
A.P. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
D.M.I. 5.2 Promovarea sustenabilităŃii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forŃei de muncă

Coordonator
Denumire

Localitate

ASOCIAłIA ‘EUROED’ Bucureşti

Tipul organizatiei
ONG

Parteneri
Denumire partener

Localitate

Tipul organizatiei

Camera de ComerŃ şi
Industrie Braşov

Braşov

ONG

SC GICEROVA SRL

Râmnicu Vâlcea

SRL

Date generale
Durata proiectului → 36 luni
Data începerii proiectului: 02 august 2010
Tipul proiectului → multi-regional, rural
LocaŃia proiectului:
Regiunile → Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud-Vest Oltenia
JudeŃele → Ilfov, Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş, Sibiu, Dolj, MehedinŃi, Olt, Vâlcea

Grupul tinta
Grupul Ńintă → 1150 persoane din mediul rural, dintre care 385
din regiunea Bucureşti-Ilfov, ocupate în agricultura de
subzistenŃă, persoane în căutarea unui loc de muncă şi şomeri,
angajaŃi şi manageri din mediul rural
GRUP łINTĂ

Nr.
persoane

Persoane în căutarea unui loc de muncă

250

Persoane inactive

50

Persoane ocupate în agricultura de subzistenŃă

450

Şomeri

150

Şomeri tineri

150

Manageri din mediul rural

25

AngajaŃi din mediul rural

75

Obiectivul general

Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman şi cresterea
competitivităŃii în mediul rural, în regiunile de dezvoltare
Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Vest,Oltenia, prin corelarea
educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii
şi asigurarea de oportunităŃi sporite pentru persoanele
aflate în cautarea unui loc de muncă.

Obiectivul specific
Obiectiv specific: îmbunătăŃirea capacităŃii de ocupare
pentru 1150 persoane din mediul rural prin:
1.

informare şi consiliere profesională pentru 1150
persoane

2.

organizare de programe de formare profesională în
domeniile antreprenorial şi informatic pentru 900
persoane

3.

consiliere şi asistenŃă pentru începerea unei afaceri
sau activităŃi independentepentru 111 persoane

Activitatile proiectului – regiunea
Bucureşti-Ilfov
Activitatea

Durata
Durata (luna
(luna)
luna)

Anul - 1
Realizarea si distribuirea materialelor de informare si promovare

2-12

Realizarea si actualizarea paginii WEB a proiectului

2-12

Organizarea unei conferinte regionale de lansare a proiectului –
25 octombrie 2010 – Centrul Cultural “Ion Manu” Otopeni

3

Realizarea unei baze de date cu participantii la programele de consiliere si
formare profesionala

2-12

Realizarea de campanii de promovare la nivelul judetelor si comunelor din cele
3 regiuni (minim 10 comune/regiune)

2-3

Identificarea afacerilor cerute la nivelul fiecarei regiuni

3-4

Analiza nevoilor de formare profesionala din mediul rural

3-4

Activitatile proiectului (2)
Activitatea

Durata
Durata

Anul - 1
Adaptarea programelor de formare profesionala pe categorii de competente (antreprenoriale
si TIC)

4-5

Dezvoltarea unui sistem e-Learning pentru competente TIC si implementarea sa pe durata
proiectului in sistem blended learning

4-5

Asigurarea materialelor suport pentru FP (manuale, suporturi curs, teste de evaluare), seria
1

4-5

Furnizare de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 100 persoane din mediul
rural, seria 1

4-5

Selectarea dintre persoanele consiliate a 75 participanti la programele de FP, seria 1

4-5

Derularea programelor de FP pentru cele 75 persoane selectate, seria 1

5-10

Formarea grupelor de cursanti si planificarea cursurilor (5 grupe competente TIC, 5 grupe
competente antreprenoriale)

6

Derularea programelor de formare a competentelor TIC, pentru persoanele selectate:
program de formare competente cheie TIC, cu certificare nationala si program de
perfectionare (blended-learning) in unul din modulele Word/Excel/PowerPoint, cu certificare
europeana

6-10

Derularea programelor de formare a competentelor antreprenoriale, pentru cele 75 persoane
selectate: program pentru competente cheie cu certificare nationala si program de
perfectionare in domeniul antreprenorial nivel A, cu certificare europeana

6-10

Activitatile proiectului (3)
Activitatea

Durata
Durata

Anul - 1
Examinarea/reexaminarea si certificarea cursantilor

7-10

Consilierea absolventilor certificati si testarea interesului pentru lansarea in afaceri

10

Selectarea a 10 persoane, dintre cele consiliate, pentru a participa la programul de
perfectionare in domeniul antreprenorial nivel B, cu certificare europeana

10

Derularea programului de perfectionare in domeniul antreprenorial nivel B si elaborarea
planurilor de afaceri

11

Examinarea/reexaminarea cursantilor si certificarea competentelor antreprenoriale nivel B
(certificare europeana)

11-12

Evaluarea programelor derulate si corectia acestora

12

Organizarea unei conferinte cu ocazia inmanarii certificatelor

12

Activitatile proiectului (4)
Activitatea - selectiv

Durata
Durata

Anul - 2
Furnizare de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 283 persoane din mediul
rural, seriile 2 si 3

3-5

Selectarea dintre persoanele consiliate a 225 participanti la programele de formare
profesionala, seriile 2 si 3

5-6

Derularea programelor de FP pentru 135 persoane din cele selectate, 9 grupe competente
TIC, 9 grupe competente antreprenoriale, seria 2

6-12

Sustinerea persoanelor care isi initiaza o afacere in mediul rural – asistenta, consultanta si
start-up (10 persoane din seria 1, ce au realizat planuri de faceri in anul I)

1-5

Selectarea unui numar de 7 persoane ce urmeaza sa initieze o afacere/activitate
independenta (7 persoane/regiune)

1

Initierea afacerilor/activitatilor independente de cele 7 persoane si acordarea a 54
ore/persoana de asistenta si consultanta pe o perioada de 4 luni

2-5

A.12 Organizarea unei conferinte cu ocazia inmanarii certificatelor seria 2

12

Activitatile proiectului (5)
Activitatea - selectiv

Durata
Durata

Anul - 3
Derularea programelor de formare profesionala pentru 90 din persoanele (selectate în
anul 2), 6 grupe competente TIC, 6 grupe competente antreprenoriale seria 3

1

Selectarea si instruirea persoanelor ce urmeaza a fi asistate in elaborarea planurilor de
afaceri, pentru dezvoltarea afacerilor individuale (40 persoane - 4 grupe x 10 persoane)

1-6

Sustinerea persoanelor ce isi initiaza o afacere in mediul rural - asistenta, consultanta si
start-up pentru 30 persoane (54 ore/persoana de asistenta si consultanta pe o perioada
de 6 luni)

5-10

Diseminarea rezultatelor finale ale proiectului

10-12

Elaborarea unui ghid de bune practici, cu afacerile de succes

10-11

Organizarea unei conferinte regionale finale

11-12

Evaluarea finala a proiectului si elaborarea raportului final

12

Servicii oferite în cadrul proiectului




Informare şi consiliere profesională
Cursuri de formare profesională:







În domeniul informatic
În domeniul antreprenorial

Consiliere şi asistenŃă pentru începerea unei
afaceri sau activităŃi independente (54
ore/persoană)
Sprijin financiar pentru înfiinŃarea societăŃii

Cursurile oferite în cadrul proiectului


În domeniul informatic


competenŃe informatice de bază – curs cu durata de
40 de ore, finalizat cu certificat recunoscut de
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului (MECT) şi Ministerul Muncii, Familiei şi
ProtecŃiei Sociale (MMFPS) prin Consiliul NaŃional de
Formare Profesională a AdulŃilor (CNFPA);



unul dintre următoarele cursuri în sistem blendedlearning, cu durata de 30 de ore cu certificare
europeană la alegere:




Procesare de text – Microsoft Word
Prezentări – Microsoft PowerPoint
Calcul tabelar – Microsoft Excel

Cursurile oferite în cadrul proiectului


În domeniul antreprenoriat:


competenŃe antreprenoriale de bază - curs cu durata de 32 de
ore, finalizat cu certificat recunoscut de MECT, MMFPS prin
CNFPA;



competenŃe antreprenoriale – perfecŃionare în modulele:
Întocmirea bilanŃului, Obiectivele şi indicatorii întreprinderii,
CalculaŃia costurilor şi Drept comercial – curs cu durata de 40 de
ore, cu certificare europeană;
competenŃe antreprenoriale – perfecŃionare în modulele: Plan de
afaceri, Marketing, Vânzări, Calculul investiŃiilor, Planificare
financiară, FinanŃare – curs curs cu durata de 40 de ore cu
certificare europeană. Acest curs se adresează numai unui
număr de 50 persoane.



Model certificat naŃional

Modele certificate europene

Rezultatele proiectului










Campanii de promovare in minim 90 comune: conferinte de
presa, comunicate in mass media, intalniri cu reprezentantii
administratiei publice locale si cu publicul interesat, distribuire de
materiale promotionale;
Studiu privind nevoile de formare profesionala din mediul rural
din cele trei regiuni;
Studiu referitor la afacerile cerute pe piata in cele trei regiuni;
1150 persoane informate si consiliate profesional;
900 persoane instruite în domeniile informatic si antreprenoriat;
900 de persoane certificate national si european in domeniile
informatic si antreprenoriat;
150 persoane vor elabora planuri de afaceri si vor primi
consultanta in vederea deschiderii de afaceri proprii;
111 afaceri deschise in cadrul proiectului, in domenii nonagricole.

Cui vă adresaŃi?


Regiunea Bucureşti-Ilfov - ASOCIAłIA ’EUROED’ - Solicitantul
şi coordonatorul proiectului
Homepage: www.euro-ed.ro
tel. 021 300 41 09
e-mail: office@euro-ed.ro



Regiunea Centru - CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE
BRAŞOV -Partener
Homepage: www.ccibv.ro
Tel: 0268 54.70.84; 0268 54.70.82
Email: ccibv@ccibv.ro; paul.petrescu@ccibv.ro< attila.szekely@ccibv.ro



Regiunea Sud-Vest Oltenia - S.C. GICEROVA S.R.L. - Partener
Homepage: www.gicerova.ro
Tel: 0350.421973
Email: office@gicerova.ro; gicerova@yahoo.com

