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Pe 11 iulie 2017 a avut loc la București ultima întâlnire transnaţională Coop for
empowering youth. În cadrul şedinţei s-au analizat stadiul de implementare a
proiectului şi pregătirea pentru raportul final. Rezultatele proiectului (rapoarte de
cercetare, ghidurile întreprinzătorilor etc.) sunt disponibile pe site-ul
www.provocatie.ro
A doua zi, pe 12 iulie 2017, s-a desfășurat Conferinţa "Antreprenoriatul într-o
Europă inclusivă". Conferinţa a prezentat perspective diferite asupra
antreprenoriatului şi experienţa unor beneficiari ai proiectului Coop for
empowering youth. Mai mult de 25 de persoane au fost prezente la conferinţă, în
calitate de reprezentanţi ai angajatorilor şi antreprenori interesaţi de noile
instrumente dezvoltate în cadrul proiectului. Partenerii proiectului au prezentat
“rezultate intelectuale” şi modul în care au pilotat proiectul în fiecare ţară
parteneră. Coop for empowering youth este un proiect Erasmus vizează crearea de
noi instrumente pentru start-up-uri pentru tineri şomeri, bazat pe un model
dezvoltat în Franţa şi verificat în Slovacia printr-un transfer numit Incubatorul de
afaceri Couveuse). Conceptul existent în Franţa şi Belgia se numeşte "CAE -
Coopérative d ' activité et d' emploi".

Pentru a ajunge la un număr mai mare de părţi interesate de la nivel local,
partenerul spaniol a organizat două evenimente naţionale în Madrid: primul a
fost organizat în 18 iulie 2017 la Consejo de la Juventud de España – CEJ
(Consiliul Tineretului din Spania) şi al doilea pe 28 iulie 2017 la delegaţia
regională din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Ambele
evenimente au fost concentrate pe antreprenoriatul de tineret şi iniţiativele
europene în curs de desfăşurare care vizează promovarea şi sprijinirea
tinerilor, ocuparea forţei de muncă şi start-up. Ei au denumit inițiativa
„Antreprenoriatul de tineret şi iniţiative europene", în scopul de a prezenta
factorilor de interes locali proiectul Co-op, activităţile şi rezultatele,
experienţa pilot din cadrul unui eveniment axat pe iniţiativele europene şi
naţionale aflate în curs de desfăşurare, legate de spiritul antreprenorial la
tineri, responsabilizarea şi ocuparea forţei de muncă. Au fost în total 32
participanți aparţinând următoarelor entităţi: Punto JES Espacios Geranios,
UnLtd Spania, Turning Point Challenge, ImpactHub, CEJ, Icompliance, Grupo
5, SECOT Madrid, AJE Madrid, COCETA, Emprende Madrid – Vivero Latina,
UPTA, UCM, etc. Metodologia CAE şi proeictul Co-op au creat un interes
crescut printre participanţi, care s-au angajat să răspândească metodologia,
rezultatele, precum şi metodologiile produse în proiect în cadrul reţelelor
locale.



Evenimentul local a avut loc pe 13 iunie 2017 în birourile Promidea. Un număr de 25 de persoane au participat la 
reuniunea între elevi şi cei care au vorbit despre antreprenoriat, companii inovatoare şi start-up-uri. Domnul
Carmine Federico, preşedinte de Promidea a salutat oaspeţii şi-a prezentat un raport scurt concentrat pe 
contribuţiile şi beneficiile recunoscute în Italia şi Calabria pentru companiile start-up; Dl Valerio Paduano, 
reprezentant al Promidea, a vorbit despre spatiul fizic local de lucru pentru ecosistemului digital ca parte din 
reţeaua globală digital inovatoare; apoi Andrea Attanasio la Laboratorul de contaminare a vorbit despre condiţiile
de siguranţă pentru promovarea antreprenoriatului și cultura start-up-uri.Domnul Andrea Mengora a reprezentat
compania Netcore și a prezentat implicarea compnaiei sale în Software Development & Consulting. O companie
mica a are capacitatea de a face proiecte mari. La finalul reuniunii, participanţii la proiectul Coop for empowering
youth au descris experienţa lor în activităţi de pilotare şi au explicat motivaţiile lor pentru participarea la proiect şi
rezultatele activităţilor: dezvoltarea de noi de de afaceri, inclusiv la Institutul Mancini ca entitate publică şi
Promidea – ca și companie privată.

Al doilea eveniment slovac de diseminare organizat în cadrul proiectului Coop for empowering youth a avut loc
pe 21 iunie 2017, în Považská Bystrica. La eveniment au participat 29 de persoane, reprezentând sectorul de 
afaceri, funcționari, organizații din educaţie şi consultanță din rețeaua RPIC/ BIC, alte organizaţii sectoriale
educaţionale şi de consiliere, asociații districuale ale oamenilor de afaceri. Participanţii au arătat un mare 
interes în metodologia CAE şi au discutat posibilităţile de sprijin ale tinerilor antreprenor din Slovacia si alte
state UE. De cea mai mare apreciere s-a bucurat ghidul pentru constituirea cooperativei CAE, dar au fost 
evaluate pozitiv și alte materiale produse în proiect.



Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul nostru
asociat Sud Concept și parteneri locali care s-au implicat activ în
desfășurarea studiului asupra mediului de antreprenoriat,
precum şi în dezvoltarea de versiunea 1 de sprijin a ghidului
petru start-up-uri (tineret, titularii de proiecte, antreprenori,
precum şi asociaţii, cooperativele CAE, couveuses / incubatoare
de afaceri... care sunt în contact zilnic cu tinerii).
Evenimentul a fost asociat cu proiectul transnațional numit Task
Force, adunând parteneri strategici din regiunea toscană. Sud
Concept si Petra Patrimonia au organizat un eveniment
important, invitînd actorii locali şi organizănd ateliere de lucru
pentru a identifica problemele şi oportunităţile de dezvoltare
regională, prin procese ce-creative care implică actori publici şi
privati, ca parte a procesului de cooperare

Mai multe bune practici au fost prezentate despre dinamica cooperativelor mişcare şi Start-up-uri. Au fost
diseminate rezultatele proiectului Co-op, iar transferul conceptului CAE în alte tări s-a bucurat de un mare
interes, în special soluția propusă de Promidea în Italia şi BEUFA, în Turcia.

Evenimentul final de multiplicare din proiectul Coop for empowering youth din Turcia a avut loc pe 27 iunie
2017, în provincia Kocaeli. La fel ca la primul eveniment (ce a avut loc în septembrie 2016), participantii au fost
selectati în mod special din actorii locali și regionali: tinerii antreprenori/titularii de proiect, reprezentanţi ai
organizaţiilor publice şi organizaţiilor active în domeniul antreprenoriatului, oficialii de la Centrul de tineri
antreprenori și de la primărie, delegaţi din IMM. În prima sesiune a evenimentului, au fost prezentate publicului
materialele rezultate ale proiectului şi un scurt video despre " sistemul CAE“, cu subtitrare în limba turcă. În a
doua sesiune, tinerii care au participat la experienţa pilot din proiect au avut şansa de prezenta proiectele de
afaceri.

S-a organizat și o sesiune de feed-back şi Q&A despre proiectul COOP şi
rezultatele sale, metodologia CAE, antreprenoriatul pentru tineri in Turcia
si cum se poate dezvolta cooperarea între actorii locali pentru viitoare
proiecte de idei despre acelaşi subiect. Ultima sesiune a evenimentului a
fost dedicată unei eveniment coffee-talk”, cu o abordare foarte interactivă
pentru a îmbunătăţi comunicarea, cooperarea şi interacţiunea dintre
participanţii şi a instituţiilor acestora şi, în consecinţă, pentru a crea reţele
localșe eficiente de antreprenoriat.


