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- Povestea COOP

- Activitățile din proiect

- Rezultatele proiectului

Perioada de implementare a COOP s-a încheiat. Este
timpul să spunem povestea proiectului.

În 2015, şase organizaţii partenere din şase ţări
europene (România, Franța, Slovacia, Turcia, Italia și
Spain) s-au reunit pentru a dezvolta un proiect
inovator care să porducă o soluţie alternativă la
problema şomajului tinerilor. Ideea proiectului s-a
bazat pe CAE (Coopérative d'Ectivité et
d'Entrepreneurs), sistem dezvoltat în Franţa şi testat,
de asemenea, în diferite ţări ale UE, cum ar fi
Slovacia și Belgia.

Acest model este un concept original, care să
permită unui titular să testeze activitatea sa în
condiţii sigure, în cadrul unei cooperative, cu
ajutorul serviciilor profesionale de consultanţă.

Proiectul a fost finanţat de către Comisia Europeană
în cadrul programului Erasmus Plus, prin Agenţia
Naţională Română.

Pentru a viziona clipul video introductiv despre
sistemul de CAE pe YouTube, vă rugăm să faceţi clic
pe link-ul de mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=AExMzgQbZ_w

A. Cercetare:

Un studiu privind „Mediile locale de antreprenoriat" în ţările partenere,
pentru a defini nevoile şi aşteptările antreprenorilor şi, în consecinţă, pentru
a stabili schița strategia de implementare a proiectului. Pentru fiecare
partener au fost abordați cel puţin 50 de persoane tineri & şomeri, 40 IMM.

B. Training pentru mentori:

Mentorii de la beneficiar și de la cei cinci parteneri s-au adunat în
Bastia/Franţa pentru un curs de formare al cărui scop a fost de a învăţa
metodologia CAE şi explora o cooperativă CAE și iniâiativele de
antreprenoriat pe teren (februarie 2016).

C. Exprimente pilot:

Patru parteneri au implementat sisteme pilot, cu participarea a cel puţin
şase tineri potenţiali întreprinzători fiecare (sub 30 de ani) pentru a testa
metodologia CAE în aceste patru țări (Italia, România, Spania şi Turcia). În
total, mai mult de 25 de tineri au beneficiat de training şi alte servicii
furnizate în temeiul experimentelor pilot COOP.

D. Rezultate și instrumente practices:

 Cinci instrumente practice (numit și rezultate intelectuale în
terminologia proiectului) prin experienţa şi cunoştinţele dobândite în
activităţile proiectului.

 În plus, mai multe ghiduri şi rapoarte rezultate din parteneriat. (detaliile
sunt pe pagina de spate).



E. Disseminare & Valorizare:
 Diseminarea Documentului de Strategie
 Lista persoanelor interesate (500 pe fiecare partener)
 12 evenimente de multiplicare; mai mult de 300 de participanţi
 Vizibilitatea pe media locale
 Difuzarea materialelor
 Zone de impact local/naţional pentru valorificare
 Site-urile oficiale ale partenerilor & instrumente social-media

F. Șase întâlniri transaționale ale proiectului:

1. București/RO – Decembrie 2015

2. Bastia/FR – Februarie 2016

3. Bratislava/SK – Iulie 2016

4. Madrid/ES – Noiembrie 2016

5. Cosenza/IT – Mai 2017

6. București/RO – Iulie 2017

https://www.youtube.com/watch?v=AExMzgQbZ_w


Rezultatele proiectului
(Instrumente practice)

 Principalele teme: 
Mediul de antreprenoriat în țările partenere;  
Nevoile şi aşteptările tinerilor şomeri;  
Dificultăţile întâmpinate de start-up-uri
Experienţe, bune practici și sugestii de 
întreprinderi de succes
 Sondaj:
50 oameni tineri şi şomeri;  20 de IMM-uri
înființate în ultimele 12 luni
20 IMM-uri de succes care sunt în piaţă de cel 
puțin 3 ani
 Rapoarte separate pentru fiecare partener
 Un raport general în 7 limbi (EN, RO, ES, 

TR, IT, SK, FR)

 Cum se creează o cooperativă CAE 
 Structura administrativă a CAE
 Incubatoarele de afaceri  vs CAE
 Stadiile și pașii unui antreprenor în CAE
 Toate detaliile despre aspectele legale, 

administrative, financiare și sociale ale 
CAE

O colecție de instrumente practice online 
pentru antreprenori de la nivel local și 
internațional:
 Business Plan 
 Vânzări & Marketing
 Analiza datelor
 Management de proiect
 Productivity 
 Back-Office 
 Instrumente sociale
 Cooperare și comunicare
 Oportunități de finanțare

 Cum se evaluează actualele  CAE
 Cum se evaluează antreprenorii 

individuali
 Principiile de bază
 Procesul de autoevaluare
 Cateva instrumente utile:

 Model Fisa de autoevaluare
 Model de business plan
 Model de contract CAEP

 Istoria modelului CAE 
 Operații puse în practică
 Serviciile furnizate de CAE
 Banca și relațiile cooperatiste
 Diviziunea responsabilităților pentru 

operațiile particulare

www.provocatie.ro www.promidea.it www.petrapatrimonia-corse.comwww.kocaeliab.gov.tr www.red2red.net www.2ri.sk

http://www.provocatie.ro/
http://www.promidea.it/
http://www.petrapatrimonia-corse.com/
http://www.kocaeliab.gov.tr/
http://www.red2red.net/
http://www.2ri.sk/

