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Bun venit
Introducerea SYNERGY
SYNERGY este o inițiativă B2B ce
vizează conectarea
oamenilor/proprietarilor de afaceri și
crearea de valoare adaugata si relatii
avantajoase pentru ambele părți pe
termen lung.
Dezvoltarea de rețele intre oameni care
înțeleg aspirațiile și provocări
dumneavoastra, și sunt dispuși să
împărtășească și să sprijine afacerea
dumneavostra este principiul
fundamental al proiectului SYNERGY.

Cui se adreseaza
SYNERGY?
Grupul țintă al proiectului

Obiectivele proiectului sunt:

Principalele grupuri țintă ale proiectului
SYNERGY sunt:

Obiectivele principale ale proiectului sunt:



Organizatiile de formare
profesională , organizațiile și
profesioniștii care lucrează pentru
a sprijini dezvoltarea sectorului
micro-intreprinderi



Manageri/Proprietari/Oameni de
afaceri ai microîntreprinderilor

Partenerii proiectului SYNERGY lucrează
cu aceste grupuri țintă pentru a produce
materiale de instruire relevante și de a
crea o platformă online unde aceste
grupuri pot interacționa și dezvolta o
rețea împreună, pentru a îmbunătăți
calitatea învățării și formari pentru microîntreprinderile din Europa.

SYNERGY incearca sa reduca distanța
dintre nevoile de formare ale oamenilor
de afaceri si cursurile oferite de
organizatiile VET proprietarilor de microîntreprinderi în ceea ce dezvoltarea și
creșterea nivelului de calificare.

Ce va face proiectul
SYNERGY?

1. Sprijinirea unei culturi de învățare în
cadrul IMM-urilor;
2. Sprijinirea dezvoltării profesionale
continue a formatorilor VET,
dezvoltarea cunoaștelor acestora cu
privire la mediul de afaceri.
3. Crearea unui sentiment de comunitate
între oamenii de afaceri/proprietarii de
micro-intreprinderi și furnizorii de
formare profesionala;
4. Elaborarea și implementarea unei serii
de solutii cost-eficiente, flexibile,
folosind peer-to-peer learning (
invatarea din experienta altor oameni
de afaceri) retele micro-sociale pentru
a creste gama de servicii
educaționale;
5. Furnizarea de resurse de învățare
bogate in informatii care se adreseaza
nevoilor de calificare specifice în
sectorul IMM-urilor.

SYNERGY urmărește să reducă eșecul în
afaceri, să ajute la consolidarea
capacității operaționale, să ofere și să
sprijine împărtășirea cunoștințelor și
expertizei în rândul proprietarilor/
oamenilor de afaceri din Europa.

