COMUNICAT DE PRESĂ
Fondurile Europene au Drept Scop Imbunătățirea Formării și Sprijinirea Firmelor Romanești!
Acest program nou oferă furnizorilor de formare profesională din Judetul Arges posibilitatea de a
îmbunătăți ofertele lor de formare și sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor locale mici și mijlocii.
Proiectul SYNERGY condus de organizatia Meath Partnership din Irlanda reunește șapte parteneri din
întreaga Europă. În următoarele douăzeci de luni, partenerii vor combina cunoștințele și experiența
lor pentru a dezvolta o suita de resurse de învățare și sisteme de sprijin pentru a ajuta profesionistii
din domeniul formarii profesionale sa dezvolte o rețea impreuna cu IMM-urile, pentru a imbunatati
si sustine firmele mici din judetul Arges
Ca parte a activității echipei de proiect, un proces de cercetare și de audit pan-european a fost
realizat în primăvara anului 2015 cu 132 de proprietari de micro-intreprinderi. Rezultatele
demonstrează clar că, în prezent, oferta de cursuri de formare pusa la dispoziția proprietarilor de
micro-intreprinderi nu reflectă nevoile reale ale acestor antreprenori. Formele tradiționale de
formare oferite pe parcursul mai multor zile, la locuri îndepărtate nu sunt adecvate scopului și nu
satisfac cerințele și nevoile oamenilor de afaceri/proprietariilor de afaceri de azi. Oferte de formare
scurte, de mici dimensiuni, care pot fi accesate pe drum sau in momentele convenabile pentru
proprietarul de afaceri sunt la mare cerere. Cuplate cu oportunități de networking/dezvoltare de
relele și învățarea peer-to-peer (persoana-la-persoana) și schimb de experienta fac ca aceste resurse
de invatare sa fie foarte cautate. Echipa de proiect Synergy a început deja să abordeze aceste
cerințe și provocări, și va avea primele prototipuri de ofertele â de formare și platforma de
networking disponibile în septembrie 2015.
Potrivit domnului Neagu, "SYNERGY este un exemplu foarte bun de finanțare în cadrul programului
Erasmus + ce poate oferi proprietarii de afaceri posibilitatea de a face parte din rețele de afaceri cu
întreprinderile din alte țări europene; pentru a face astfel conexiunile necesare pentru a viza noi
sectoare ale clientilor sau locații geografice; pentru a forma parteneriate care altfel nu ar fi posibile,
sau pur și simplu să fie inspirat de abordările și metodele utilizate de către alți proprietari de microintreprinderi, pentru a maximiza profitul lor. "
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul nostru proiect la www.projectsynergy.eu,
sau să contactați echipa noastră în biroul nostru din:
Strada Victoriei nr. 13 B
Judetul Arges
Adrian Neagu
Tel: 0724049694; 0248219299
Email: aoaarges@gmail.com

