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Despre proiectul nostru

Obiectivul principal: Proiectul are ca scop să permită studenților și adulților să dobândească și să dezvolte abilități
și competențe necesare pentru capacitatea de inserție profesională a acestora, pentru a transforma ideile lor de
afaceri în acțiuni concrete și de a încuraja învățarea continuă, cetățenia activă și dialogul intercultural.

Întâlnirea de la Roma 10 13 noiembrie 2015

Întâlnirea de proiect din Italia a avut loc pe 11.11.2015 și 12.11.2015 la sediul SS Libera Univesita Maria.
Assunta, LUMSA, cu participanți din Italia, Portugalia, Marea Britanie, Spania și Cipru, care au inițiat proiectul
Incubator european pentru idei de afaceri, cu acronimul "EIBI". Aceasta a fost prima întâlnire în care partenerii
au avut ocazia să se cunoască reciproc și să înțeleagă etapele importante și rezultatele proiectului.
Coordonatorul consorțiului Dl Victor Dudău de la Associata EduNet, România a explicat toate detaliile
proiectului și a dat răspunsuri la întrebările din partea participanților. Am avut o întâlnire foarte bună și totul
a fost în cele din urmă, foarte clar, după explicațiile date de coordonator.
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REUNIUNEA DE PROIECT DIN ROME LA LIBERA UNIVERSITA MARIA Ss ASSUNTA
11-12-Noiembrie 2015
Obiectivele întâlnirii noastre au fost:
• Să ne cunoastem reciproc și să ne familiarizam cu toate aspectele proiectului
• Să adoptam planul de lucru, strategia de evaluare și planul de diseminare
• Să stabilim proceduril e de comunicare, monitorizare și raportare
• Să înțelegem regulile financiare și contractuale
• Să proiectam pagina web și prezența proiectului in social media.
• Să proiectaprodusele intelectuale nr.1,2,3,4,5
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Rezultatele întâlnirii au fost:
• Prezentarea PPT a proiectului
• Prezentări ale organizațiilor partenere și strategia de implementare a proiectului
• Stabilirea unui Comitet de Coordonare
• Stabilirea unui acord de parteneriat
• Conceaperea și acordul asupra unui plan de lucru, plan de difuzare, strategia de evaluare
• Un manual de calitate și documentele asociate aprobate
• Comunicarea, monitorizarea și procedurile de raportare agreate
• Elaborarea unui plan pentru site-ul proiectului
• Planurile de acțiune pentru O1, O2, O3, O4 și O5.
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Parteneriatul nostru
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A doua întâlnire a va avea loc în
Spania, în mai 2016, organizata de
Fundacion DEDALO

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi
făcută a informațiilor conținute de acestea.
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