Proiect de grant Model ”Meșteșugit” de Grant project “Crafting” - Training and
formare și ocupare în regiunea Sud-Est
employment
model
in
South-East
Region
ID 135411
Își propune să creeze un model antreprenorial

Aims to create a integrated entrepreneurial

integrat și sustenabil, generator de dezvoltare

pattern that will generate sustainable non-

rurală

și

agricultural activities in touristic and crafting

mesteșugăresc, instruind și susținând persoane

field. Inactive persons or people living from

inactive

de

the subsistence agriculture were trained and

subzistență să ocupe posturi în aceste domenii

supported to be employed in the touristic or

sau să demareze o afacere.

crafting field, or start a business.

Proiectul de grant Model ”Meșteșugit” de

Grant

formare și ocupare în regiunea Sud-Est, al

employment model in South-East Region

cărui beneficiar a fost Universitatea ”Ovidius”

whose application was filled in by "Ovidius"

din Constanța a avut următoarele rezultate:

University from Constanța had the following



non-agricolă
sau

340

domeniile

ocupate

de

beneficiare

în

în

persoane

ale

agricultura

din

serviciilor

turistic

de

mediul

rural

informare

și

consiliere profesională


project

Crafting-Training

and

results:
 340 people from rural areas benefiting
from counselling

38 de angajați și manageri din medul

 38 employees and managers from rural

rural instruiți în dezvoltarea de competențe

areas attended trainings for development

antreprenoriale

și

of their entrepreneurial skills (30 people)

8

and their social and civic competences (8

competențe

(DCA

sociale

–
și

30
civice

persoane)
(CSC

–

persoane)


people)

50 de persoane instruite în DCA și 50 de

 50 people trained for starting a business

persoane în Asistent Comunicare și Relații

and 50 people trained for Communication

Publice

and Public Relations Assistant Positions



40 de persoane instruite pentru postul de

Recepționer


30 de persoane instruite în modelator

ceramică, 15 persoane în țesător manual și 15
persoane în împletitor papură


23 persoane sprijinite pentru demararea

de afaceri și 10 pentru angajare
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 40 people trained for Front Desk Officer
Positions
 30 people trained in ceramic crafting, 15
persons and 15 persons in reed weaving
 23 people counselled and supported for
starting-up

a

business

supported for employment

and

10

people

Valoarea totală a proiectului a fost de

The

2.171.106,50

fiind

2,171,106.50 lei, 98% of it was funded with non-

nerambursabilă din fonduri POS DRU, AXA

refundable financed by the Social European Fund

PRIORITARĂ 5:„Promovarea măsurilor active de

through SOP HRD1, Priority Axis 5: "Promoting

ocupare”, DMI 5.2: „Promovarea sustenabilităţii

active

pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce

"Promoting

priveşte

şi

areas regarding the development of human

ocuparea forţei de muncă în Regiunea Sud-Est”.

resources and employment in the South Eastern

lei,

98%

dezvoltarea

din

sumă

resurselor

umane

total

value

of

employment

the

project

measures",

long-term

was

DMI

5.2

of

rural

sustainability

Region".
Activități

organizate

de

ADDWISE

în

timpul proiectului:

the project:



Managementul proiectului

 Project management



Informare-publicitate

 The implementation of information and



Autorizarea

programelor

de

formare

profesională, calificare și consiliere profesională


Informarea și consilierea profesională a

persoanelor din grupul țintă



Furnizarea cursurilor de formare pentru
Furnizarea

Dezvoltarea

de

Furnizarea

cursurilor

de

Competențe
cursurilor

formare

în

Antreprenoriale
de

formare

în

ocupația de Recepționer


Amenajarea

celor

3

ateliere

pentru

meșteșuguri
Furnizarea

cursurilor

de

calificare

în

Acordarea de sprijin și consiliere pentru

și certificați în DCA
demararea a 13 afaceri de către
și

the

professional

training
counselling

sessions
information and professional counselling
 Organizing training courses for guest house
managers and craftsmen
 Providing

training

courses

for

the

Communication

and

Public

Relations

Assistant Positions
Officer Positions

certificați

reed weaving and ceramics training courses
 Providing

reed

weaving

and

ceramics

training courses

Acordarea de sprijin și consiliere pentru

instruiți

and

for

the

 Setting up 3 workshops that hosted the

demararea de afaceri de către cursanții instruiți


education providers

of

 Providing training courses for Front Desk

meșteșuguri


authorization

Development of Entrepreneurial Skills and

sesiunile practice ale cursurilor de calificare în


 Accreditation and

 Providing the target group with the needed

(DCA) și Asistent Comunicare și Relații Publice


publicity activities regarding the project

sessions

manageri de pensiuni și meșteșugari

1

Activities coordinated by ADDWISE during

în

cursanții

meșteșuguri

și

 Providing
trained

Support

and

and

certified

businesses

SOP HRD - Sectoral Operational Programme Human Resources Development, POS DRU in Romanian.
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advice

students

for
to

the
start

angajarea a 10 cursanți instruiți și certificați în

 Providing support and advice for 13 trained

Recepționer și Asistent Comunicare și Relații

and certified students to start their own

Publice

business and to employ 10 other students
trained and certified as Front Desk Offices
or Communication and Public Relations
Assistant.

Pentru succescul acestui proiect ADDWISE

For the success of this project, ADDWISE

a colaborat cu:

partnered with:



Universitatea „Ovidius” din Constanța

(aplicant)


Structural Consulting Group (Grupul de

Consultanță pentru Dezvoltare DCG)

 "Ovidius" University from Constanța (as
applicant)
 Structural

Consulting

Group

Development Consulting Group)



Asociația Moara de Hârtie

 Moara de Hârtie Association



Primăria Luncavița

 Luncaviţa Townhall
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(DCG

