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PROIECTUL . . . . . . . . .
Companiile de tip start-up
reprezintă o parte esențială a
priorităților Comisiei Europene
pentru realizarea unei creșteri
economice durabile în Europa.
În mod specific, acestea vor avea
un rol de lider pe piața unică

SCOPUL

digitală europeană, după cum se

Scopul specific al proiectului este de

Rezultat 1: Curs de perfecționare în gestiune

subliniază în "Raportul final

a ajuta antreprenorii să-și .....................

financiară – FCT Course Cursul FCT va fi un

privind start-up-urile și piața

îmbunătățească abilitățile și

curs de instruire cu module create în

unică digitală". Cu toate acestea,

cunoștințele în domeniul gestiunii

majoritatea antreprenorilor nu au

corespondență cu competențele din cadrul
profilului ECVET Manager de sustenabilitate

financiare (de exemplu, Finanțarea

financiară pentru start-up-uri.

antreprenorială, Managementul fluxului

Rezultat 2: Instrumentul Genie de Strategie

de numerar și Concepte contabile de

Financiară care va dezvolta căi personalizate

Proiectul B-Capp va dezvolta un

bază etc.) și utilizarea inteligentă a

de formare prin testarea cunoștințelor și a

program de instruire cuprinzător

TIC / eBusiness pentru reducerea

pentru planificarea / gestionarea

costurilor de operare și generarea de

TIC dovedite. Acest lucru ne va ajuta să

f i n a n c i a r ă a s t a r t - u p - u r i l o r,

venituri (Instrumente de automatizare

creăm planuri personalizate de formare,

cuprinzând utilizarea inteligentă a

a fluxurilor de numerar, eTendering,

compuse din faze. Astfel, Genie va avea o

eCommerce etc.). Obiectivul este de

abordare interactivă și etapizată, care va

cunoștințele și abilitățile necesare
pentru a-și dezvolta și gestiona
eficient compania.........................

tehnologiilor informației și
comunicațiilor (TIC) pentru a
reduce costurile de operare și
activitatea de afaceri ...............

a aborda conceptele de gestiune
financiară în legătură directă cu

conștientizării start-up-urilor cu privire la
conceptele financiare de bază și practicile

avoriza motivarea și curiozitatea utilizatorilor,
evitând abordarea tradițională, întâlnită de
regulă la astfel de instruiri.............................

transfrontalieră, având drept

adoptarea de practici și instrumente

Rezultat 3: Funcționalitatea de

rezultat mai puține eșecuri în

TIC. Utilizarea eficientă a TIC în

aprofundare a competențelor

afaceri. După finalizarea instruirii,

gestiunea financiară a unei companii

Pentru a finaliza formarea, este necesar să

toți participanții la B-CAPP vor

conduce la creșterea profitului și la

se parcurgă și etapa de aprofundare a

putea să-și îmbunătățească

reducerea costurilor operaționale.

cunoștințele și abilitățile, să
dobândească noi abilități de înaltă
calitate și să-și continue

strategiilor recomandate.

formarea vor reveni la locul lor de muncă și

Activitățile proiectului B-CAPP se vor

vor începe să-și folosească abilitățile și

concretiza în trei rezultate concrete:

competențele nou dobândite...................

dezvoltarea personală și
profesională prin implementarea

competențelor. Toți cursanții care au încheiat

www.bcapp.eu

NOUTĂȚI DE LA B-CAPP

Planuri pentru
lunile următoare
Se vor înregistra
progrese semnificative
în dezvoltarea primului
rezultat, întrucât toți
partenerii deja ........
proiectează și creează
lista de acțiuni......
personalizate care
urmează să fie
implementată în cadrul
cursului FCT..............
Rezultatele vor fi
prezentate în Rijeka,
Croația în 20 iunie, în
cadrul celei de-a doua
întâlniri de lucru.

...............................................................................
Prima întâlnire de lucru a partenerilor de proiect B-CAPP a avut loc în Cergy, Franța, pe
14 și 15 decembrie 2017, moment în care s-a și dat startul oficial implementării proiectului.
Partenerii implicați au avut șansa de a-și prezenta organizațiile, de a rezuma rezultatele
proiectului și de a discuta despre primii pași către succes. Reuniunea a fost fructuoasă și
echipa se află pe drumul spre realizarea obiectivului principal al proiectului.
Activitățile proiectului se desfășoară conform planificării datorită colaborării excelente dintre
membrii consorțiului. Primele câteva luni au fost dedicate dezvoltării principalelor aspecte
de management și promovare: planul de asigurare a calității a fost generat pentru a asigura
un standard comun de calitate în implementarea activităților proiectului și în mecanismele
de gestionare a sarcinilor de către parteneri. În al doilea rând, a fost creat Planul de
diseminare și comunicare pentru o strategie eficientă de comunicare, pentru a face
cunoscute publicului cât mai larg posibil proiectul și rezultatele acestuia. În același timp,
dezvoltarea primului rezultat concret este în plină desfășurare. Fiecare partener, după o
cercetare a situației curente a managementului financiar din țările partenere, a prezentat
un chestionar grupului țintă (tineri manageri, IMM-uri) menit să evalueze aptitudinile
întreprinzătorilor în ce privește utilizarea principalelor concepte financiare. Rezultatele
obținute prin această cercetare au stat la baza identificării principalelor nevoi de formare
ale tinerilor antreprenori, în domeniul managementului financiar. Între timp, site-ul web al
proiectului bcapp.eu și conturile de sociaizare asociate au fost lansate și le puteți accesa
pentru afla noutăți.

www.bcapp.eu

PARTENERII

Acest program a fost finanțat cu
sprijin din partea Comisiei Europene

