Stimaţi colegi,
Universitatea din Piteşti (www.upit.ro ) este încântată să anunțe că este parteneră într-un nou
proiect Erasmus +, care se concentrează pe tema antreprenoriatului ecologic (sau
antreprenoriatului „verde”), GET-UP: Green Entrepreneurship Training - Underpinning
Prosperity (în traducere „Formare în domeniul antreprenoriatului verde în sprijinul
prosperităţii”). Proiectul a debutat în septembrie anul trecut și întruneşte opt parteneri din
șapte țări europene; intenționăm să lucrăm împreună în proiect pentru a dezvolta o serie de
Proiectul GET-UP urmăreşte să susțină persoane și antreprenori din domeniul
antreprenoriatului verde sau al economiei verzi. În cadrul GET-UP încercăm să dezvoltăm un
nou curriculum de formare adaptat promovării antreprenoriatului verde, pe baza nevoilor și
cerințelor întreprinzătorilor și întreprinzătorilor în devenire care intră în sectorul verde.
Mai mult, ne propunem să elaborăm un curs personalizat de formare a formatorilor care să
sprijine dezvoltarea profesională continuă a formatorilor și tutorilor ce doresc să furnizeze
această formare specifică sectorului pentru a sprijini noii veniţi în domeniu. Pentru a aborda
restricțiile legate de timp, cu care se confruntă mulți întreprinzători și start-up-uri, formarea
GET-UP va fi furnizată printr-un format de învățare combinată, în care majoritatea cursurilor
vor fi disponibile online, 24/7 şi gratuite şi vor fi susținute la nivel local de o serie de ateliere
organizată în abordarea față în față.
În prima fază a proiectului și până acum, ne-m ocupat de cercetarea nevoilor întreprinzătorilor
în devenire în ceea ce privește sectorul verde, pentru a modela structura și conținutul
programului de formare pe care ne propunem să îl dezvoltăm. Pe lângă procesul de cercetare
și consultare, am revizuit, de asemenea, modele existente și bune practici, pentru a afla cum se
abordează şi sprijină diferite țări antreprenoriatul și mai ales antreprenoriatul verde, acolo
unde există.

Rezultatele activităților noastre de cercetare vă stau la dispoziţie pentru revizuire şi
considerare pe site-ul proiectului http://www.green-entrepreneurship.online/ și sperăm că veți
urmări progresul proiectului nostru în lunile următoare. Dacă doriţi informații suplimentare
despre proiect sau vreţi să contribuiți la dezvoltarea programului de formare, vă rugăm să daţi
“Like” paginii noastre de Facebook https://www.facebook.com/Green-EntrepreneurshipTraining-1648395042129201/ sau să o contactaţi pe Georgeta Chirleşan al Universitatea din
Piteşti georgeta.chirlesan@upit.ro

