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Dragi cititori,
acesta este cel de-al patrulea și ultimul buletin informativ al proiectului GET-UP, care se va încheia la 31
decembrie 2018.
În ultimele săptămâni, s-au întâmplat multe lucruri în țările partenerilor proiectului. Au fost testate atât cursul
de formare CPD, cât și curriculumul și au primit un feedback foarte pozitiv din partea participanților.
Participanții au apreciat modulele ca fiind cele mai instructive elemente în care puteau să practice în mod
direct cunoștințele deținute. De exemplu, în studiile de caz.

Un alt eveniment plăcut a fost Conferința finală a proiectului GET-UP. Așa cum am menționat deja în buletin
informativ anterior, conferința finală cu toți partenerii de proiect a avut loc pe data de 27 noiembrie 2018, la
Paderborn (Germania).
Peste 100 de participanți din sectorul afaceri verzi, micro-întreprinderi și sectorul de formare profesională au
participat la acest eveniment. Evenimentul a avut ca scop prezentarea tuturor rezultatelor proiectului și
discutarea importanței acestuia pentru Antreprenoriatul Cel mai pozitiv feedback primit din partea
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participanților a fost acela că materialele de formare și curriculumul CPD au fost disponibile în orice moment,
în manieră deschisă și gratuită în șase limbi.

Reuniunea finală a proiectului GET-UP a avut loc în perioada 28-29 noiembrie 2018. În cadrul acestei întâlniri,
au fost clarificate întrebările deschise, iar ultimele sarcini au fost rezolvate înainte de finalizarea proiectului.
La sfârșitul proiectului GET-UP, partenerii au rezumat faptul că, din rezonanța grupului țintă, a reieșit clar că
acest proiect a avut succes sub fiecare aspect în parte. Prin crearea și dezvoltarea unor noi resurse curriculare
pentru a sprijini creșterea economiei verzi, a fost realizată o primă etapă. Această etapă va contribui la
promovarea priorității UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Vă suntem recunoscători pentru sprijinul acordat și pentru interesul manifestat față de proiectul nostru în
ultimele 28 de luni.
Vizitați site-ul sau pagina de Facebook a proiectului nostru, unde puteți afla mai multe despre conținutul
proiectului GET-UP.
http://www.green-entrepreneurship.online/
https://www.facebook.com/Green-Entrepreneurship-Training-1648395042129201/

Așteptăm să ne vizitați și sperăm să ne vedem în curând.

Cu cordialitate,
Echipa de proiect GET-UP
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