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Konzorcium projektu COOP realizovalo prieskum
o miestnom podnikateľskom prostredí v 6 rôznych
európskych krajinách.
382 bolo zaslaných cieľovým skupinám, tvoriacim tri
hlavné piliere prieskumu:
- mladým a nezamestnaným ľuďom; Potenciálnym
podnikateľom

Krátkodobé školenie pracovníkov zahrnuté do projektu
- Podnikom založeným v priebehu posledných 12
COOP sa konalo v dňoch 22. – 26. februára 2016 v mesiacov
Bastia (FR) a hostiteľom bol francúzsky partner Petra
- malým, veľmi malým a stredným podnikom
Patrimonia Corsica.
Učiacim sa lektorom boli poskytnuté kľúčové 327 respondentov vrátilo vyplnený dotazník a poskytlo
informácie a pomôcky používané v CAE ("CAE - spätnú väzbu a každý partner pripravil podrobnú
Coopérative d'activité et d'emploi" = Družstvo hodnotiacu správu na národnej báze.
podnikateľských aktivít a zamestnania), čo je metodika Súhrnná správa o európskom podnikateľskom prostredí
prípravy na podnikanie vyvinutá vo Francúzsku. Tieto bola spracovaná konzorciom COOP a je uverejnená v 7
informácie a pomôcky sa budú využívať počas jazykoch (EN, FR, SK, RO, TR, ES, IT).
pilotného overovania metodiky, ktoré sa bude konať v (Národná správa aj súhrnná správa z prieskumu sú
štyroch partnerských krajinách (IT, ES, TR and RO) v dostupné v slovenskom jazyku na našej internetovej
stránke: www.2ri.sk
čase od septembra 2016 do februára 2017.
Na druhej strane, vedúci manažéri projektov sa stretli
na druhom nadnárodnom koordinačnom stretnutí v
Bastii, ktoré sa konalo súbežne so vzdelávaním
lektorov.
Jedným z hlavných výstupov projektu COOP je dokument
“Repository: služby poskytované v družstve CAE”, v ktorom
sú zhrnuté kľúčové prvky družstva CAE, ako je administrácia
družstva, vnútorná organizácia, vzťahy s bankou, špecifické
procedúry týkajúca sa záujemcu o podnikanie, nástroje
hodnotenia, podporné materiálny a služby v rámci
uplatňovania postupu kvality zamerané na zlepšenie
‘kolektívnych postupov’.
Prvá verzia dokumentu Repository bola publikovaná a finálna
verzia bude spracovaná po pilotnom overení metodiky v praxi
v jazykoch partnerov a samozrejme v angličtine.
.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek
použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 2015-1-RO01-KA202-015094
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Pilotné overovanie metodiky sa začne v októbri 2016
v 4 projektových krajinách s minimálne 6 záujemcami
o podnikanie/potenciálnymi podnikateľmi v každej
krajine.
Partneri si vytvorili miestne siete a aktivovali
zúčastnené strany s cieľom pilotne overiť v praxi
projekt/efektívne vzdelávanie a získať cenné
výsledky/výstupy.
V Turecku: sa bude pilotné overovanie realizovať v
spolupráci s “İzmitským centrom pre mladých
podnikateľov” (www.gencgirisimcilermerkezi.com), čo
je organizácia spadajúca pod mesto a poskytujúca
poradenstvo, príslušnú infraštruktúru (kancelárie,
internet, atď.), vzdelávanie, sieťovanie v určitom
druhu inkubačného procesu.
V Rumunsku: partner PRO VOCATIE je
akreditovaný národnou akreditačnou komisiou na
poskytovanie
vzdelávanie
pre
začínajúcich
podnikateľov. V mesiacoch september-október 2016
plánuje zorganizovať mesačný kurz pre 20-25
mladých ľudí. Počas vzdelávania prídu viacerí
podnikatelia predstaviť mladým svoje skúsenosti. Po
skončení kurzu lektori absolvujú skúšku a PRO
VOCATIE im vydá osvedčenie o kompetenciách.
Rumunský partner chce z tejto skupiny vybrať 6
mladých, ktorí budú pokračovať v príprave na začatie
podnikania.
Pracovníci združenia veľa diskutovali o tom, aké
riešenie zvoliť, aby čo najviac zodpovedalo potrebám
mladých. Inovácia spočíva v poskytnutí pomoci pri
hľadaní
podnikateľského
nápadu
a v rozvoji
podnikania.

národné
multiplikačné
podujatia
(aktivita
diseminácie v každej partnerskej krajine) v septembri
- začiatok overovania v praxi v októbri
- 4. nadnárodné stretnutie v Madride v novembri

V Španielsku: Red2Red chce spolupracovať s nadáciou
Incyde (www.incyde.org), Inštitút komory zameraný na
rozvoj podnikania, podnikateľského ducha, zlepšenie
kvalifikácie a aktivít podnikateľov a konsolidáciu: budú
spolupracovať pri výbere 6 záujemcov o podnikanie
počas kurzu zakladanie a konsolidácia podnikov , ktorý
organizuje Incyde v priebehu októbra 2016.
V Taliansku: do aktivity pilotného overovania v praxi
začlení Promidea šesť učiacich sa, ktorých získa v
spolupráci s Istituto Agrario e Tecnico Commerciale
“Mancini” v Cosenze. Aktivity budú zmiešané, teoretické
aj praktické. V teórii sa bude uplatňovať individuálny
prístup, zatiaľ čo praktickou výučbou sa budú zaoberať
tútori mladých ľudí v podniku, kde stážista pracuje.
Všetky podnikateľské idey stážistov sú zamerané na
inovácie
a
modernizáciu
ich
vlastných
poľnohospodárskych podnikov a ich záujem zúčastniť sa
vzdelávania vyplýva zo zámeru vlastného osobného
rozvoja, vzhľadom na to, že v budúcnosti prevezmú a
budú riadiť podnik po svojich rodičoch.

Tesne pred začiatkom overovania sa partneri stretli
spoločne v Bratislave, aby prediskutovali a naplánovali
prvé diseminančné podujatia a overovania. Na programe
bolo aj hodnotenie všeobecných výsledkov výskumu a
príprava priebežnej správy.

