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The IO2: Program de formare- Prototiparea modelului
de afaceri

În perioada 11-15 februarie 2019, 30 de participanți din șase țări diferite (Lituania,
Spania, Cipru, Italia, Grecia și România), au participat la testarea finală a Etapei 2 al
programului de formare - Prototiparea modelului de afaceri, un eveniment de formare
transnațională de 5 zile, care a avut loc la Modena (Italia).
Pe parcursul acestui training, participanții au lucrat individual, precum și în grupuri
formate din 2 sau mai multe persoane, la ideile lor de afaceri, dezvoltând propriul
modelul de afaceri, învățand astfel cum să-și prezinte ideile de afaceri si sa-si
evidentieze abilitatile in business. Au fost create cel puțin 30 de modele de afaceri.
Procesul de dezvoltare a capacitatii personale si profesionale a participantilor la
actiunea de formare din Modena a vizat transmiterea de cunostinte si abilitati sub
diverse forme pentru definitivarea prototipului individual de
model de afaceri.
Demersul a avut un impact relevant asupra acestora, intrucat au primit suport concret
în identificarea planurilor lor concrete de business, cat si modalitati de transpunere a
acesora intr-un mediu real. La finalul acestui demers de formare, se poate spune ca
participanții dispun de instrumente și cunoștințe pentru a înțelege viabilitatea
modelului lor de afaceri este viabil, puncte slabe, puncte forte, punerea in practica a
acestuia.
Programul de formare inovativa Etapa 2: Prototiparea modelului de afaceri a avut la
baza suportul didactic sub forma unui manual. Acum puteți descărca versiunea finală
a acestuia din secțiunea site-ului web BRAVE: http://www.iliketobebrave.eu/outputs/

Programul de formare inovativ BRAVE, Etapa 2: Prototiparea modelului
personal de afaceri

Programul de formare inovativ - Prototiparea modelului personal de afaceri constituie a doua
etapa a Proiectului BRAVE.
Prima etapa din cadrul proiectului BRAVE le-a permis participanților să-și construiască
capacitati si abilitati personale pentru a-si construi un nou proiect personal sau profesional. Din
momentul in care participanții au fost conștienți de forta lor, de cum pot fi controlate și
dezvoltate viața și alegerile proprii, au putut continua formarea participand la etapa 2 a
proiectului. Etapa 2 își propune să îi ajute pe participanți să creeze un model de afaceri
personal axat pe motivațiile și așteptările individuale. Este un rezultat strans legat de
participarea la prima faza a proiectului, prin urmare, competentele si abilitatile dobandite
anterioară au constituit elemente esențiale în dezvoltarea unui model de afaceri personal de
succes in cadrul etapei doi.
În special, această etapă a programului de instruire a vizat crearea unui model de afaceri
personal axat pe motivații și așteptări individuale. Ca instrument pentru crearea modelelor de
afaceri a fost folosita panza Canvas. Instrumentul permite sa ajutate participantii cu gândire
complexă atunci când doresc să faca schimbări în cariera lor, sa isi reinventeze calea carierei,
găsind cea mai bună modalitate de a sprijini financiar ideea de afaceri, pe baza talentelor,
obiectivelor, nevoilor, dorințelor si mediului inconjurator.
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PARTENERI PROIECT:
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE, ROMANIA)
SOCIAL INNOVATION FUND (SIF, LITHUANIA)
INEUROPA SRL (ITALY)
KMOP (GREECE)
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FYG CONSULTORES (SPAIN)
ZENIT FORMAZIONE (ITALY)
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