PARTENERI ÎN PROIECT

CONTACT

Centrul pentru Educaţie Economică şi
Dezvoltare din România (CEED România)

Pentru informaţii sau înscrieri vă
rugăm accesaţi www.im3.ro sau
contactaţi:

Este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de
a sprijini dezvoltarea IMMurilor şi promovarea
culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est
european prin acces la Know How şi
parteneriate de afaceri. CEED România face
parte dintr-o reţea internaţională de centre
similare active în: Bulgaria, Macedonia,
Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia.
Furnizor de formare autorizat, cu o bogată
experienţă în servicii de consultanţă pentru
întreprinderi şi în implementarea de programe
internaţionale, CEED România va asigura
managementul proiectului şi cursuri de formare
în managementul afacerii şi de proiect.

CEED Romania
office@ceed-romania.org;
www.ceed-romania.org;
tel: +40-21-313.42.92;
Cristina Manescu, Manager proiect

MBM Software
office@mbmsoftware.com;
www.mbmsoftware.com;
tel: +40-21-337.28.90

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!

„Întreprinzător în Mileniul Trei”
spaţiul virtual al întreprinzătorilor care au ales să se conecteze la mediul
de afaceri european!

MBM Software & Partners
Este o firmă tânără care activează în domeniul
TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de
activitate dezvoltarea şi implementarea de
aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic,
instruire şi management de proiect. MBM se
definineşte în raport cu clienţii săi, importante
companii şi instituţii din ţară, ca o companie
dinamică şi un partener de încredere în
alegerea
soluţiilor
software
dedicate
îmbunătăţirii managementului resurselor şi
infrastructurii TIC.
Astăzi MBM deţine o
platformă de bune practici, studii de caz,
deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare
produselor software pe care le oferă,
reprezentând astfel o garanţie a succesului.
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Cultură antreprenorială, competenţă managerială
tehnologia informaţiei în afaceri.
Acces gratuit la:
 Formare profesională în domeniul antreprenoriatului, managementului
afacerii, managementului proiectelor, introducerii noilor tehnologii în afaceri.
 Informaţii practice privind oportunităţile de utilizare a tehnologiei
informaţiei si comunicaţiilor (TIC) în afaceri, exemple de bună practică.
 Instrumente moderne capabile să sprijine iniţierea de activităţi
independente şi dezvoltarea afacerilor existente, utilizarea TIC în afaceri.
 Produse software pentru managementul afacerii care înglobează
conceptual şi tehnologic modele TIC de ultimă oră.

Vă sprijinim să deveniţi întreprinzător în mileniul trei!

CE NE PROPUNEM ?

CUI NE ADRESAM
ADRESAM ?

CE SERVICII OFERIM ?

CE SOLUŢII TIC OFERIM ?

Ne propunem să contribuim la
dezvoltarea spiritului antreprenorial, a
competenţelor manageriale şi
a
abilităţilor în domeniul tehnologiei
informaţiei în rândul întreprinzătorilor
din
România.
Avem
următoarele
obiective specifice:

Ne adresăm unui grup ţintă numeros
format din femei şi bărbaţi, inclusiv
persoane cu dizabilităţi din toate
judeţele ţării:

Echipa proiectului, formată din experţi
cu
pregătirea,
experienţa
şi
determinarea necesare vă oferă:

Efectele pe termen mediu şi lung ale
formării vor fi potenţate prin utilizarea
platformelor electronice „IMM virtual” şi
“Birou virtual“.

 Dezvoltarea culturii antreprenoriale
în România prin cultivarea unei atitudini
pozitive
în
ceea
ce
priveşte
antreprenoriatul şi
furnizarea de
informaţii practice privind oportunităţile de
utilizare a TIC în afaceri;
 Îmbunătăţirea
competenţelor
necesare
conducerii
eficiente a
afacerilor,
prin
promovarea
de
instrumente moderne TIC;
 Stimularea potenţialului de a iniţia
activităţi independente şi de a dezvolta
afacerile existente;
 Sprijinirea
noilor
societăţi
comerciale,
creşterea
calităţii
şi
productivităţii
muncii
acestora
prin utilizarea unor
instrumente
adecvate de management al afacerii;
 Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi
pentru ocupare pe cont propriu prin
formare profesională în antreprenoriat,
managementul afacerii, managementul
proiectelor şi promovarea tehnologiilor
TIC.

 Persoane care doresc să iniţieze o
activitate independentă;

 Angajaţi interesaţi în dobândirea de
competenţe
pentru
creşterea
competitivităţii şi menţinerea locurilor de
muncă;
 Conducători de IMM-uri interesaţi să
îşi dezvolte competenţele manageriale;

 Întreprinzători care doresc sporirea
competitivităţii prin introducerea de tehnici
inovative.

Până la sfârşitul proiectului 2500 de
întreprinzători, manageri şi angajaţi îşi vor
spori gradul de informare şi conştientizare
cu privire la avantajele şi oportunităţile
oferite de TIC în lansarea şi conducerea
afacerilor şi 1000 de beneficiari îşi vor
creşte capacitatea de a lansa sau de a
conduce mai eficient o afacere.
Durata proiectului este de 30 de luni:
iulie 2010 – decembrie 2012.


Programe
de
formare
antreprenorială pentru iniţierea şi
managementul afacerilor şi ocupare pe
cont propriu;
 Consiliere on-line şi mentorat pentru
persoane care doresc sa iniţieze o
afacere sau sa dezvolte una existentă;
 Seminarii
managerială
în afaceri;

Produse
administrării
servicii;

de
perfecţionare
axate pe utilizarea TIC
software
specifice
afacerii
oferite
ca

 Servicii informatice gratuite pentru
exploatarea optimă a aplicaţiilor.
Serviciile vor fi disponibile în toate cele 8
regiuni de dezvoltare ale României
pentru minim 600 de persoane care
aparţin grupului ţintă.
Accesul la programele de formare şi la
serviciile TIC este gratuit datorită
cofinanţării oferite de Fondul Social
European.

Demonstratorul IMM Virtual:
Sistemul informatic ce poate fi accesat online oferă soluţii IMMurilor pentru o mare
parte a activităţilor specifice: gestionarea
relaţiilor
cu
clienţii,
managementul
problemelor, etc. IMM Virtual reprezintă o
alternativă la achizitia unui sistem costisitor
pana la clarificarea nevoilor reale ale firmei.
Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă
antreprenorială:
Platforma informatică înglobează informaţii
utile deschiderii şi dezvoltării IMMurilor,
articole diverse legate de mediul de afaceri
si TIC, buletine de stiri, forum de discuţii,
inscriere la evenimente, servicii de
consiliere electronica.
Produsele vor fi folosite gratuit de către
beneficiarii proiectului care se vor
înscrie ca utilizatori.

