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Implică actori din TOATE SECTOARELE!

Planul de Acțiune este un proces 

„eroic”: ne ajută să ne transformăm 

VISELE ÎN REALITATE. De asemenea 

acesta reprezintă și o modalitate prin 

care ne asigurăm că viziunea 

ambițioasă a Pachetului de învățare 

dinamică și a Laboratorului de 

Inovare este pusă în aplicare. 

Prin intermediul lor se 

identifică priorități, se 

descriu pașii necesari

și se urmărește 

responsabilizarea fiecăruia,

deoarece uneori lucrurile pot fi 

confuze. Te forțează să te gândești la 

modul în care îți vei ATINGE 

OBIECTIVELE. Dacă nu îți îndeplinești 

obiectivele, poți să-ți adaptezi rapid 

strategia, deoarce urmărești și măsori

ALĂTURA-TE REȚELEI

NEWGENERATIONSKILLS

12 parteneri din 7 țări diferite au colaborat în cadrul proiectului 

NewGenerationSkills pentru a îmbunătăți COOPERAREA actorilor locali. 

Scopul înființării în fiecare țară a așa-numitelor LABORATOARE DE 

INOVARE a fost acela de a CREA la nivel local scheme de sprijin inovatoare 

care să depășească inițiativele fragmentate existente. În plus, prin 

PACHETUL DE ÎNVĂȚARE DINAMICĂ dezvoltat de parteneri, tinerii au 

deprins competențe menite să genereze idei noi și să-i ajute să facă primii 

pași spre INOVAREA SOCIALĂ. Acest proces, axat pe sprijinirea  inovării 

sociale, a condus la îmbunătățirea performanțelor economice și scăderea 

exodului de inteligență, având un IMPACT pozitiv și asupra calității mediului 

de lucru.
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SOFIA
Website: www.facebook.com/sofialabsda 

Email: office@sofia-da.eu

CLUJ-NAPOCA
Website: www.thelabcluj.ro 

Email: hello@thelabcluj.ro

GRAZ
Website: www.nowa.at Email: 

eva.janusch@nowa.at

MARIBOR
Website: www.facebook.com/fejstspejs 

Email: a.brodnjak@fundacija-prizma.si

LIBEREC
Website: www.dex-ic.com/dexic-fablab-en 

Email: vojtech.jira@dex-ic.com

BUDAPESTA
Website: www.facebook.com/ngsujbuda 

Email: ngs@ujbuda.hu

BELGRAD
Website: www.labeureka.net 

Email: eureka.belgrade@gmail.com

CINE SUNTEM
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ ȘI 
MUNICIPALITATEA DISTRICTULUI 11 DIN 
BUDAPESTA, ÚJBUDA

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills 

Proiect cofinanțat din Fonduri Europene (ERDF, IPA)

Manager proiect: Ilona Győrffyné Molnár 
Email: molnar.ilona@ujbuda.hu 
Website: www.ujbuda.hu

FUNDAȚIA PRIZMA PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA POSIBILITĂȚILOR DE 
MUNCĂ, INSTITUȚIA

Manager proiect: Dušanka Lužar Šajt
Email: d.luzarsajt@fundacija-prizma.si
Website: www.fundacija-prizma.si

MUNICIPALITATEA DIN MARIBOR

Manager proiect: Ina Prezelj 
Email: ina.prezelj@maribor.si 
Website: www.maribor.si

NOWA TRAINING CONSILIERE 
MANAGEMENT DE PROIECT

Manager proiect: Eva Janusch 
Email: eva.janusch@nowa.at 
Website: www.nowa.at

AKZENTE – CENTRU PENTRU EGALITATE 
ȘI COOPERARE REGIONALĂ 

Manager proiect: Maria Strommer 
Email: maria.strommer@akzente.or.at 
Website: www.akzente.or.at

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
NORD-VEST

Manager proiect: Alexandra Catana 
Email: alexandra.catana@nord-vest.ro
Website: www.nord-vest.ro

IASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ ZONA 
METROPILITANĂ CLUJ 

Manager proiect: Adrian Răulea
Email: adriann.raulea@gmail.com
Website: www.primariaclujnapoca.ro

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE DIN SOFIA

Manager proiect: Denitza Lozanova
Email: d.lozanova@sofia-da.eu
Website: www.sofia-da.eu

MUNICIPALITATEA DIN SOFIA

Coordonator proiect: Veselka Antonova
Email: v.antonova@sofia.bg
Website: www.sofia.bg

CENTRUL DE INOVARE DEX

Manager proiect: Michal Štefan 
Email: michal.stefan@dex-ic.com
Website: www.dex-ic.com

INSTITUTUL MIHAJLO PUPIN

Manager proiect: Sanja Popović-Pantić 
Email: sanjap.pantic@pupin.rs 
Website: www.pupin.rs

MUNICIPALITATEA DIN STARI GRAD

Manager proiect: Hadzi Strahinja Stojkovic
Email: sstojkovic@starigrad.org.rs
Website: www.starigrad.org.rs

permanent rezultatele.    

Planul de Acțiune te 

ajută să faci 

LUCRURILE POTRIVITE 

LA TIMPUL POTRIVIT.  

Ideea de bază a Laboratorului de 

Inovare este aceea de a provoca 

tinerii să-și folosească în mod activ 

potențialul intelectual pentru a 

GENERA IDEI INOVATOARE. Este 

conceput ca un spațiu deschis, care 

întâmpină cu bucurie tinerii care 

au idei sau potențial creativ, 

dar care nu dispun 

de competențele și 

resursele necesare 

pentru a-și pune în 

valoare acest potențial. 

LABORATORUL oferă

asistență hardware și software, 

suport pentru formare, îndrumare și 

relaționare pentru dezvoltarea ideilor 

tinerilor. Conceptul de Laborator de 

Inovare reunește principalele părți 

interesate: administrațiile locale, 

sectorul privat, societatea civilă, 

sectorul de cercetare și 

tinerii într-un mediu CO-

CREATIV, cu scopul de a 

descoperi soluții la cele 

mai urgente probleme 

cu care se confruntă 

mediul local.

Stabilirea misiunii este punctul 

de plecare. În cadrul proiectului 

NewGenerationSkills misiunea noastră 

este:

• să ajutăm tinerii să fie MAI CREATIVI ȘI

ÎNCREZĂTORI ÎN SINE, în ceea ce fac și 

să acționeze responsabil pe plan 

social

• să      creăm      O   COMUNITATE

DE AFACERI puternică și

dinamică prin dezvoltarea

spiritului antreprenorial în

domeniul inovării (sociale)

• să îmbunătățim COOPERAREA între

sectorul public, privat, educațional și 

tineri

• să creăm OPORTUNITĂȚI care să

stimuleze spiritul antreprenorial inovator 

al tinerilor în domeniul inovării 

sociale

Care este misiunea ta?



NU ȘTII DE UNDE SĂ ÎNCEPIDACĂ AI O IDEE NU ȘTII CE ÎNSEAMNĂ 
SĂ FII ANTREPRENOR?

REALITATEA TE 
AȘTEAPTĂ!

ÎNCEARCĂ

ÎNVAȚĂ DE LA EXPERȚI

AVEM RĂSPUNSUL 
PENTRU TINE

SERVICII  OFERITE
Laboratoarele de Inovare oferă 

un spațiu colectiv / de co-working 

și servesc drept “One-Stop 

Shops”, având ca scop principal 

SPRIJINIREA TINERILOR în 

acțiunile lor de inovare socială. 

Pe lângă programele de formare 

și dezvoltare de noi competențe, 

Laboratoarele de Inovare oferă un 

set de SERVICII adaptate tinerilor 

din regiunea Dunării, cum ar fi: 

servicii de mentorat și coaching, 

networking și meet-ups, servicii de 

consiliere în carieră și antreprenoriat, 

cercetare și colectare de date, 

concursuri inovatoare, co-

design și co-working, ateliere de 

proiectare, gândire creativă etc. 

Sunt de asemenea disponibile 

informații despre companii, despre 

diferitele programe de dezvoltare 

a întreprinderilor, bune practici și 

modele de urmat.

Pachetul de Învățare Dinamică 

(DLP) este componenta principală 

a LABORATORULUI de Inovare. 

Acesta ajută tinerii să-și dezvolte 

o ouă cultură antreprenorială

pentru dezvoltarea unor IDEI ȘI 

COMPETENȚE de care nu dispun în 

sistemul educațional formal. DLP 

este o combinație între munca 

individuală/de grup și capacitatea 

de auto-învățare prin utilizarea 

tehnologiilor digitale moderne. 

Cursurile se bazează pe hackathon-

uri, gândire creativă, povestiri, 

prototipuri, învățare competitivă, 

webinarii, vizite la modelele de 

bune practici etc. DLP încurajează 

tinerii să facă lucrurile în mod diferit 

și să DEZVOLTE IDEI cu scopul de 

a rezolva în mod practic provocări 

sociale.

Prin implementarea DLP se oferă 

mentorat individual și/sau de grup, 

acesta fiind actualizat și corelat cu 

conținutul modulelor/atelierelor 

care compun DLP. Mentorii 

sunt formatori EXPERIMENTAȚI, 

antreprenori (sociali), experți 

specializați pe teme de actualitate 

(generarea de idei, inovare 

socială, planificarea strategică 

antreprenorială, pitching). Aceștia 

OFERĂ SUPORT tinerilor și le acordă 

timp pentru a reflecta, planifica și 

acționa ca inovatori sociali. TINERII 

ÎNVAȚĂ DE LA EXPERȚI cum să fie 

mai creativi, mai deschiși și cum să 

transforme ideile în acțiuni.




