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Up-Rural este o un proiect de colaborare finanțat prin programul Erasmus+ între 7
parteneri din 6 țări - Irlanda, România, Italia, Grecia, Cipru și Spania.

Acesta este un proiect de cercetare și formare care are ca scop creșterea numărului de
personal instruit pentru Dezvoltare Comunitară în zonele rurale din întreaga Europă.
Formarea se va concentra pe sprijinirea grupurilor dezavantajate și vulnerabile de pe
teritoriile partenere.
 
Pe parcursul anului 2023, participanții se vor implica într-un program de formare online
ghidat de personalul organizațiilor partenere și vor avea oportunitatea de a se implica
într-un program transnațional de învățare la locul de muncă.

Liderul proiectului, Asociația GAL Napoca
Porolissum, a primit partenerii din Irlanda,
România, Italia, Spania și Grecia, partenerii
noștri din Cipru alăturându-se online

KICK-OFF MEETING | ROMÂNIA | 25-27 MAI 2022
pentru a conveni planul și calendarul
proiectului. Partenerii proiectului au vizitat
și Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, care a
oferit un simț al patrimoniului cultural
imaterial al regiunii. Partenerii de proiect
vor lucra la o analiză a nevoilor de formare
la locul de muncă, creând un curriculum,
materiale de formare și o platformă de
formare online pe parcursul anului viitor.



Meet Our Project
Partners

Napoca Porolissum, partenerul nostru principal, este un
parteneriat public-privat și funcționează ca un ONG în
România. Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13
comune și 1 oraș. Toate UAT-urile sunt situate în partea de
vest a județului Cluj, în principal pe teritoriul Munților
Apuseni. Scopul principal al asociației este de a-și
îmbunătăți și dezvolta teritoriul și comunitatea printr-o
abordare de jos în sus. Abordarea lor legată de Strategia
de Dezvoltare Locală se bazează pe nevoile comunității
locale, susțin și implementează proiecte cu finanțare
preponderent europeană prin Programul LEADER.
Obiectivul principal al organizației este dezvoltarea
mediului rural.

Ballyhoura Development CLG., partenerul nostru
irlandez, este o companie de dezvoltare locală condusă
de comunitate și o organizație caritabilă înregistrată,
care lucrează cu comunități, familii, persoane și companii
din regiunea Ballyhoura din East Limerick și North Cork.
Compania a gestionat, coordonat și implementat cu
succes o gamă largă de proiecte și programe naționale
și europene de la înființarea sa în 1989. Viziunea noastră:
O zonă cu comunități împuternicite, incluzive și o
economie diversificată.

EDUFOR, al doilea partener din România, este un IMM
specializat în dezvoltarea de platforme de e-learning și
de conținut educațional digital pentru sectorul educației
adulților/VET folosind standardele e-learning (SCORM) și
o varietate de software-uri profesionale. Participanți
experimentați la proiecte Erasmus+, aceștia se
concentrează pe proiectarea de cursuri de calitate,
certificare și îmbunătățirea continuă a ofertei actuale,
precum și oferirea de consultanță în scrierea proiectelor
Erasmus+ pentru adulți/VET și domenii școlare.

Irlanda

România

România

Italia

Exeo Lab, partenerul nostru italian, este un IMM care
are ca viziune o societate bazată pe durabilitate, care
vede dezvoltarea locală ca fiind cheia pentru a atrage
proiecte, abilități, oportunități și rețele pentru creșterea
comunității. Compus dintr-un parteneriat de
specialiști în politici, cu peste un deceniu de experiență
în consultanță pentru entități publice și private,
experiența acestora constă în cercetare și analiză
teritorială pentru a sprijini proiectarea politicilor pentru
administrația publică la nivel național și regional.
Îmbrățișând utilizarea instrumentelor și tehnologiilor
inovatoare, Exeo lab oferă asistență expertă IMM-urilor
și întreprinderilor nou-înființate inovatoare.

GEINNOVA, partenerul nostru spaniol, este un centru
de formare specializat în antreprenoriat, leadership,
e-learning și platforme de învățare online. Cu peste
20 de ani de experiență în managementul
proiectelor UE în domeniul educației, aceștia se
concentrează în mod special pe efortul necesar,
incluziune socială, egalitate de gen, angajare,
durabilitate și digitalizare, oferind în același timp
consiliere și formare de specialitate companiilor,
organizațiilor și administratorilor publici.

Spania

Grecia

Innovation Hive, partenerul nostru grec, este un
ONG care caută să creeze o alianță simbiotică între
societate, mediul academic și industrie. Scopul său
este de a identifica soluții la provocări, de a obține
creștere și durabilitate, maximizând în același timp
impactul pozitiv asupra societății prin cercetare și
educație inovatoare. Acesta urmărește implicarea
prin utilizarea metodologiilor de co-creare. Activ în
domeniile afacerilor și inovării sociale, își propune să
sporească coeziunea economică și socială a
societăților europene.

SYNTHESIS, partenerul nostru cipriot, este un centru de
cercetare și educație care inițiază și implementează
proiecte de impact social cu accent pe incluziunea
socială. Ei sunt organizația lider din Cipru în domeniile
antreprenoriatului social și inovației sociale. A fondat și
gestionează HUB NICOSIA, un centru educațional și o
comunitate de organizații cu scopuri culturale, de
mediu și sociale.

Cipru



UP-RURAL! 
ÎNTÂLNIRE DE MANAGEMENT

NICOSIA, CIPRU, 4 & 5 OCTOMBRIE 2022

Synthesis Centre for Research & Education a găzduit recent o întâlnire de
management de proiect în Nicosia, Cipru. Alături de reprezentanți ai organizației
gazdă, la această întâlnire au participat reprezentanți ai Ballyhoura Development CLG
(Irlanda), liderul de proiect Asociația GAL Napoca Porolissum (România), Edufor
(România), Exeo Lab (Italia), GEInnova (Spania) și Innovation Hive (Grecia).
Întâlnirea s-a concentrat pe finalizarea raportului de cercetare, care va fi publicat în
scurt timp și pe planificarea următoarei faze a proiectului, care se va concentra pe
dezvoltarea de module și activități de învățare, predare, formare (LTTA).

LTTA, Zaragoza, Spania
2, 3 & 4 Noiembrie 2022

Become Digital Trainers va fi găzduit
de partenerii noștri spanioli, GEInnova.
Reprezentanții partenerilor vor urma
cursuri de 3 zile pentru a dezvolta
abilități digitale care să permită
proiectarea, pregătirea și livrarea
materialelor digitale de instruire
pentru cursul „Ofițer pentru
dezvoltarea comunitară”. Instruirea va
include dezvoltarea competențelor de
proiectare instrucțională și crearea de
conținut folosind software-ul
specializat Moodle, Vyond și Articulate
Storyline. Instruirea va fi asigurată de
Geinnova și Edufor.

https://www.synthesis-center.org/


60 de participanți instruiți
4 module (insigne digitale)
40 de ore de învățare
interactivă online
5 zile de Stagii de învățare la
locul de muncă

UP-RURAL 2023

În următoarele luni, echipa de proiect va căuta participanți din comunitățile rurale
pentru a lua parte la un program de formare a ofițerilor de dezvoltare comunitară.
Aceasta va include un stagiu de învățare la locul de muncă de 5 zile în România și
Irlanda.

60 de participanți, care se confruntă cu dezavantaje socio-economice și rurale, din
toate teritoriile partenere, vor fi invitați să se înscrie în programul de formare online
pentru a deveni ofițeri de dezvoltare comunitară calificați.

Participanții de succes vor primi certificare digitală, precum și oportunitatea de a
participa la Work Based Learning în România și Irlanda.

Urmăriți-ne
pentru mai

multe
noutăți:

EVENIMENTE DE MULTIPLICARE

UP-RURAL ÎN ROMÂNIA OCT' 23
UP-RURAL ÎN IRLANDA NOI' 23
UP-RURAL ÎN ITALIA DEC' 23
UP-RURAL ÎN SPANIA DEC' 23
UP-RURAL ÎN CIPRU DEC' 23
UP-RURAL ÎN GRECIA DEC'23 

REZULTATE

www.up-rural.eu

/erasmusuprural

/channel/UC4dn84l
9NsBuhM31NS_EfFA

https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/
https://www.synthesis-center.org/

