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Proiectul VISEC
(Incubator Virtual al Studentilor Antreprenori din regiunea transfrontaliera)
obţinut prin programul PHARE CBC 2004

Proiectul VISEC, care se va derula pe o perioada de 24 de luni (pana in noiembrie 2008),
va forma o serie de incubatoare de afaceri virtuale in regiune pentru a implementa si
promova idei de proiecte ale antreprenorilor, in afara activitatii scolare, ca o metoda
alternativa de invatare si educare pentru tineri.
Scopurile proiectului sunt:
- lansarea proceselor de deyvoltare economica prin cresterea numarului de
antreprenori care pun bazele unor afaceri transfrontaliere;
- progresul resurselor umane prin crestere numarului de antreprenori care
pornesc o afacere transfrontalieră, care au planuri de afacere viabile si prin
formarea de traineri locali
Proiectul VISEC are in vedere atingerea urmatoarelor rezultate:
- formarea a 84 de antreprenori si 28 de companii durabile cu buna perspectiva
de integrare transfrontaliera;
- tinerea unor întâlniri prin care vor fi pusi fata in fata viitorii antreprenorii cu
actualii intreprinzători;
- stabilirea a 14 intreprinderi transfrontaliera;
- testarea nevoilor în regiune de incubatoarea de afaceri reale;
- stabilirea unui numar de noi intreprinderi cu orientare transfrontaliera;
- instruirea a 8 traineri locali.
Grupurile ţintă sunt:
a) tineri de la universităţi, licee, care urmează să termin studiile sau care au terminat
deja;
b) IMM-uri care caută oportunităţi de creştere în afara graniţelor.
Beneficiarii finali sunt partenerii implicaţi care işi vor intensifica eforturile pentru a mari
numărul antreprenorilor şi pentru a contribui la dezvoltarea economică transfrontaliera a
regiunii Suceava – Cernăuţi.
Principalele activităţi ale proiectului sunt următoarele:
1) Managementul şi coordonarea proiectului
2) Birou de consultanţă antreprenorială – colectarea ideilor de afaceri de la
potenţialii întreprinzători, instruirea despre cum să-ţi construieşti modele şi
planuri de afaceri viabile, pregatirea de instructori locali pentru instruirea
viitorilor antreprenori.
3) Managementul afacerilor – implementarea birourilor de consultanţă, incubarea
ideilor de afaceri selectate, identificaea investitorilor, implementarea unui sistem
de monitorizare a activităţilor.
4) Ateliere transnaţionale pe proiect (se verifica pregatirea antreprenorilor şi a
activităţilor întreprinse)
5) Promovarea şi diseminarea informasţiilor despre proiect prin campanii de
marketing şi publicitate regionale.
Beneficiar al proiectului: CCIA, iar parteneri sunt: Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică Suceava si Academia de studii financiare din Cernăuţi.

