Descrierea proiectului
Obiectiv
• Proiectul strategic „Întreprinzători în turism – pensiuni în România” are ca scop
dezvoltarea unei comunităţi de antreprenori din sectorul turistic şi manageri de pensiuni,
care să beneficieze de instruire, informare şi consultanţă pentru a-şi dezvolta afacerile.
De asemenea, proiectul urmăreşte să crească potenţialul turistic şi capacitatea de a
atrage turişti, români sau străini.
Durata de implementare a proiectului
• 2 ani, în perioada februarie 2011 – ianuarie 2013

Grup ţintă
• actuali şi viitori întreprinzători în turism, manageri de pensiuni, din toată ţara.

Descrierea proiectului
Parteneri:
• FNTM (www.fntm.ro) - lider consorţiu
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Almeria – ASAJA (www.asajaalmeria.es)
• Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – ANTREC (www.antrec.ro)
Finanţare:
• selectat în cadrul POSDRU, Axa 3, DMI 3.1.
• cofinanţat din Fondul Social European (FSE)
• finanţat de partenerii proiectului
• contract de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346

Lider de proiect - Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri
•
•
•
•
•
•

•

Statut: FNTM este o organizaţie non – profit şi neguvernamentală
Scop: promovarea culturii manageriale moderne în toate domeniile societăţii, în
spiritul economiei de piaţă şi al integrării valorilor româneşti în circuitul valorilor
europene.
Principii pe care se bazează activitatea FNTM: moralitate, competenţă, fairplay,
democraţie, responsabilitate, solidaritate
Fondată în 1997 de către un grup de absolvenţi cu specializare în management
Membri: peste 600 membri, persoane fizice şi juridice în toată ţara
Reţea profesională de consultanți FNTM în fiecare județ, cu peste 30 de birouri în:
Alba Iulia,Târgu Mureş, Predeal, Bacău, Suceava, Iaşi, Focşani, Buzău, Constanţa,
Sibiu, Blaj, Bistrița, Satu-Mare, Zalău, Arad, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, TârguJiu, Alexandria, Slobozia, Mioveni, Târgoviște, Mangalia, Miercurea Ciuc, Orșova,
Tulcea, Cluj Napoca, Glimboca, Bran, Piatra Neamț și București
Activitate: peste 5.000 de manageri participanţi la proiecte și acțiuni FNTM

Principalele domenii de expertiză ale FNTM
•Educaţie de afaceri şi management
•Organizarea de misiuni economice, întâlniri de afaceri, seminarii, grupuri de lucru, conferinţe,
simpozioane şi stagii de pregătire profesională în ţară şi străinătate
•Suport pentru promovarea şi susţinerea tinerei generaţii manageriale din sectorul privat şi din
administraţia publică
•Lobby, advocacy şi know–how pentru iniţiativele antreprenoriale, dezvoltare locală şi
descentralizare
•Atragere de finanţări şi parteneriate pentru dezvoltare
•Asistenţă si consultanţă managerială pentru investitorii români şi străini
•Asistenţă tehnică pentru administraţia publică
•Proiecte cu cofinanţare europeană sau internaţională

Parteneri proiect - ANTREC
Anul înființării: 1994
• ANTREC este o organizație neguvernamentală, apolitică, membră a Federației Europene
de Turism Rural – EuroGites. Are un număr de 3.000 de membri – proprietari de pensiuni
turistice și agroturistice, meșteri populari, dar și oameni obișnuiți, susținători ai turismului
rural, în 32 de județe.
•ANTREC România sprijină proprietarii de pensiuni care cred că turismul rural și agroturismul
reprezintă o șansă pentru turismul românesc. Ei sunt susținuți în a-și îmbunătăți calitatea
serviciilor, atât din punct de vedere al formării profesionale (toți proprietarii de pensiune
urmează cursuri de administratori de pensiune), cât și prin sprijin în promovarea și
dezvoltarea afacerii lor (în cataloage, pe site-ul asociației, la târgurile de turism naționale și
internaționale).

Parteneri proiect – ASAJA
Anul înființării: 1991
• ASAJA – Almeria este o asociație non-profit, înființată pentru a apăra interesele sectorului
agricol și ale agricultorilor din provincia Almeria. Face parte din federația Asociațiilor Agrare
din Andalucia (ASAJA Andalucia) și din Confederația Oamenilor de Afaceri din Andalucia
(CEA).
• Obiectivele asociației includ managementul companiilor și terenurilor agricole în general,
conservarea mediului, îmbunătățirea infrastructurii agricole în vederea creșterii productivității
și competitivității. Printre funcțiile sale se numără și consultanța de management acordată
membrilor sau organizarea de cursuri de formare profesională.
• Toate aceste servicii sunt furnizate către mai mult de 5.000 de membri afiliați.

Obiective și activități
•

Promovarea proiectului şi motivarea a peste 1.500 de actuali şi viitori întreprinzători în
turism şi manageri de pensiuni, prin 7 Conferinţe regionale, în luna iunie 2011.

•

Studii de piață în legătură cu nevoile de formare şi consultanţă în sectorul turistic;
cercetări cantitative şi calitative la nivel de turiști români şi străini şi generarea de
direcţii strategice în sectorul turismului de pensiune. Activitatea de cercetare se
desfășoară în perioada februarie 2011 – ianuarie 2012.

•

Consultanţă personalizată pentru dezvoltarea afacerilor a 500 beneficiari, acordată de
către cei 14 consultanți ai FNTM și ANTREC prin cele șapte birouri regionale din: Orșova,
Tulcea, Cluj-Napoca, Glimboca, Bran, Piatra Neamț și București.

•

Portal de promovare a pensiunilor și platformă B2B de interacţiune între pensiuni şi
furnizori de servicii conexe în domeniul turismului, disponibile începând cu luna iunie
2011.

Obiective și activități
•Realizarea și tipărirea unui catalog cu pensiuni la nivel naţional (minimum 2.000
pensiuni), editat în română şi engleză, cu apariție în noiembrie 2012.
•Program de educaţie și consultanţă pentru 500 de întreprinzători în turism printr-o
platformă e-Learning, în perioada februarie 2012 – octombrie 2012.
•Vizitarea unor afaceri turistice de succes și acces la cele mai bune practici europene, prin
intermediului programului de schimb de experiență în Spania, pentru 100 beneficiari ai
programului de educaţie e-Learning, în perioada august 2012 – octombrie 2012.

•Comunicarea rezultatelor proiectului şi acordarea de diplome beneficiarilor, în cadrul a
Șapte Conferinţe regionale finale, în perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013.

Portalul de turism
www.cazarelapensiune.ro
•

•
•

•

Oferă proprietarilor de pensiuni un
instrument gratuit simplu de folosit
pentru promovarea serviciilor și
atragerea de turiști.
Va oferi posibilitatea rezervării online, ca
facilitate pentru turiștii români și străini.
Pensiunile sunt ierarhizate și selectate
pe baza evaluărilor din partea turiștilor și
pe baza evaluării continue din partea
consultanților.
Oferă posibilitatea promovării afacerilor
conexe, în cadrul unei platforme B2B.

Programul e-Learning de educaţie managerială şi consultanţă
Structura program e-Learning
Programul e-Learning se desfășoară în perioada februarie 2012 – octombrie 2012
•Durata programului: 9 luni
•Programul cuprinde 4 module de curs: Management Financiar, ITC, Marketing și Promovare,
Management turistic (inclusiv Plan de afacere și Cerere de finanțare)
•Pregătire în format tradițional în cadrul seminariilor de 2 zile (1 seminar/ Regiune): februarie 2012
•Absolvire prin promovarea de teste online și realizarea proiectului aplicativ: octombrie 2012
Structurare Module de curs:
•Pachete de instruire, cu Momente de învăţare
•Teste online și o lucrare practică
•Forumuri de discuții
Instrument utilizat: Platforma e-Learning de pe www.intreprinzatorturism.ro

Beneficii pentru participanții în proiect
•

•

•
•
•
•
•
•

Acces la un program modern de educație managerială şi consultanţă, online, ce va conține
module de curs personalizate pentru dezvoltarea afacerilor şi tehnici avansate de management și
marketing turistic
Oportunitatea de a promova gratuit pensiunea sau afacerea turistică, într-un portal de turism ce va
conține cel puțin 2.000 de pensiuni. Portalul se va bucura de promovare intensă, atât în țară, cât și
în străinătate, și va deveni un punct de referință pentru turismul de pensiune din România
Promovarea pensiunii în catalogul național, editat în limba română și engleză
Acces la consultanţă personalizată, prin intermediul rețelei de consultanți regionali specializați
Posibilitatea de a participa, în mod gratuit, la una dintre cele 7 conferințe regionale
Avantajul de a învăța din cele mai bune practici europene, prin intermediului schimbului de
experiență la pensiuni de primă categorie din Spania
Acces la rezultatele celei mai ample cercetări realizate până acum în România în ceea ce privește
preferințele turiștilor și oportunitățile de dezvoltare a turismului de pensiune
Posibilitatea de a intra în legătură cu alți manageri și proprietari de pensiuni, cu furnizori de servicii
conexe și acces la o întreagă rețea de resurse dedicate

Alte proiecte implementate de FNTM
Rural- Manager(www.ruralmanager.ro)
Implementat de FNTM, în calitate de lider al consorţiului, în parteneriat cu organizaţiile Centrul de
Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor Angajatorilor din Bavaria, SIVECO România și Asociaţia Euro < 26
Romania.
Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și comportamentului
antreprenorial şi managerial modern pentru mici sau viitori întreprinzători, din mediul rural, în special
tineri, care, prin dezvoltarea propriilor afaceri, pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare în
regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Est. Durata de implementare a proiectului a fost de 16 luni (ianuarie
2009 - aprilie 2010).
Rezultate:
De utilitatea acestui proiect au beneficiat 1.576 persoane. În cadrul proiectului s-a oferit consultanţă
personalizată unui număr de peste 395 persoane. Aproape 30 dintre beneficiari au depus proiecte de
finanțare pentru programe europene, iar nouă au fost deja contractate.
Aproape 400 de beneficiari au aboslvit cursurile de educație managerială în sistem elearning. În prezent,
alte 150 de persoane din România și Republica Moldova studiază pe platforma Rural Manager.

Alte proiecte implementate de FNTM
RURAL-Antreprenor (www.ruralantreprenor.ro)
Implementat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri în parteneriat cu SIVECO România PROJOB
din Germania, Formastur din Spania şi Asociaţia Euro < 26.
Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale și creșterea expertizei în vederea îmbunătățirii
abilităților, cunoștințelor și comportamentului managerial pentru actuali și viitori întreprinzatori, în special
tineri, din mediul rural, din regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia,
București-Ilfov.
Durata de implementare a proiectului este de 2 ani: iunie 2010 – mai 2012.
Beneficiile majore ale proiectului pentru grupul țintă: instruire și consultanță personalizată; crearea unei
rețele de cooperare și networking între întreprinzători din toată țara, urmărind transferul de bune practici,
inițierea de parteneriate și dezvoltare locală, cu efecte pe termen lung. Proiectul urmărește
îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților manageriale și de marketing ale actualilor și viitorilor
întreprinzători, precum și a angajaților lor din mediul rural.

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM
Str. Dumbrava Roşie nr. 2, Sector 2, Bucureşti
Tel: (004) 021 318 38 73
Fax: (004) 0318 145 925
E-mail: info@fntm.ro, turism@fntm.ro
Website: www.fntm.ro
Întreprinzători în turism – Pensiuni în România, www.intreprinzatorturism.ro
RURAL-Antreprenor, www.ruralantreprenor.ro
Rural-Manager, www.ruralmanager.ro

