
 

 

 
“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 

RAISE Youth - Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth 
(“Acțiuni în mediul rural pentru un antreprenoriat inovativ și sustenabil pentru tineri”) 

 

Finanțare: Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea 
gradului de ocupare al tinerilor 

Durata: 40 luni (1.9.2018. – 31.12.2021.) 

Consorțiul proiectului: 

- GTF – Initiative for Sustainable Growth (Coordonator, Croația) 
- Municipalitatea Gospić (Partener Beneficiar, Croația) 
- GPF – Gender Project for Bulgaria Foundation (Partener Beneficiar, Bulgaria) 
- „AUR” - Asociația Naționala a Specialiștilor în Resurse Umane (Partener 

Beneficiar, România) 
- Consiliul Local CASARRUBUELOS (Partener Beneficiar, Spania) 
- FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (Partener Beneficiar, 

Spania) 
- goodworks Innovation Agency (Partner Expert, Austria) 

DE CE: Structura economică a regiunilor rurale se schimbă: ponderea în PIB a sectorului 
primar este în scădere, în timp ce sectorul terțiar se dezvoltă în special în IT și turism, care 
sunt factorii principali pentru creștere și ocuparea forței de muncă. Țările din Europa de Sud 
și Sud-Est au nevoie de a crea modele mai durabile de producție agroalimentară în zonele 
rurale pentru a se opri declinul economic și depopularea. 

CINE: Tinerii (NEET este termenul care descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați 
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) din cele 4 țări țintă 
(Croația, Bulgaria, România și Spania) se confruntă cu șomajul, cea mai gravă dintre 
problemele lor, deoarece aceasta le afectează în mod direct posibilitatea de a fi 
independenți, de aș-i planifica viitorul, de aș-i dezvolta propriile abilități și competențe. 
Șomajul tinerilor și populația NEET sunt cele mai ridicate în zonele rurale, în special în cele 4 
țări cărora li se adresează proiectul. Proiectul vizează 2000 de tineri NEET cu vârste cuprinse 
între 25 și 29 de ani din zone rurale și suburbane, dintre care cel puțin 60% sunt femei. 

CUM: RAISE Youth va crea un cadru transnațional sustenabil pentru pilotarea și promovarea 
unui model inovator RAISE adresat tinerilor NEET din mediul rural cu vârste cuprinse între 25 
și 29 ani, bazat pe experiența celor patru țări beneficiare ale proiectului, țări care se 
confruntă cu rate foarte ridicate ale șomajului în rândul tinerilor. Vor fi înființate 4 Centrele 
RAISE care vor funcționa ca centre de instruire, demonstrație și producție în zonele rurale 
aflate în risc de depopulare. Cel puțin 2000 de tineri NEET vor participa la activități de 
mentorat inter-generațional, de învățare prin practică și de suport psiho-social/mentorat, și, 
din aceștia, cel puțin 200 vor se vor (auto) angaja pe piața muncii. Prin pilotarea și 
promovarea unui model inovator RAISE de angajare pe cont propriu, în primul rând pentru 
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tinerii NEET cu vârste cuprinse între 25 și 29 ani, bazate pe afaceri agricole durabile în 4 
regiuni rurale, care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului și riscul depopulării, va fi creat 
un nou model pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Mai exact, RAISE va reuni 
și grupa pe plan național și transnațional tineretul rural, inclusiv cu facilitarea schimburilor 
între țări, dar va crea și o platformă web pentru marketing și crowdfunding/crowdfarming, 
care, până acum, în Europa, nu a fost niciodată utilizată în scopul susținerii antreprenoriale a 
tinerilor în Europa. Folosirea agriculturii "inteligente", a noilor tehnologii, combinate cu 
mentoratul multi-generațional, cu învățarea familială și individuală vor permite crearea în 
mediul rural a unui ecosistem favorabil creării de locuri de muncă, deoarece va ține cont de 
o abordare personală în timp ce, la nivel sistemic include crearea de întreprinderi (sociale), 
înființarea de clustere, utilizarea instrumentelor on-line, crowdfunding și dialogul între 
factorii interesați în implementarea politicilor publice. 

OBIECTIVE: 

- de a contribui la crearea unui mediu profesional decent și productiv pentru tinerii din 
mediul rural din 4 țări: Bulgaria, Croația, România și Spania; 

- de a implementa și promova Modelul RAISE pentru (auto)angajare pe piața muncii 
pentru tinerii NEET între 25 și 29 ani, prin dezvoltarea de afaceri agricole sustenabile 
în 4 regiuni europene care se confruntă cu o rată ridicată a șomajului și a depopulării. 

Proiectul RAISE este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin intermediul 
Granturilor Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru creșterea gradului de 
ocupare al tinerilor. 

www.eeagrants.org 

 


