STARTUP EUROPE ROADSHOW
Destinaţie: ICT Enabled Youth Entrepreneurship

Bruxelles, 10 Februarie – Comisia Europeană şi European Young Innovators Forum (EYIF)
anunţă lansarea Startup Europe Roadshow la nivelul a 10 oraşe europene de-a lungul a 8
luni. Acest Roadshow va permite tinerilor dornici să devină antreprenori în domeniul IT&C
să interacţioneze, înveţe şi să fie mentorat de către „modele” – tineri antreprenori din
domeniul IT&C care vor împărtăşi din poveştile lor de succes, ca parte a eforturilor de a
transforma mediul start-up european într-unul mai dinamic şi mai puţin riscant.
Roadshow-ul constă în implementarea a 10 workshop-uri în Poznan, Paris, Berlin,
Olomouc, Atena, Londra, Madrid, Bucureşti, Lisbona şi Budapesta organizate în colaborare
cu hub-urile EYIF din ţările respective. Rezultatele activităţilor vor fi discutate în cadrul
evenimentului final care va avea loc in Septembrie la Bruxelles.

Participanţii la workshop vor fi din rândul studenţilor, precum şi tineri întreprinzători cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani care au o idee de afaceri sau un plan în vederea
dezvoltării unei cariere antreprenoriale în viitorul apropiat. Participanţii vor beneficia de o
sesiune de mentorat prin realizarea unui schimb de idei cu „modelele” lor. Fiecare
workshop va include şi o sesiune specială care va avea ca subiect central oportunităţi de
finanţare pentru tineri antreprenori din mediul digital şi startup-uri europene ca parte a
programului Horizon 2020.

Primul workshop va fi susţinut în 27 Februarie la Poznan, unde studenţi, tineri şi viitori
antreprenori ni se vor alătura în vederea împărtăşirii viziunii viitorului. Campania de
comunicare pan-europeană Roadshow va implica comunitatea EYIF de tineri inovatori,
Comisia Europeană şi alte entităţi interesate să realizeze schimb de cunoştinţe de-a lungul
unor workshop-uri şi să susţină dezvoltarea antreprenoriatului din mediul IT&C la nivel
european. Experienţa participanţilor şi a speakerilor va fi redată în mod constant pe
website, pagina de Facebook şi Twitter ca #StartUpShow. Calendarul, fotografiile,
înregistrările şi poveştile de succes vor fi disponibile şi la nivel online.
(innoyear.eu/StartUpEuropeRoadshow).
Vicepreşedintele Comisiei Europene şi Comisarul Digital Agenda, Neelie Kroes a menţionat:
„Politicienii nu crează locuri de muncă, antreprenori da. Vom sprijini această stare de spirit

la nivel european prin intermediul finanţării Horizon 2020. Este crucial pentru viitorii
antreprenori să vadă că acest succes este posibil! Trebuie să înfrunte riscurile şi să aleagă
oportunităţile create prin intermediul antreprenoriatului IT&C. Eu cred că Europa este pe
cale să fie martoră la dezvoltarea inovaţiei. Aşadar, dacă vreţi să schimbaţi ceva, distraţi-vă,
implicaţi-vă, fiţi inovatori şi contribuiţi la lansarea viitorului, apoi învăţaţi de la modelele
antreprenoriale locale şi demaraţi activitatea.”
Să începem, călătoria este pe punctul de a începe!
Startup Europe
Startup Europe este parte a iniţiativei Digital Agenda sprijinind la nivel european IT&C şi
antreprenoriatul în domeniul web. Prezentat de către Vicepreşedintele Comisiei Europene
responsabil de Digital Agenda, Neelie Kroes, Startup Manifesto s-a bucurat de un sprijin
foarte mare din partea publicului. Startup Europe invită antreprenorii să lanseze la nivel
european afaceri în mediul digital şi să privească încrezători spre mediul de afaceri.
Startup Europe este entitatea umbrelă pentru 5 iniţiative susţinutede către Digital Agenda
a Comisiei Europene: The Accelerator Assembly, the European Crowd funding Network,
The Web Investors Forum, the Leaders Club, the Startup Europe Partnership.
European Young innovators Forum (EYIF)
European Young Innovators Forum este o asociaţie independentă, non-profit, paneuropeană dedicată promovării inovării în rândul tinerilor. EYIF a devenit foarte rapid
fundaţia coordonatoare a inovării în rândul tinerilor la nivel european, mesajul său fiind
auzit de peste 500.000 de participanţi la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
EYIF reprezintă vocea comunităţii tinerilor inovatori şi a experţilor care acceptă să îşi
asume riscuri, să schimbe mentalităţi pentru inovaţie şi să preţuiască ideile împărtăşite şi
mentoratul profesional.
EYIF a anunţat anul 2014 ca fiind #InnoYear Europe, an dedicat tinerilor inovatori şi
antreprenoriatului care va contribui la dezvoltare şi locuri de muncă, conducând la
redresarea economică. Este timpul pentru acţiuni decisive şi oportunităţi semnificative noi
care să conducă la încurajarea tinerilor în a fi mai inovatori şi mai „antreprenoriali” şi să îşi
lanseze propriile afaceri în domeniu IT&C în vederea sprijinirii Europei în a deveni un
continent al start-up-urilor dezvoltate. StartUp Europe Roadshow este una din iniţiativele
#InnoYear Europe.
Mai multe detalii: www.eyif.eu
Twitter @EYIF
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