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Mobilitatea, planificată în cadrul DIST, este în plină desfășurare, iar partenerii țărilor se vizitează 
reciproc, cu grupuri de antreprenori, antreprenori aspiranți și formatori. Ideea de a promova 
spiritul de inițiativă și antreprenoriatul devine acum un fapt, o acțiune reală. De fapt, Proiectul 
DIST, "Povestiri digitale pentru răspândirea și promovarea antreprenoriatului", a fost creat cu 
intenția de a trezi "dorința de a întreprinde" prin intermediul unor interviuri cu antreprenori 
tineri, inovativi și pozitivi. Din aceste interviuri au fost pregătite niște videoclipuri VET pentru a 
răspândi și promova antreprenoriatul și, de asemenea, pentru a transmite experiențele 
antreprenorilor intervievați. 
 
În această lună a avut loc Mobilitatea C2 atât în România, cât și în Polonia. Un grup de 
antreprenori și antreprenori aspiranți au analizat câteva aspecte ale povestirii și au participat la 
cursuri foarte interesante pe diferite teme. 
 
În Polonia, Mobilitatea a fost o ocazie de a vizita Bionanoparc-ul din Lodz, un important centru de 
cercetare, unde participanții au aflat multe informații despre tehnologii de ultimă oră. 

 
 

              

      Momente ale Mobilității în România, la sediul partenerului român - AOA Argeș 

               

    Momente ale Mobilității în Polonia, la sediul partenerului polonez - Universitatea din Lodz 

 

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul www.distproject.eu, de unde este posibil să vă 
conectați la pagina Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ pagina 

Linkedin sau să trimiteți mesaje prin Twitter. 
 
Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm să contactați partenerul proiectului AOA Arges la 
adresa: aoaarges@gmail.com 

 


