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EVENIMENT DE INFORMARE A PUBLICULUI
CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE FORMARE
ANTREPRENORIALĂ ȘI METODOLOGIA DE SELECȚIE
A GRUPULUI ȚINTĂ

În calitate de Beneficiar al proiectului POCU 82/3/7/ Cod SMIS:104098
“Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes”,
Asociația ”Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
organizează în data de 15 februarie 2018, ora 12.00, la sediul Universității Spiru Haret
din Câmpulung Muscel, str. Traian nr. 223 evenimentul de informare a publicului cu
privire la programul de formare antreprenorială și metodologia de selecție a
grupului țintă.
Proiectul “Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de
Succes” se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, respectiv 3 ianuarie 2018 - 31
decembrie 2020.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Cod apel: POCU/82/3/7,
Obiectiv specific: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană.
Valoarea totală aprobată a proiectului este de 12.442.457,40 lei, echivalentă cu
100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului constă în susținerea antreprenoriatului și a
ocupării pe cont propriu prin furnizarea de programe de formare profesională în vederea
înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și crearea de noi locuri de
muncă, cu efecte pozitive pe termen lung în privința dezvoltării mediului antreprenorial
din regiunea Sud Muntenia, respectiv judeţele: ARGEŞ, DÂMBOVIŢA, CĂLĂRĂŞI,
GIURGIU, IALOMIŢA, PRAHOVA şi TELEORMAN.
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Rezultate previzionate:







Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri și persoane inactive
/angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă = 350;
Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri și persoane inactive
/angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă, din care:
femei = 175;
Start Up-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului = 42;
Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri și
persoane inactive/persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului = 84;
Minim 300 de cursanți certificați, din care minim 150 de femei.

În cadrul evenimentului se va prezenta METODOLOGIA DE IDENTIFICARE,
SELECȚIE ȘI RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ și se vor oferi detalii despre
programul de formare antreprenorială.
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