02.02.2018

Anunt demarare proiect
La data de 15 ianuarie 2018 a demarat implementarea proiectului START IN BUSINESS (cod Mysmis –
103860, nr. contract POCU/82/3/7/103860), derulat in parteneriat de catre SAND MAR CONSULTING
SRL – in calitate de Lider de Parteneriat si UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR din Tg. Mures – Partener
1, UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA din Sibiu - Partener 2 si CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
BRASOV - Partener 3.
Perioada de derulare a proiectului este de 36 luni (15.01.2018 – 14.01.2021).
Valoarea proiectului este de 8.908.917,77 lei, din care 7.506.194,64 lei din Fondul Social European,
1.324.622,58 lei din Bugetul de stat national, iar 78.100,55 lei reprezinta contributia proprie a
parteneriatului.
Obiectivul general al proiectului
Formarea si dezvoltarea profesionala în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta în vederea
înfiintarii de noi întreprinderi si crearii de noi locuri de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare si competente adaptate la cerintele
pietii muncii în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta format din 300 de persoane din
Regiunea Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
2. Selectarea a minimum 33 de planuri de afaceri în vederea înfiintarii a 33 de întreprinderi.
3. Realizarea activitatilor de mentorat pentru persoanele ale caror planuri de afacere au fost
selectate în vederea acordarii de ajutor de minimis.
4. Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea schemei de minimis si a functionarii celor 33
de întreprinderi înfiintate.
Rezultatele finale asteptate in urma implementarii proiectului sunt:
- Informarea a circa 140 de persoane în întâlniri directe in vederea inscrierii in grupul tinta;
- Minimum 300 de persoane formate în domeniul antreprenorial.
- 33 de planuri de afaceri selectate pentru finantare;
- 3 premii constând în plata accesului la sesiuni de training si coaching de afaceri timp de 6 luni
într-un program de Business coaching;
- Stagii de practica efectuate de cele 33 de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate
în vederea acordarii de ajutor de minimis.
- Servicii de consultanta, consiliere si mentorat pentru cele 33 de de persoanele ale caror planuri
de afaceri au fost selectate pentru finantare.
- 33 de întreprinderi înfiintate în mediul urban din regiunea Centru, si 66 de locuri de munca create.
Proiectul cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin
Fondul Social European.
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