Anexa 4

INFORMARE PRIVIND OPORTUNITATILE DE FORMARE,
CONSILIERE, CONSULTANTA, MENTORAT

Proiectul “Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud Muntenia” este
implementat de INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, în
parteneriat cu FUNDAȚIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR și METODO STUDII
CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL.
Proiectul se desfășoară în regiunea Sud Muntenia, in judetele: Argeș, Călărași,
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, timp de 33 de luni, în perioada
Aprilie 2018 – Ianuarie 2021, având un buget de 7.744.499,77 lei (aprox. 1,72 mil. de
euro).
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud
Muntenia si imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ca
oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri si ocupare.
Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 300 persoane fizice (someri, persoane
inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi
locuri de munca), cu resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in regiunea Sud Muntenia
si care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban.
 50% someri peste 18 de ani;
 30% persoane inactive - studenti si persoane casnice peste 18 ani;
 20% persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in
scopul crearii de noi locuri de munca;

Proiectul își propune derularea urmatoarelor activitati:
A1 – Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect (Apr
2018 – Ian 2021);

Parteneri:

A2 – Formare antreprenoriala; (Apr. 2018 – Mar. 2019);



Sa 2.1 – Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala,
precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor
de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului; (Apr. 2018 – Ian. 2019);



Sa 2.2 – Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul
programului de formare antreprenoriala; (Apr 2018 – Nov 2018);



Sa 2.3 – Derularea programului de formare antreprenoriala; (Iun 2018 – Nov 2018);



Sa 2.4 – Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul
proiectului; (Nov 2018 – Ian 2019);



Sa 2.5 – Efectuarea de stagii de practica; (Feb 2019 – Mar 2019);

A3 – Implementarea planurilor de afaceri finantate (Apr 2019 – lunie 2020);



Sa 3.1 – Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, serviciilor
personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de
selectie a planurilor de afaceri; (Apr 2019 – Iun 2019);



Sa 3.2 – Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului; (Apr 2019 –
Iunie 2019);



Sa 3.3 – Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a
functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 2019 – Iunie 2020);



Sa 3.4 – Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor
aferente
implementarii
planurilor
de
afaceri
selectate
in
cadrul
proiectului; (Aprilie 2019 – Iunie 2020);

A4 – Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei
de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 – Ian 2021);
A5 – Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Sud Muntenia; (Iunie 2018
– Ian 2021);

Data

Nume si Prenume

Am luat la cunoștință,

…...............................

….......................................

.......................................
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