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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operalional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritari 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona
urbana - Romania Start Up Plus
Titlul proiectului: "Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarea de intreprinderi sustenabile in mediul
urban din regiunea Nord-Vest"Contract POCU: POCUlB2l3lT 1104067

21.02.2018
Fax: 0259

- 408412

Catre,

Universitatea din Oradea - Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

SC IPA SA coordoneazaun consortiu de parteneri pentru implementarea activitatilor proiectului

intitulat: "Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarea de intreprinderi sustenabile in mediul
urban din regiunea Nord-Vest", in judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare,
Salaj.

Obiectivul general al proiectului il reprezintd contribulii la progresul culturii antreprenoriale
gi stimularea ocupdrii, avAnd drept scop gi obiective pregdtirea persoanelor de a inilia idei de afaceri
si de a le concretiza in afaceri sustenabile gi durabile, prin imbunatdfirea nivelului de competenfe
antreprenoriale, oferind suportul logistic, financiar gi didactic al iniliativelor antreprenoriale pentru
crearca de intreprinderi cu profrl nonagricol din zona urband corespunzatoare regiunii Nord-Vest gi
a unor locuri de muncd sustenabile gi de calitate.
Grupul tinta al proiectului este format din 500 de persoane cu domiciliul sau resedinta in
Regiunea Nord-Vest, ce fac parte din urmatoarele categorii sociale: studenti, someri, persoane
inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de
munca si au varsta peste 18 ani. Nu fac parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio
forma de invatamdnt si nici nu au un loc de munca) cu vdrsta intre 16 -24 ani.

Va adresam rugamintea Dvs., de a populariza oportunitatile oferite de proiect printre
studentii dvs. si de a ne sprijini in procesul de recrutare a acestor persoane, cu scopul ca
acestia sa participe la proiect in calitate de membri ai Grupului Tinta.
Ca si membri ai grupului tinta al proiectului, acestia vor beneficia de urmatoarele servicii:

.

participarea gratuita la cursul de specializare "Competente antreprenoriale", cu durata de 42
ore, certificat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Se asigura transporl gratuit
si masa s.ratuita.
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participare gratuita

la

oricare

din

sesiunile

de

constientizare

si

promovare

a

antreprenoriatului organizate in regiunea Nord-Vest, precum si la workshopurile de inovare
sociala si promovare a dezvoltarii durabile organizate in cadrul proiectului.
consiliere gratuita in elaborarea unui plan de afaceri, pentru participarea la Concursul de
planuri de afaceri care se va organrza in cadrul proiectului, in urma caruia 60 de planuri de
afaceri vor fi selectate pentru a fi finatate prin schema de ajutor de minimis Romania Start
Up Plus cu o suma maxima de 40.000 Euro.
in cazul in care Planul de Afaceri va fi selectat pentru finantare, membrul respectiv va
beneficia de un stagiu de practica la o firma, in domeniul de activitate al firmei pe care
doreste sa o infiinteze precum si de asistenta tehnico-financiara pe toata durata
implementarii planului de afaceri.
Se poate realiza o preinscriere "on line" in grupul tinta al proiectului la adresa de web (unde
veti gasi si informatii suplimentare despre beneficiile apartenentei la Grupul Tinta al
proiectului) : http://www.romania-startup.ro/nordvest/

Suntem la dispozita Dvs. pentru a-i indruma pe posibilii membri ai Grupului Tinta, care ne
vor contacta cu suportul Dvs. [n acest sens, putem organiza la sediul Dvs Seminarii de
informare, in cadrul activitatilor de Informare si Constientizare ale proiectului.
De asemenea, dansii ne pot contacta si direct, pentru relatii si indrumare, la coordonatele

de mai jos.
Va multumim anticipat pentru sprijinul acordat.
Cu aleasa stima si pretuire,

Director stiintific IPA,
dr. ing. Gabriel Spiridon
http ://www. automation. ro/ (lPA
www.ipa.ro
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Pt. contactare directa, din partea IPA- Cluj, experti proiect:
expert Mircea Maria -tel. 0264 596155; maria_mircea@yahoo.com
expert Marchis Ioan - tel. 0264 596 155; marchisioan@ipa.ro
expert Kovacs Istvan

-

tel. 0264 596 155; kovacsi1000@yahoo.com
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