COMUNICAT DE PRESĂ CONFERINŢA LANSARE PROIECT
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„AFRO - Antreprenoriat, FoRmare şi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia”
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AESA-Agriconsulting Europe împreună cu partenerii săi, Asociația "Societatea Națională Spiru Haret pentru
Educație, Știință si Cultură„ și “Asociația Mereu pentru Europa” au organizat marți, 7 aprilie 2015, începând cu ora
11.00 în sala Diamond 1 a Hotelului Ramada North, conferința de lansare a proiectului „ AFRO - Antreprenoriat, FoRmare
şi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia”.
Proiectul va beneficia de un parteneriat complex, format din mediul de afaceri, unități de învățământ și mediul asociativ, cu
rolul de a stimula ocuparea pe cont propriu prin dezvoltarea de competențe în domeniul afacerilor și susținerea
initiațivelor antreprenoriale, precum și promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunilor București-Ilfov (cu județul
Ilfov şi municipiul Bucureşti) și Sud-Vest Oltenia (cu județele Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt și Mehedinți).
Proiectul va fi implementat pe o durată de 10 luni, în perioada 12 februarie 2015 - 11 decembrie 2015, și își propune în linii
mari:
•
•
•
•
•

Furnizarea unui program de formare profesională în competențe antreprenoriale cu rolul de a pregăti cel puțin
400 de cursanți pentru inițierea unei afaceri
Organizarea și desfășurarea unui concurs de idei de afaceri, în cadrul căruia vor fi finanțate, cu până la 25.000
euro, cel puţin 40 de planuri de afaceri
Acordarea de consiliere-sprijin în cadrul a 4 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor
Implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a culturii antreprenoriale
Organizarea a 14 evenimente pentru conștientizarea culturii antreprenoriale în cele două regiuni de dezvoltare
vizate de proiect, respectiv 7 mese rotunde și 7 ateliere, în fiecare județ.

Dan Pavel, realizatorul emisiunii Business on AIR la RFI Romania a moderat întâlnirea, accentuând informaţiile transmise în
prezentările vorbitorilor. Marius Dosinescu, iniţiatorul afacerii Floridelux.ro şi fondatoarele de la JUICEit, Roxana Panţuroiu şi
Ana Radu, şi-au divulgat poveştile antreprenoriale, inspirând astfel tinerii viitori antreprenori.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1
„Promovarea culturii antreprenoriale”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.788.141, 25 lei din care 8.348.734,19 lei
reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European.
Mai multe detalii pe Facebook/startupspirit.ro sau pe www.startupspirit.ro.
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