Proiectul “Instruire și Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative - IDEAL”
Cofinanțat 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 Intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, ID proiect 150746
SC Deloitte Consultanță SRL implementează,
împreună cu Universitatea Politehnică din
București, proiectul “Instruire și Dezvoltare
Economică prin Afaceri Lucrative - IDEAL”,
cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara
3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a
întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție
3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, ID
proiect 150746.

Proiectul se derulează la nivelul Regiunilor
București-Ilfov, respectiv Sud-Vest Oltenia,
acoperind județele:
-

Gorj
Vâlcea
Olt
Dolj
Mehedinți
București
Ilfov

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea culturii antreprenoriale prin intermediul a 4
centre de sprijin și prin formarea a 400 de persoane, precum și creșterea competitivității economice
printr-o schemă de minimis pentru dezvoltarea a 50 de afaceri ce vor genera integrarea pe piața
muncii a minimum 100 de persoane.

Obiective specifice
-

-

Formarea a 400 de cursanți, din care:
minim 50% tineri între 18-25 de ani,
înregistrați în învățământul superior,
minim 200 de femei, în competențe
antreprenoriale, în vederea asigurării
cunoștințelor necesare pentru a
depune proiecte pentru accesarea
ajutorului de minimis.
Demararea a 50 de afaceri prin
dezvoltarea schemelor de minimis și
realizarea selecției transparente a
câștigătorilor
cu
respectarea
prevederilor GSCS CPP 176 și a
sectoarelor industriale identificate ca
fiind competitive.
Perioada de implementare: 10 luni, între 09

-

-

Angajarea a minimum 100 de
persoane
(minimum
2/afacere
dezvoltată)
în
cadrul
afacerilor
dezvoltate prin scheme de minimis.
Asigurarea sprijinului pentru inițierea a
50 de afaceri, a asistenței în vederea
capacitării afacerilor și a postasistenței prin dezvoltarea a două
centre (deja existente) de sprijin
pentru inițierea afacerilor, înființarea a
două centre noi și monitorizarea
schemei de minimis prin mijloace
informatice pe întreaga durata de
derulare a schemei de minimis.

februarie 2015 - 8 decembrie 2015

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 8,570,636 lei
Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 8,142,104.20 lei

Ai o idee de afacere și vrei să o pui în practică?
Ai peste 18 ani? Poți să îți dezvolți propria afacere în 3 pași simpli:

Persoanele care doresc să se înscrie la cursurile de formare vor depune prin email copie BI/CI –
document scanat și Declarație de disponibilitate (Anexa 0.1) - document scanat.
Emailul va fi trimis către unul dintre coordonatorii de recrutare din cele două regiuni de implementare,
respectiv:
- Regiunea București – Ilfov: Claudiu Adrian PURDESCU - email : recrutare.bif@gmail.com
- Regiunea Sud - Vest Oltenia: Daniela COMAN - email recrutare.svoltenia@gmail.com
Fiecare persoană care îndeplinește criteriile minime obligatorii va fi îndrumată către unul din experții
de recrutare locali din cadrul proiectului.
Selecția participanților se va încheia la 09.04.2015. Având în vedere perioada scurtă de selecție și
de desfășurare a cursurilor, aplicaţiile eligibile complete depuse mai devreme vor avea prioritate, în
conformitate cu regulile de distribuție a cursurilor pe regiuni/perioadele de desfășurare a acestora.

Contact:
Alexandru Zglimbea, Universitatea Politehnică București
0740 317 420

