PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020
Axă prioritară
3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv tematic
8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor
Prioritate de investiții 8.iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectiv specific
3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlu proiect
START UP pentru Regiunea Sud-Est
Nr. contract finanțare POCU/82/3/7/105554

ANUNȚ DE LANSARE A
CENTRULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A
ANTREPRENORIATULUI
Începând cu luna octombrie 2020 s-a deschis Centrului regional de dezvoltare a
antreprenoriatului în cadrul proiectului „START UP pentru Regiunea Sud-Est”
(POCU/82/3/7/105554), implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, în calitate de Solicitant, în parteneriat cu Asociația ESE –
European Support for Education (Membrul 1), Asociația Centrul de Resurse și
Formare în Profesiuni Sociale – PRO VOCAȚIE (Membrul 2) și Asociația Clubul
Sportiv „Aqua 1969 Baia Mare” (Membrul 3).

Centru regional de dezvoltare a antreprenoriatului vizează consolidarea capacității
noilor

antreprenori

și

angrenarea

altor

potențiali

antreprenori,

respectiv

antreprenorii selectați precum și persoanele participante la programul de formare
antreprenorială derulat în cadrul proiectului ale căror planuri de afaceri nu au fost
selectate.
Centrul regional de dezvoltare a antreprenoriatului vă pune la dispoziție informații
și servicii de specialitate pentru afaceri, prin implicarea experților din cadrul
proiectului, colaborând în același timp cu specialiști în domeniul antreprenorial, al
managementului economico-financiar, al markenting-ului in afaceri, asigurând astfel
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suport antreprenorilor sprijiniți prin proiect, cât și viitorilor antreprenori interesați
pe piața socio-economică din reg. Sud-Est.

Experții proiectului vă stau la dispoziție cu informații și consiliere dar și cu
facilitarea

de

întâlniri

cu

reprezentanții

instituțiilor

de

interes

pentru

dumneavoastră.
De asemenea, facilitățile centrului reprezintă o oportunitate excelentă pentru
mediul de afaceri de a crea parteneriate durabile cu antreprenorii înregistrați în
cadrul proiectului în funcție de specificul activității fiecăruia.
Adresa Centrului regional de dezvoltare a antreprenoriatului:
•

Piața Ovidiu nr.14, Constanța

•

Programul: Luni – Vineri, 09:00 – 16:00

•

Date de contact :

•

E-mail: antreprenorsud@gmail.com

•

Telefon: 0760271297

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
E-mail: office@idru.ro
Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Manager de proiect
MIRCEA ADINA CRISTINA
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